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

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

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

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

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

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

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

Goiás
Responsável: Rosemar Rodrigues de Oliveira Marinari
Substituta: Lara Guimarães Pires
Junta Comercial do Estado de Goiás
Rua 206- Esquina 259 - Setor Universitário, Qd. 84, Lts 5 à
8 Goiânia/GO CEP:74.640-310
Tel.: (62) 3202-2246 / 3202-2262 / 3261-4833 ramal 279
Horário de Atendimento: 8h às 18h
Maranhão
Responsável: Déa Lourdes Furtado de Oliveira
e-mail: dea.oliveira@sedinc.ma.gov.br
Secretária de Estado da Indústria e Comércio
Avenida Carlos Cunha, s/nº - Sala 210
Edifício Nagib Haickel - Calhau/MA - CEP: 65.065-180
Tel.: (98) 3235-8546 / 3235-8621
Horário de Atendimento: 13h às 19h
Horário de Protocolo: 13h às 16h30
Mato Grosso
Responsável: Kenner Langner da Silva
Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - JUCEMAT
Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N° - CPA
Cuiabá/MT CEP: 78055-500
Tel.: (65) 3613-9520 / 9528
Horário de Atendimento: 8h às 12h e 14h às 17h00
Mato Grosso do Sul
Responsável: Clenira Brandão de Souza
e-mail: jeane@inpi.gov.br
Secretaria da Diretoria Executiva – FUNDECT/MS
Rua São Paulo, 1436 – Vila Célia – Campo Grande/MS CEP: 79010-050
Tel.: (67) 3316-6717
Horário de Atendimento: 07h30 às 13h30
Pará
Responsável: Paulo Fernando Campos Maciel
Secretaria de Estado, Ciência e Tecnologia e Inovação –
SECTI
Avenida Presidente Vargas, 1020 - Campina
Belém - Pará - CEP 66017-000
Tel.: (91) 4009-2534 / 4009-2531
Horário de Atendimento: 8h às 13h e 14h às 16h
Responsável: Francisco Montandon Guilhermino
SEFA - Secretária Estadual da Fazenda
Av. Mendonça furtado, 2797, Bairro Fátima
Santarém/PA CEP : 68005-020
Tel.: (93) 3063-5634
Horário de Atendimento: 11h às 17h
Horário de protocolo: 11h às 16h30
Paraíba
Responsável: Aline Nascimento Duarte
Secretaria de Estado de Turismo e Desenvolvimento
Econômico / Cia de Desenvolvimento da Paraíba – CINEP
Rua Feliciano Cisne, Nº 50 - Jaguaribe
João Pessoa/PB CEP: 58015-570
Tel./Fax.: (83) 3208-3922 / 3923 / 3242-2545 / 2729
Horário de Atendimento: 10h às 16h30

Postos Avançados

Pernambuco
Responsável: Eduardo Andrade Bemfica
e-mail: redirpe@inpi.gov.br
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Campus Universitário
Bairro Engenho do Meio
Recife/PE CEP: 50670-920
Tel./Fax: (81) 3453-8145 e 3271-1223
Horário de Atendimento: 10h às 16h30
Piauí
Responsável: Maria Santa Fé Souza
e-mail: reinpi.pi@gmail.com
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Central-Fácil/SEBRAE
Rua Rui Barbosa nº 805 - Centro- CEP: 64000-090
Tel.(86)3216-3000 R. 1403
Horário de Atendimento: 07h às 13h
Horário de Protocolo: 10h às 13h
Rio de Janeiro
Responsável: Eliane Taveira
ACINF - Av. Alberto Braune, 111 - Térreo
Nova Friburgo/RJ - CEP: 28613-001
Tel.: (22) 2522-1145 / 8452
Horário de Atendimento: 10h às 16h
Responsável: Ledio Ferreira
Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis
Rua Irmãos D'Angelo nº 48 - 7º andar
Petróolis/RJ - Cep: 25685-330
Tel./Fax.: (24) 2237-1101
Horário de Atendimento: 9h às 11h - 13h às 18h
Rio Grande do Norte
Responsável: Kátia Roseana Maia Emericiano
e-mail: katiar@rn.gov.br
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Centro Administrativo do Estado
BR-101 - km 94 - 1º andar - Lagoa Nova
Natal/RN CEP: 59064-901
Tel.: (84) 3232-1723 / 1745 / 3231-0541
Horário de Atendimento: 07h30 às 12h30
Horário de Protocolo: 10h às 12h30
Rondônia
Responsável:Elismarcia da Silva de Oliveira
Av. Pinheiro Machado, 326 - Caiari
Porto Velho/RO CEP.: 78900-050
Tel.: (69) 3216-8603 / 8636 / 8620 / 1031
Horário de Atendimento: 8h às 14h
Roraima
Responsável: Cesar Augusto dos santos Rosa Junior
Av. Jaime Brasil, 157 - Centro
Boa Vista/RR CEP: 69.301-350
Tel.: (95) 2121-5374 / 5383
Horário de Atendimento: 7h30 às 13h30
Santa Catarina
Responsável: Angela Terezinha de Seixas Scozziero
e-mail: angelats@inpi.gov.br
Rodovia SC 401 nº600 Edifício INOVA@SC ParqTec Alfa
Florianópolis / SC CEP: 88030-000
Tel.: (48) 3223-5227 / 4827
Fax.: (48) 3223-4827
Horário de Atendimento: 10h às 16h30
Sergipe
Responsável: Clara Cerqueira Gomes do Nascimento
e-mail: reinpi-se@inpi.gov.br
SEBRAE/SE
Av. Tancredo Neves, nº 5.500, Bairro América
Aracaju/SE CEP: 49080-470
Tel.: (79) 2106-7751 / PABX (79) 2106 - 7700
Horário de Atendimento: 08h às 12h e 14h às 18h
Horário de Protocolo: 10h às 12h e 14h às 16h30
Tocantins
Responsável: Aitimem Salim
e-mail: aitimem@sic.to.gov.br
Secretaria de Indústria e Comércio do Estado do Tocantins
Esplanada das Secretarias -Praça dos Girassóis, Snº
Palmas/TO CEP: 77003-900
Tel.: (63) 3218-2032
Horário de Atendimento: 8h às 12h e 14h às 18h
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De conformidade com a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970, esta é a publicação oficial do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, República Federativa
do Brasil, que publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil,
compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a contratos de Transferência de Tecnologia e assuntos correlatos,
além dos que dizem respeito ao registro de programas de computador como direito autoral.
As established by Law nº 5.648 of december 11, 1970, this is the official publication of the National Institute of Industrial
Property, an office under the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Federative Republic of Brazil, which
publishes all its official acts, orders and decisions regarding the industrial property system in Brazil, comprising Trademarks and
Patents, as well as those refering to Technology Transfer agreements and related matters, besides those regarding software
registering as copyright.
D´après la Loi nº 5.648 du 11 décembre 1970, celle-si est la publication officielle de I'Institut National de la Propriété Industrielle,
un office lié au Ministère du Développement, de I’Industrie et du Commerce Extérieur, République Fédérative du Brésil, qui
publie tous ses actes, ordres et décisions concernant le système de la propriété industrielle au Brésil, y compris marques et
brevets, aussi que ceux référents aux contracts de transfert de technologie et des sujets afférents, en outre que ceux se
rapportant à l'enregistrement des programmes d´ordinateur comme droit d'auteur.
Según estabelece la Ley nº 5.648 de 11 diciembre 1970, esta es la publicación oficial del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial, oficina vinculada al Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, República Federativa del Brasil, que
publica todos sus actos, ordenes y decisiónes referentes al sistema de propiedad industrial en Brasil, comprendendo marcas y
patentes así que los referentes a contractos de transferencia de tecnologia y asuntos corelacionados, además de los referentes
al registro de programas de ordenador como derecho de autor.
Laut Gezets Nr. 5.648 vom 11. dezember 1970, ist dies das Amtsblatt des Nationalen Instituts für gewerbliches Eigentum (INPI),
eines Organs des Bundesministerium für Entwicklung, Industrie und Aussenhandel, der Bundesrepublik Brasilien, welches alle
Amtshandlungen, Beschlüsse und Entscheidungen über gewerbliches Eigentum in Brasilien, einschliesslich Warenzeichen und
Patente, ebenso wie auch Übertragunsvertrage von Technologie und Computerprogramme als Urheberrecht veroffentlicht.
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INSTRUÇÕES PARA OS PAGAMENTOS E
COMPROVAÇÃO DAS RETRIBUIÇÕES.
Leia com atenção

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

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

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

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

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

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

A ADMINISTRAÇÃO

de

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

Pedido de registro original CL
Registro Original - CL

NCL(7)

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

COMUNICADO
Informamos que no dia 31 de maio de
2013 o governo do Estado do Piauí
decretou ponto facultativo, portanto o
Escritório de Representação do INPI
no estado esteve fechado.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Comissão de Cadastramento de Agentes da Propriedade Industrial

(Portaria INPI/PR 272 de 18/04/2011)
RPI 2214 de 11/06/2013

Comunicado
Em conformidade com a Resolução n° 194/08,
de 21/11/08, publicada na RPI 1979, de 09/12/08,
ficam os interessados, a seguir relacionados, na
data desta publicação, cientes dos despachos e
decisões proferidas pela Comissão constituída pela
Port. INPI/PR Nº 272 de 18/04/11, junto aos seus
requerimentos de Cadastramento como Agente da
Propriedade Industrial.
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Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Comissão de Cadastramento de Agentes da Propriedade Industrial

(Portaria INPI/PR 272 de 18/04/2011)
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1 - RESTAURAÇÃO DO CADASTRAMENTO
Restaurado, nos termos da Resolução 194/08, art. 13, os cadastramentos abaixo
relacionados:
Matrícula
372
554
632
1393
2188
2298
2309

Interessado
Britânia Marcas e Patentes Ltda.
Veirano e Advogados Associados
Mario Luiz Novaes Avila
Maria Elisa Santucci Breves
Julio Guidi Lima da Rocha
Luiz Leonardos & Cia – Propriedade Intelectual
Luiz Leonardos Advogados

2 – ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL
Matrícula: 1946
Interessado: Remer Villaça & Nogueira Assessoria e Consultoria de Propriedade
Intelectual S/S Ltda.
Nome anterior: Atem & Remer Assessoria e Consultoria de Propriedade Intelectual S/S
Ltda.
3- EXIGÊNCIA
Matrícula: 2102
Interessado: O. B. Marcas e Patentes Ltda.
Despacho: Comprove, no prazo de trinta dias contados da data desta publicação e com
base na tabela de retribuições vigente, o pagamento da anuidade relativa ao ano de
2012, acrescido do valor da restauração, bem como o pagamento da restauração
relativa à anuidade de 2013, sob pena de manutenção da suspensão temporária da
matrícula.
4- CANCELAMENTO
Matrícula: 0107
Interessado: Fábio Maia Côrtes
Despacho: Cancelada definitivamente a matrícula como agente da propriedade
industrial, face ao pedido do interessado.
Matrícula: 0409
Interessado: Luiz Esteves Ortega
Despacho: Cancelada definitivamente a matrícula, em virtude de falecimento.

Página 2 de 2

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

PRESIDÊNCIA

16/05/2013

RESOLUÇÃO

Nº 89/2013
EMENTA: Dispõe sobre a classificação
de produtos e serviços e a classificação
de elementos figurativos em matéria de
marcas.

O VICE-PRESIDENTE E O DIRETOR DE MARCAS DO INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no exercício de suas atribuições
regimentais,
CONSIDERANDO,
A competência do INPI para estabelecer classificações relativas a marcas,
conforme o disposto no artigo 227 da Lei da Propriedade Industrial;
A necessidade de delimitação do escopo de proteção dos registros de
marca, tendo em vista o princípio da especialidade;
A adoção pelo INPI, desde 03 de janeiro de 2000, da Classificação
Internacional de Produtos e Serviços, regida pelo Acordo de Nice, e da
Classificação Internacional de Elementos Figurativos, regida pelo Acordo de
Viena, ambos administrados pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual
(OMPI); e
A faculdade de o INPI adotar listas de termos pré-aprovados de produtos e
serviços contidas em demais classificações internacionais.
RESOLVEM:
Art. 1º Cada depósito de pedido de registro de marca deverá conter uma
especificação de produtos ou serviços, incluídos em uma única classe.

Art. 2º A especificação de produtos ou serviços deverá estar em conformidade
com a edição da Classificação Internacional de Nice vigente no Brasil à época do
depósito ou com quaisquer listas de termos pré-aprovados que o INPI utilize ou
venha a utilizar em caráter oficial.
Art. 3º O uso, pelo depositante, de termos pré-aprovados constantes da
Classificação Internacional de Nice ou de quaisquer listas de termos préaprovados que sejam disponibilizadas pelo INPI dispensará a Diretoria de Marcas
de analisar a adequação da especificação de produtos e serviços em questão,
caso em que exigência alguma para este fim será formulada.
§1º. O emprego, pelo depositante, de expressões que não constem do rol de
termos pré-aprovados mencionados no caput somente será permitido em
formulários de pedido de registro em papel ou, quando disponível, em formulários
eletrônicos de pedido de registro que possibilitem a especificação de produtos e
serviços não condicionada àquele rol de termos pré-aprovados.
§2º O emprego, pelo depositante, de expressões que não constem do rol de
termos pré-aprovados mencionados no caput poderá acarretar maior tempo de
exame, em razão da complexidade associada à análise da adequação da
especificação solicitada.
Art. 4º Quando não fizer uso do rol de termos pré-aprovados mencionados no art.
3º, o depositante deverá empregar termos claros e precisos, de modo que seja
possível identificar de maneira imediata os produtos ou serviços que serão
assinalados pela marca e, conseqüentemente, o escopo de proteção de seu
eventual registro.
§1º A Diretoria de Marcas promoverá de ofício as alterações necessárias à
eventual adequação da especificação, nos casos em que:
I – Seja possível alocar toda a especificação em outra classe;
II – Parte significativa da especificação pertencer à classe reivindicada;
III – Seja possível dotar os termos de suficiente clareza e precisão.
§2º Nas alterações de ofício mencionadas no §1º do presente artigo a Diretoria de
Marcas poderá excluir da especificação os termos genéricos e os produtos ou
serviços não enquadrados na classe reivindicada.
§3º Nos demais casos a Diretoria de Marcas poderá formular exigências nos
termos do artigo 159 da LPI.
Art. 5º Os pedidos de registro de marca figurativa, mista ou tridimensional deverão
conter no mínimo 1 (um) e no máximo 5 (cinco) códigos de elementos figurativos,

em conformidade com a edição da Classificação Internacional de Viena vigente no
Brasil à época do depósito.
§1º O INPI poderá alterar de ofício a classificação dos elementos figurativos da
marca, com a finalidade de torná-la mais precisa quanto à descrição dos
elementos que compõem a marca.
§2º A fim de aprimorar a qualidade das imagens constantes de seu banco de
dados, o INPI poderá, a qualquer tempo, em especial quando da análise da
prorrogação do registro, solicitar ao titular de registro de marca mista, figurativa ou
tridimensional que remeta à Diretoria de Marcas, exclusivamente por meio
eletrônico, a cópia fiel da imagem da marca registrada, obedecendo aos critérios
de nitidez e legibilidade necessários para a perfeita visualização da imagem em
questão.
DAS EDIÇÕES DAS CLASSIFICAÇÕES
Art. 6º As edições das classificações relativas às marcas entrarão em vigor na
data em que forem divulgadas pela Diretoria de Marcas no portal do INPI, salvo
alguma disposição em contrário.
Art. 7º A Diretoria de Marcas disponibilizará no portal do INPI:
I – Listas de termos pré-aprovados para uso na especificação de produtos ou
serviços em pedidos de registro de marca, que poderão ser atualizadas
periodicamente; e
II – Os códigos para classificação de elementos figurativos de marcas, que
poderão ser atualizados periodicamente.
Art. 8º Os pedidos de registro e os registros de marca permanecerão classificados
em conformidade com a classificação e edição vigentes à época do depósito do
respectivo pedido, ressalvado o direito do INPI de, a qualquer tempo, proceder à
eventual reclassificação do pedido ou registro em questão, adotando os
procedimentos necessários para tanto, podendo inclusive aproveitar os atos das
partes que tenham sido praticados na vigência da Resolução INPI/PR nº 34/2013
e, no que couber, de acordo com o estabelecido na Resolução INPI/PR nº
24/2013.
DAS COMISSÕES DE CLASSIFICAÇÃO
Art. 9º A Diretoria de Marcas constituirá comissões para o estudo e o
aprimoramento constante das classificações relativas a marcas.
Art. 10 As atribuições da Comissão de Classificação de Produtos e Serviços
(CCPS) serão:

I – Analisar e propor medidas de aperfeiçoamento, alteração e ampliação das
classificações de produtos e serviços e das listas de termos pré-aprovados;
II – Realizar estudos em matéria de classificação de produtos e serviços;
III – Orientar as demais áreas do INPI quanto à aplicação das classificações de
produtos e serviços; e
IV – Responder as consultas a ela encaminhadas.
Art. 11 As atribuições da Comissão de Classificação de Elementos Figurativos
(CCEF) serão:
I – Analisar e propor medidas de aperfeiçoamento, alteração e ampliação das
classificações de elementos figurativos;
II – Realizar estudos em matéria de classificação de elementos figurativos;
III – Orientar as demais áreas do INPI quanto à aplicação das classificações de
elementos figurativos;
IV – Responder as consultas e ela encaminhadas.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 12 Em até 180 dias contados da entrada em vigor do presente ato, o INPI
deverá implantar mecanismos que permitam e regulem o depósito e o exame de
um mesmo pedido de registro em mais de uma classe.
Art. 13 Em até 180 dias contados da entrada em vigor do presente ato, no âmbito
do aprimoramento contínuo do processo de exame de marcas, o INPI
disponibilizará tabela de afinidades mercadológicas que subsidiará a tomada de
decisões em pedidos de registros com oposição, recursos e processos
administrativos de nulidade, de maneira a possibilitar maior homogeneidade,
transparência e rapidez no processo decisório em matéria de marcas.
Art. 14 Em até 90 dias contados da entrada em vigor do presente ato, o INPI
deverá implantar modalidade de formulário eletrônico de pedido de registro que
possibilite especificação de produtos e serviços não condicionada ao rol de termos
pré-aprovados.
Art. 15 Ficam revogadas as Resoluções INPI/PR nº 24/2013, nº 34/2013 e nº
35/2013.

Art. 16 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação na Revista
Eletrônica da Propriedade Industrial.

ADEMIR TARDELLI
Vice-Presidente

VINICIUS BOGÉA CÂMARA
Diretor de Marcas

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

PRESIDÊNCIA

06 / 06 / 2013

RESOLUÇÃO

Nº 92 / 2013

EMENTA: Dispõe sobre a entrada em
vigor do contido no §1º do art. 3º da
Resolução n.º 89/2013.
O VCE-PRESIDENTE E O DIRETOR DE MARCAS DO INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no exercício de suas
atribuições regimentais,
RESOLVEM:
Art. 1º – O disposto no §1º do art. 3º da Resolução INPI/PR n.º
89/2013, no que tange à vedação do emprego de termos que não sejam préaprovados em formulários eletrônicos de pedidos de registro, somente entrará
em vigor quando o INPI tiver implantado a modalidade de formulário eletrônico
de pedido de registro que possibilite especificação de produtos e serviços não
condicionada ao rol de termos pré-aprovados.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação na
Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

ADEMIR TARDELLI
Vice-Presidente

VINÍCIUS BOGÉA CÂMARA
Diretor de Marcas

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDÊNCIA
C O M U N I C AD O

Informamos aos Senhores Usuários que os serviços on-line do INPI
ficaram indisponíveis no dia 31 de maio de 2013. A Embratel esclareceu que a
interrupção dos serviços foi causada pela ruptura de uma fibra ótica, em decorrência
das obras do Porto Maravilha. Os prazos legais vencidos na referida data ficam
prorrogados para o dia 03 de junho de 2013.
Informamos, também, que tendo em vista a ocorrência de falta de
energia elétrica na região onde está localizado o Escritório de Difusão Regional
Sudeste II, no Estado de São Paulo, no dia 29 do corrente, os prazos legais vencidos
na referida data prorrogam-se automaticamente para o dia 03 de junho de 2013.
Os prazos a que se refere o parágrafo anterior, aplicam-se somente
para a Cidade de São Paulo.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2013

Ademir Tardelli
Vice-Presidente, no exercício da Presidência
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Códigos de Despachos em Pedidos
002

003
004
009
010
011

015
025

027

029

030

032

033
035

041

042

043

045
050

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

097
100
120
125
139

141

143

145

150

152

155
160

165
170
171
174

175
180
185
191
206

208
209

210

211
212

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

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

ANOTADA A ALTERAÇÃO
SEDE/ENDEREÇO.
ANOTADA A TRANSFERÊNCIA.

235
241

242

243
245
251

252
290
295
296

351

353

400

401

403

404

450
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DE

NOME

e/ou

DE

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

451

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

OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL

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

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

151
205
250

405

406

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

Códigos de Despachos em Registros
511

512

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

560
565
567
569

570
576

para que o Titular do registro ofereça contestação, na
conformidade do disposto no Art. 170 da LPI.
Início do prazo de 60 (sessenta) dias para que o Titular do
registro cumpra o disposto no parágrafo segundo do Art. 143 da
LPI, face ao procedimento de CADUCIDADE ora instaurado.
ANOTADA A ALTERAÇÃO DE NOME e/ou DE
SEDE/ENDEREÇO.
ANOTADA A TRANSFERÊNCIA.
SOBRESTADO o exame de pedido de TRANSFERÊNCIA,
observando o disposto no complemento.
Registro
"SUB
JUDICE".
NOTIFICAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
JUDICIAL,
conforme
indicado
no
complemento.
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DAS AÇÕES JUDICIAIS
A NOTÍCIA DA DECISÃO SERÁ PUBLICADA NO CÓDIGO A
ELA RELATIVO.
DECIDIDO
JUDICIALMENTE
conforme
indicado
no
complemento
RECONHECIDO
O
OBSTÁCULO
ADMINISTRATIVO.
DEVOLVIDO O PRAZO, conforme requerido, que começará a
fluir a partir da data de sua publicação na RPI, observando o
disposto no complemento.
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693

694

695

696

697
698

577
580
583
587
589
590
591

600

610

620
629

630

670

680

690
691

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

700
701
702

705

710
715

720
725
730
735
734

736
740
745
750
752
786

787

790
795
796

900
910

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

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

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

921
981

984

990

991

992

993

994

996

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

RPI 2214 de 11/06/2013

OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL

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

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

515

550

586
703

979
995

997

998

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

Para Exame de Conformidade
de Petições de Marca
012

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

260

262

267

269

270

272
273

274

276

277

280
285
286

CUMPRA A EXIGÊNCIA formulada EM GRAU DE
RECURSO, observando o disposto no complemento.
NOTIFICAÇÃO DE NOVO IMPEDIMENTO LEGAL AO
DEFERIMENTO do pedido de registro de marca, conforme
discriminado no complemento desta publicação. (orientação
do parecer normativo 02/08, publicado na rpi 1971, de
14/10/2008). Inicia-se nesta data, o prazo de 60 (sessenta)
dias
para
que
o
requerente
apresente
suas
CONTRARRAZÕES/MANIFESTAÇÕES, garantindo-se assim
o direito do contraditório e da ampla defesa. Este serviço é
isento de pagamento, devendo ser excepcionalmente
protocolado diretamente em uma de nossas Representações
por meio do formulário em papel “Folha de Petição” – Marca”,
sem emissão de GRU, utilizando-se o código de serviço: 376
– valor do pagamento: Isento.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. INDEFERIDO o pedido de registro, com base na
norma legal indicada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. DESARQUIVADO o pedido de registro, para
PROSSEGUIR no exame.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. Determinado o PROSSEGUIMENTO do pedido de
registro.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. DEFERIDO o pedido de registro, com base no Art.
122 da LPI. Inicia-se, nesta data, o prazo de 60 (sessenta)
dias para que o requerente comprove, junto ao INPI, o
recolhimento das RETRIBUIÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO
DECENAL E À EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, no exato
valor previsto na tabela de custos de serviços prestados,
vigente à época do recolhimento.
As retribuições poderão ainda ser recolhidas e comprovadas,
conforme o disposto no parágrafo único do Art. 162 da LPI,
SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PEDIDO.
RECURSO
CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.
MANTIDO O INDEFERIMENTO/ARQUIVAMENTO do pedido
de registro.
RECURSO CONHECIDO, observando o disposto no
complemento
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. Determinado o PROSSEGUIMENTO do exame do
pedido de ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO EM DECISÃO DE PEDIDO DE
ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, observando o disposto
no complemento.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. Mantido
o DEFERIMENTO do pedido de registro, com base no Art.122
da LPI. Inicia-se, nesta data, o prazo de 60 (sessenta) dias
para que o requerente comprove, junto ao INPI, o
recolhimento das RETRIBUIÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO
DECENAL E À EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, no exato
valor previsto na tabela de custos de serviços prestados,
vigente à época do recolhimento.
As retribuições poderão ainda ser recolhidas e comprovadas,
conforme o disposto no parágrafo único do Art. 162 da LPI,
SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PEDIDO.
RECURSO
CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.
MANTIDO O ARQUIVAMENTO do pedido de registro (Art.
135 da LPI).
MANTIDO O DEFERIMENTO do pedido de registro,
observando o disposto no complemento.
MANTIDO O INDEFERIMENTO/ARQUIVAMENTO do pedido
de registro, observando o disposto no complemento.
SOBRESTADO o exame de recurso, observando o disposto
no complemento.
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278

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

Códigos de Despachos em Registros
660
665

820

821

822

823
840
841

842

843
844

845
846

847

848

849

860
865
870
871

872

873
970

CUMPRA A EXIGÊNCIA formulada EM GRAU DE
RECURSO, observando o disposto no complemento.
CUMPRA A EXIGÊNCIA formulada EM GRAU DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE, observando
o disposto no complemento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DE
NULIDADE
CONHECIDO E PROVIDO. NULO O REGISTRO ,
observando o disposto no complemento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE
CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. MANTIDA A
CONCESSÃO DO REGISTRO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DE
NULIDADE
CONHECIDO. SOBRESTADO O EXAME , observando o
disposto no complemento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE, observando
o disposto no complemento.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. PRORROGADO o registro.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. Determinado o PROSSEGUIMENTO do exame do
pedido de PRORROGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. Mantido
o INDEFERIMENTO do pedido de PRORROGAÇÃO do
registro.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. Mantida
a PRORROGAÇÃO do registro.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. MANTIDA A VIGÊNCIA DO REGISTRO (Art. 135
da LPI).
RECURSO
CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.
MANTIDO O CANCELAMENTO do registro (art. 135 da LPI).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. DEFERIDO o pedido de CADUCIDADE. EXTINTO
o registro, nos termos do art. 142, inciso III, da LPI.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. . Reformada a
decisão recorrida. INDEFERIDO o pedido de CADUCIDADE.
MANTIDA A VIGÊNCIA DO REGISTRO.
RECURSO
CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.
MANTIDA A CADUCIDADE do registro. EXTINTO o registro,
nos termos do art. 142, inciso III, da LPI.
RECURSO
CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.
MANTIDO O INDEFERIMENTO do pedido de CADUCIDADE
do registro
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO, observado o disposto no
complemento
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão
recorrida. Determinado o PROSSEGUIMENTO do exame do
pedido de ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO EM DECISÃO DE PEDIDO DE
ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, observando o disposto
no complemento.
SOBRESTADO o exame do recurso, observando o disposto
no complemento.
CUMPRA A EXIGÊNCIA, observando o disposto no
complemento.
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801

805
806
810
813
814

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

854

857

859
888
889
890
895

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

Diretoria de Marcas - DIRMA
Índice Numérico de Processos
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002027836
002027844
002031175
002198185
002268574
002268582
002268590
002268604
002268612
002268620
002268639
002268647
002308207
002420570
002425700
002425718
002425726
002425734
002425742
002425750
002425769
002434040
002434059
002444704
002444712
002457717
002457725
002523302
002538873
002544369
002556863
002580349
002651998
002678012
002798468
002815427
003015777
003170799
003391078
003476138
003653404
004018672
004020936
004022122
004040988
004043944
004046170
004053230
004055632
004063830
004065182
004069471
004078519
004080653
004081943
004084101
004087887
004090080
004092163
004094166
004095120
004096762
004100590
004101529
004502221
004504909
004505069
005020026
005023165
005023173
005026423
005026911
005027403
006013031
006145329
006145337
006254942
006330240
006431461
006460615
006905749
006914489
006957862
007002017
007020295
007048866
007053711
007056028
007072570
007078650
007079400
007086873
007094493
007095848
007097212
007099193
007103263
007105894
007106424

DEDINI
DEDINI
DEDINI
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
STANLEY
JACUTINGA
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPS
MAPPS
MAPPIN
STANLEY
BOSTITCH
BOSTITCH
MAPPIN
YANKEE
VALISÉRE
CALADRYL
PROTO
PERRIER
STANLEY
STANLEY
DEDINI
BOVIZOLE
PRESTHOL
ANHEMBI
SPINFISHER
CUPREX
FLORES DE IEMANJA
LARK
BREJEIRO
BERNAUER
ESPUMOLA
CARBEL
LA-PINHO
REVISTA DO HOSPITAL DAS CLINICAS
DARLING
PLASTGOLD
MARIAZINHA
CAMPO BELO
BOM BRIL
COSIPA
S.C.A.C.
PINGO VERDE
CRYOVAC
GIAGUI
ARMOUR
QUIBOM
DEDINI
MAPPIN
MAPPIN
BOSTITCH
MAPPIN
MAPPIN
POWERLOCK
C.S.L.
CSL
STANLEY
BOSTITCH
REYNOLDS
SURFORM
MM MICRO MEGA
2 EM 1
DE ARMAZEN
INOCOOP-RIO
INGERSOLL-RAND
LASH MAKER
SANDOTAN
VENCEDOR
PARAISO
POLYUTIL
DIMAS
DURAVEL
ORNELA VENTURI
JULIA
DUSSELDORF
CHARMANT
SITRAL
HIDROPLAS

570
570
570
590
590
590
590
590
590
590
590
590
560
920
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
560
560
560
590
560
795
990
560
560
560
560
560
570
700
700
700
990
700
700
700
700
700
700
990
700
700
990
990
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
570
590
590
560
590
590
560
590
590
560
560
990
560
990
590
700
990
700
990
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1142
1142
1142
1142
1142
1142
1142
1142
1142
1142
1142
1142
1142
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1143
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146

007129610
007129629
007129645
007136080
007147961
007153910
007163525
007173539
007175477
007176783
007183054
007186401
007192754
007197810
007197829
007197837
007199015
007199023
007199872
007228422
007230532
007231474
007232071
007232080
007233183
007233191
007233361
007234414
007235321
007551215
007571224
007572140
007572158
007572590
200012380
200032976
200051563
720047331
740176390
800054822
800079388
800084187
800143396
800211804
800303466
810066513
810107341
810107350
810509598
810990024
811300501
811385183
811385191
811385205
811385213
811385221
811396975
811496309
811496317
811546454
811730301
811730352
811749550
811759261
811842550
811842576
811864723
811880753
811880761
811880788
811882225
811887928
811889602
811945758
811945766
811992055
812126734
812214650
812297822
812421213
812431405
812438795
812472381
812498763
812641027
812663985
812823206
812902602
812996798
813124409
813154510
813185009
813281075
813452260
813470137
813483727
813706580
813733995
813863171

MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
Q-GEL
DUROLIT
SEF
EUROBELLA
ABSOLVE
BARBASOL
WAMA
ISI
ZS
FELTRIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
SPADA
SPADA
DORBYN
GIRASSOL
PRIMICIA
D'EL REY
FRICALOR
FRICALOR
INO
SANEPAR
SWF
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MÜLLER FRANCO
BAGAGGE
MÁXIMA
DEDINI
JOCKEY
STANLEY
CRIMPTITE
AÇOFIX
ROSSIGNOL
REDLINE
VITÓRIA RÉGIA
CHEQUE-CONSULTA
TODDYNHO
TODDYNHO
LEVERLOCK
JORNAL DO BRASIL
MAPPIN-POSTAL
MAP COLOR
MAP VIDEO
VIDEO MAP
TEVE MAP
TELE MAP
PERRIER
BATÁVIA
HAMBURGUEZ
PIRULICHA
SALSICHOLITO
SALSICHOLÉ
PIRULICHA
TASKILAS
KISSY
DUETA
IPAUNA
PRESUNTEKO
TV LANCHE
TAKE HOME
BADEN BADEN
CHOCO MILK
MAPPIN-RIO
MAPPIN COORDENADOS
MAPPIN COORDENADOS
DOSE DUPLA
MEAD JOHNSON CONTROL
NINJA
FRUTTINO
STANLEY
COTOCHÉS
BORELLA
CON-NECT
ROCK DOG
X DOG
STANLEY
SUPER BATAVINHO
PROFISSIONAL
PNL NEURO-LINGUÍSTICA
SOLIDUS
TROPEIRO
TECHNISUB
BATÁVIA
HOBBY STAR
ATLAS 2 IN 1 DOUBLE BRAIDED ROPE
BATAVINHO MAIS
COLONIAL
BIG DOG

590
590
590
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
590
590
590
700
700
700
700
990
990
990
990
990
990
560
990
990
590
590
590
590
590
576
570
552
570
990
560
565
991
735
590
846
991
990
990
560
590
590
590
590
208
208
208
560
735
735
735
735
735
735
735
735
735
735
735
735
735
565
735
590
590
590
735
990
910
735
560
735
735
735
920
735
735
560
735
560
560
565
735
560
735
560
590
735
175
735

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

1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1146
1147
1147
1147
1147
1147
1147
1147
1147
1147
1147
1147
1147
1147
1147
1147
1147
1148
1148
1148
1148
1148
1148
1148
1148
1148
1148
1148
1148
1148
1148
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
111
111
111
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
111
1151

24
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813898820
814003800
814003818
814093710
814122795
814133673
814162320
814193986
814280960
814286674
814302220
814363555
814395953
814415172
814433405
814464416
814464424
814466168
814466176
814466184
814470696
814502113
814533280
814543154
814543642
814557325
814631037
814651208
814651216
815049765
815055641
815063725
815143966
815303955
815315031
815333030
815335180
815389965
815422750
815489633
815506449
815506457
815506465
815537956
815543395
815543409
815611021
815611030
815611048
815611056
815613822
815619758
815623526
815624344
815632975
815798148
815869614
815869622
815895429
816021295
816077029
816077037
816139938
816245576
816245606
816263620
816312885
816392064
816468338
816503737
816534900
816540390
816631921
816808740
817135855
817152679
817152687
817236988
817311718
817323678
817323686
817449620
817508341
817584420
817704256
817807292
817809252
817910085
817910093
817910107
818027800
818057173
818057203
818057211
818153016
818230495
818240814
818352663
818383950
818417609
818724005
818831065
818831073
818854740
818984309
819118141
819131563
819145386
819150118
819172243
819203700
819227692
819345458

NLP PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA
MARYLAND
TENNESSEE
OLFA
T.V.T. TEVÊ DOS TRABALHADORES
T.V.T. TEVÊ DOS TRABALHADORES
LILLY-BABY
STANLEY
HEDGING
SABOR & SAÚDE
ROTARY
MATITA
SOFT
MUNDO ELETRÔNICO MAPPIN
FARM HAM SMOKED
RGD
RGD
GQD GARANTIA DE QUALIDADE DEDINI
GOD GARANTIA DA QUALIDADE DEDINI
GOD GARANTIA DA QUALIDADE DEDINI
TINTAS ASTRAL
BEL AMI
DEDINI-SAFE
PIG PLUS
REPLAY
LORRD SPORT CENTER
PERRIER SP
MAPPIN - O DIA DO CLIENTE
NOTA SORTE MAPPIN
DROGAL
MAPPIN
SIMOCODE
GUEIXA
LOTERIA PAULISTA
LOTESP
B8
B8
EGA
MAC
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
MAPPIN FEST 1991
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
MAPPIN ABC
MAPPINFEST
STANLEY
STANLEY
MAPPIN
LABOUNTY
STANLEY
STANLEY
CETILDROPS
TECNO-CONSULTE
DEDINI-IKIO
DEDINI-AKERS
LEITE DE FLORES
DAN'UP SHAKE
DAN'UP SHAKE
RIPLEY'S
CULTURA BRITANICA
MAPPIN
DELASCO
BAGAGGE
CLIPPING DE OFERTAS MAPPIN
DANITO
FLOPAAM
PACKARD BELL
TV MAPPIN
MAC
MAC TOOLS
SOLIDUS
STANLEY
JENSEN
SURYA
SPECIALE
TV MAPPIN O NOSSO MAGAZINE ELETRONICO
OMRON
TELEAÇÕES
LABELWRITER
HUSKY
HUSKY
HUSKY
PERSONAL PARK
HUSKY
HUSKY
HUSKY
DANIMALS
NÔA NÔA
NÔA NÔA
STAR CHICKEN
UNIMILK
TRY OFF
VITA-MINERALS CHELATED
FLOSORB
FLOERGER
OFFICER OCCHIALI
SALVA PÉS
FLOPRINT
UNIVERSAL RECORDS
FLOPAM
ULTRASEVEN
FLOQUAT
ETEP
CUECAS TORPE
FLOFIX

RPI 2214 de 11/06/2013
560
735
735
552
570
570
570
560
700
735
990
735
735
590
735
570
570
570
570
570
580
735
570
735
552
552
560
208
590
990
590
990
552
735
735
560
560
552
560
560
560
560
560
590
560
560
560
560
560
560
590
590
560
560
590
560
560
560
565
700
570
570
570
990
990
795
569
590
991
570
590
990
560
565
590
560
560
565
560
230
560
560
990
590
795
700
720
560
560
560
795
560
560
560
990
900
900
580
821
695
560
560
560
552
695
560
269
560
590
560
580
560
560

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

1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1153
1153
1153
1153
111
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1153
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
111
1155
1155
1155
1155
1155
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
111
1156
1156
1156
1156
1156
1156

819353094
819353108
819353116
819381268
819399221
819499935
819499943
819568546
819568554
819660914
819718050
819830968
819930369
819945021
820024996
820211290
820252832
820266191
820305740
820365661
820365688
820508179
820512613
820524182
820525081
820567930
820664332
820691747
820743712
820797464
820822400
820827754
820847143
820892297
820904201
820915998
820916730
820959316
820971111
820976520
820980650
820980668
821035274
821040057
821045717
821045733
821048562
821048570
821048589
821048597
821064568
821080342
821109316
821124269
821157248
821158198
821162756
821189182
821192531
821198491
821207415
821275160
821326171
821367080
821368273
821405969
821405977
821445111
821459112
821527444
821527452
821569783
821640992
821647725
821687212
821874179
822025566
822051842
822051842
822210088
822293170
822329964
822331349
822360314
822375397
822387980
822396238
822420708
822479460
822480875
822482045
822483262
822483270
822483408
822485605
822487004
822489503
822497964
822501732
822505576
822529050
822569230
822602164
822602172
822602180
822602199
822602202
822602229
822602237
822602245
822602296
822602300
822602318

PALOGRAFICO
PALOGRAFICO
PALOGRAFICO
CLAVUPEN
VELAS ORIENTE
CAIÇARA
CAIÇARA
MAPPIN BASICS
MAPPIN SOCKS
ESPAÇO SAUDE ASC
EQUIMAX
PR VIEW
DAKOTA SMITH
ROLATAPE
STAR
PREVIVER
COME NATURA CREA
DON ANGELO
FLOSPERSE
FLODRILL
FLOBOND
LEAL SUPERMERCADO
PAULISTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SCRIBO FORMULÁRIOS
BIO-MOS
PERRIER SP
SACRAMENTO
TINTAS COLORIN
AHBAI MEMBER THE PROUD LADY
PNL
BANDA PIMENTA DE CHEIRO & MONTELLES
ADVAFLEX
PESTINHA
ENGEFORT
MAPA DA MINA
TOP VIDA
VERIDICA IT
MICA
HIDRALIFE
NETOBJECT TEAMFUSION
NETOBJECTS FUSION
BEBÊ SONINHO
BIO-COX
MOBILIÁRIO URBANO
JCDECAUX BRASIL
MAKE SOMETHING GREAT
MAKE SOMETHING GREAT
MAKE SOMETHING GREAT
MAKE SOMETHING GREAT
ALLEGRO
MACROPEÇAS
MAKE SOMETHING GREAT
STAR BLACK BAND
PETROLUZ
SUIMILK
SUKSUMMER
OUSADIA URBANA
MATERNITE
CHEIRO BOM
RUBI
REVIVAL
FORMULA 101
QUILT
ATLAS
ESSENSIS
ESSENSIS
DELCA AUTO PEÇAS
GRANCEREALE
EQUIP'AUTO
EQUIP'AUTO
ENERGYBAR
SANTANA
ALARME ECLIPSE
FLONEX
LESSIE
MAQUINÉ
VEJA
VEJA
AUSTIN RATING
A AUSTIN ASIS
UNIGUAÇU
AUSTIN
MEGA MATTE
BRASITERM
CAIÇARA
DÉXIUM
PIXAR
REDUCOL R
FLORIUM
DUÉ
FARNESTAT
SP
FARNEZOR
ADD-RAD
KORIS
MICROLINE INFORMÁTICA
CONAC
CRISTÓFOLI
KILLOWATT
CALIBRA
CLOMAZOL
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY

570
570
570
570
565
560
560
590
590
351
252
990
175
560
910
269
270
552
560
560
560
560
821
269
990
560
990
735
400
560
235
821
560
400
565
821
570
560
990
580
269
269
269
821
990
990
560
560
560
560
821
821
560
821
821
821
821
821
821
823
821
269
821
821
700
990
990
700
700
570
570
795
269
269
560
552
269
565
796
351
351
821
100
570
560
560
270
560
269
400
400
400
560
400
400
400
400
400
400
400
910
821
560
560
560
560
560
560
560
560
230
560
560

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

1156
1156
1156
1157
1157
1157
1157
1157
1157
111
111
1157
111
1157
1157
111
111
1157
1157
1157
1157
1157
1157
111
1157
1157
1157
1157
111
1157
111
1157
1157
112
1157
1157
1158
1158
1158
1158
112
112
112
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
112
1158
1158
1158
1158
1159
1159
1159
1159
1159
1159
112
112
1159
1159
112
1159
1159
112
112
1159
112
1159
1159
1159
112
1159
112
112
112
112
1159
112
112
112
112
112
113
113
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
1159
113
1160
1160
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822602326
822602334
822602342
822670992
822749831
822788969
822821125
822828448
822837064
822866811
822927616
822970007
822977842
822985896
823017613
823038831
823055744
823074145
823079155
823124436
823172937
823178005
823187390
823192768
823192806
823197824
823213340
823215873
823224627
823237079
823271315
823275035
823275043
823278883
823279448
823279731
823279782
823292398
823292460
823310060
823310647
823312666
823317587
823317595
823333973
823334708
823337723
823341682
823346552
823351122
823376397
823396568
823396576
823418359
823418367
823418383
823418391
823431800
823481433
823481441
823481450
823481867
823481875
823481883
823481891
823481905
823481930
823554155
823697100
823698998
823774228
823790649
823842371
823853721
823853730
823857867
823876144
823894770
823894789
823894819
823894908
823895009
823895025
823895033
823895076
823895122
823895190
823895220
823895270
823895289
823895300
823895319
823895360
823895378
823895408
823895491
823895530
823895564
823901858
823921115
823952835
823996395
824011910
824062493
824064933
824083750
824086333
824128818
824144350
824164873
824189914
824194799
824247973

STANLEY
STANLEY
STANLEY
MÁGICO DE OZ
FLOFORM
RENDA-SE
ARPON
PLURIMUS INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
NEODAZOL
ABIFITO
HP
SALGADINHOS SQUIL
FLOXATRAT
QUEIJO ARAXÁ JÓIA DE MINAS
SANTANA
PARMAZINHO
VINHO DO FRADE
NAUTILUSS
IBMODA
PHACULDADE
A PRINCESA E EU
PAL SWEET
WONDERFLA
TQM-SALES
PREV MAIS
EASYPLATE
IRON MOUNTAIN
STARKEY
MAXTEMPER
MONIX
NIMOBAL
PONTOCOM VEÍCULOS
PONTOCOM VEÍCULOS
NATURAL DESIGN
KONNECT
P20
SP PARKING
PORTUGA'S LANCHES
SO PRETTY DE CARTIER
ECO SANTHER
FACULDADE EURO-AMERICANA EDUCATIO QUALITATIS EA
DOLOR
RENEWAIRE
RENEWAIR
MORENINHA
ACADEMIA BRASILEIRA DE ESTILISTAS DE CABELOS
EDEL
RAINFORESTDESIGN
STANLEY
CASA TUPINIQUIM FESTAS E AFINS
VIVO
SHOPPING ABC COM VOCÊ
SHOPPING ABC COM VOCÊ
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
OPALEX
PERRIER
PERRIER
PERRIER
LEAL
LEAL
LEAL
LEAL
LEAL
LEAL
JÓIA DA SERRA
DESAFIO. COM
CARBOMAX
CARIOCA SALSICHAS TIPO VIENA
O.M.V.L.
ABRAFITO
TINTA RELEVO 3D
TINTA RELEVO 3D
NEW MOMENTUM
GIRAFA
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO
VIVO BRASIL
VIVO BRASIL
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
GC GRÁFICA COMETA
WAL-MART TODO DIA
CAT PLUS
IR INDIANA RANCH
ATELI EXTRA
MULBERRY
G 8 COMUNICAÇÃO
UNIDROX
AMAZON PREMIUM
CC-CHEMPLORER
TOQUE DE CLASSE
FLUO
POLPAS TROPI CÁSSIA
MIAUMOR
ABÓBORA HALLOWEEN
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560
560
560
400
560
269
400
400
269
560
400
270
235
230
150
400
270
400
270
280
400
269
269
270
565
270
400
400
400
269
269
270
270
270
270
270
269
270
270
269
269
270
269
270
269
270
269
269
560
270
565
060
060
235
565
565
565
400
560
560
560
230
230
560
560
560
560
400
269
269
210
060
560
270
270
400
270
565
235
235
565
565
565
565
235
235
565
235
565
565
565
565
565
235
235
565
235
565
400
351
269
400
400
269
400
400
400
150
400
560
269
269
269

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

1160
1160
1160
113
1160
113
113
113
113
1160
113
113
113
113
113
113
113
113
113
114
114
114
114
114
1160
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
115
115
115
1160
115
1160
115
115
115
1160
1160
1160
115
1160
1160
1160
115
115
1160
1160
1160
1160
115
115
115
115
115
1160
115
115
115
115
1160
115
115
1160
1160
1160
1160
115
115
1160
115
1160
1160
1160
1160
1160
116
116
1160
116
1161
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
1161
116
116
116

824247981
824256409
824349172
824362918
824374509
824385160
824437144
824460197
824465458
824472853
824509242
824584970
824605284
824606213
824680260
824689313
824690559
824726308
824743270
824777638
824777662
824854675
824855566
824898109
824940385
824945816
824975480
824989937
824989945
825032520
825035171
825141540
825151856
825186536
825186552
825244684
825257514
825282314
825282322
825329167
825349095
825352304
825352312
825357470
825392357
825396310
825420873
825424542
825434661
825440696
825440700
825440734
825447496
825449332
825457718
825481678
825485940
825537150
825539366
825539374
825539404
825539412
825539439
825539447
825539455
825539463
825539471
825539480
825539501
825539510
825539528
825539544
825556538
825584850
825584868
825584876
825584884
825584914
825584922
825586216
825586267
825586275
825586313
825586321
825586330
825586348
825586356
825595576
825595908
825610133
825610141
825610150
825610168
825610176
825610184
825610206
825610214
825610222
825610230
825610249
825616441
825666953
825666961
825666988
825706548
825729637
825737753
825743354
825743370
825743389
825743397
825743400
825743419

GIRASSOL RADIANTE
NATURALIS
CALON
EPAGYN!
CHURRASCARIA LOS PAMPAS
CRAVE
ROTUS
GRANJA SURUVI
BOLA PRA FRENTE
GP ANDAIMES
BLOUSSANT
CELLERON
YOUNGS
RAFFER
DILA
CITYLAR
ASSESS
PANTANAL
VYDAC
POSTO OLINDA
ARTE FORMULAS FARM. DE MANIPULAÇÃO
BAUTECH
TIM MEGA TORPEDO
GAMA SAÚDE
STUDIO A4
MODERNA
VITORIANET
GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN
GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN
PROTECHTOR - SEGURANÇA MÁXIMA
ALI BABAR BAR E CHOPPERIA
FREE WORK
REI DO MATE TOST
PRÊMIO ABRAFATI DE CIÊNCIA EM TINTAS
CONGRESSO INTERNACIONAL DE TINTAS
BOLSA DE VALORES SOCIAIS
FM
BAQ
BAQ
CAPELLI
GOLTOR
PESCADOR
MARINHEIRO
BECK
REDE OPA SUPERMERCADOS
MICRONCHIP
ROTUSA
NETVANTA
PIZZARIA JARDINS
BARÃO
BARÃO
BARÃO
XR
NOA
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
VALE DO SÃO FRANCISCO
BIZRATE
SF
VIVO WAP
VIVO EMPRESAS
VIVO ZAP
VIVO EMPRESAS
VIVO ZAP
VIVO WAP
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO ZAP
VIVO WAP
VIVO ZAP
VIVO WAP
VIVO EMPRESAS
VIVO ZAP
ON
VIVO VANTAGENS
VIVO ONLINE
VIVO VANTAGENS
VIVO PARA VOCÊ
VIVO PARA VOCÊ
VIVO ONLINE
VIVO PARA VOCÊ
VIVO VANTAGENS
VIVO VANTAGENS
VIVO PARA VOCÊ
VIVO ONLINE
VIVO ONLINE
VIVO ONLINE
VIVO VANTAGENS
ESTAÇÃO FRUTAS
TÔ ALFA CLUB
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
YUPPI
SEGURO CELULAR VIVO
SEGURO CELULAR VIVO
SEGURO CELULAR VIVO
MASTERCELL
GOAL
AFROXPAC
VIVO TORPEDO WEB
VIVO WAP E-MAIL
VIVO ALERTA
VIVO WAP E-MAIL
VIVO TORPEDO WEB
VIVO TORPEDO WEB

270
004
269
090
400
400
565
060
400
400
400
400
400
400
270
400
400
100
269
400
004
400
400
400
400
400
400
351
100
400
569
230
400
400
400
400
400
400
400
400
400
590
590
400
400
565
565
400
736
269
269
270
400
900
400
210
400
269
235
235
235
565
235
235
235
565
565
565
235
235
565
235
235
235
235
235
235
235
235
235
565
235
235
565
565
235
565
400
400
565
565
565
235
565
565
235
235
235
235
235
210
565
235
235
400
400
351
565
235
565
235
235
565

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

116
116
117
117
117
117
1161
117
117
117
117
117
117
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
119
119
119
119
119
1161
119
119
119
119
119
119
119
120
120
120
1161
1161
120
120
1161
1161
120
1161
120
120
120
120
1161
120
120
120
121
121
121
121
1161
121
121
121
1161
1161
1161
121
121
1161
121
121
121
121
121
121
121
121
121
1161
121
121
1161
1161
121
1161
121
122
1161
1161
1161
122
1161
1161
122
122
122
122
122
122
1161
122
122
122
122
122
1161
122
1162
122
122
1162
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825743427
825743435
825743443
825743451
825743486
825743494
825743508
825743516
825743524
825745705
825745713
825745721
825745730
825745748
825745756
825745764
825745780
825757290
825772095
825772109
825772117
825772125
825772133
825772150
825772168
825772176
825772184
825772192
825772206
825774152
825774160
825774179
825776732
825776759
825776767
825776775
825776783
825776805
825788200
825788234
825788269
825788277
825788293
825788307
825788315
825788323
825788331
825820456
825820464
825820472
825820480
825821657
825821665
825821681
825821690
825821703
825851971
825858224
825858232
825858240
825858259
825858267
825858283
825858291
825858305
825858313
825858321
825858330
825858348
825858356
825871263
825871271
825871280
825871298
825871301
825871328
825871336
825871344
825871352
825873410
825873428
825873452
825873487
825879396
825879400
825879418
825879434
825879485
825901022
825901057
825907411
825938341
825954509
825982839
825992109
825992117
825992125
825992133
825992141
825992168
825992176
825992184
825992192
825992222
825992230
825992257
825992265
825992508
825992516
825992524
825992532
825992540
825992567

VIVO TORPEDO MMS
VIVO WAP E-MAIL
VIVO TORPEDO MMS
VIVO TORPEDO MMS
VIVO ALERTA
VIVO ALERTA
VIVO AO VIVO
VIVO AO VIVO
VIVO AO VIVO
VIVO IMAGENS
VIVO TONS MUSICAIS
VIVO IMAGENS
VIVO IMAGENS
VIVO CUPIDO
VIVO CUPIDO
VIVO CUPIDO
VIVO QUIZ
HISAMITSU BYEBYE-FEVER
VIVO ALERTAS WAP
VIVO ALERTAS WAP
VIVO ALERTAS WAP
VIVO TONS MUSICAIS
VIVO TONS MUSICAIS
VIVO TORPEDO INFO
VIVO TORPEDO INFO
VIVO TORPEDO INFO
VIVO PORTAL DE VOZ
VIVO PORTAL DE VOZ
VIVO PORTAL DE VOZ
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO MESSENGER
VIVO TORPEDO WEB
VIVO TORPEDO WAP
VIVO TORPEDO WEB
VIVO TORPEDO WAP
VIVO MESSENGER
VIVO E-CARDS
VIVO CHAT
VIVO E-MAIL
VIVO E-MAIL
VIVO CHAT
VIVO E-MAIL
VIVO CHAT
VIVO E-CARDS
VIVO E-CARDS
VIVO MESSENGER
VIVO TORPEDO WAP
VIVO TORPEDO WEB
VIVO NO VERÃO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO TE LIGUEI
VIVO AVISA
VIVO AVISA
VIVO AVISA
VIVO TE LIGUEI
JPROBE
SQL NAVIGATOR
ENTRELINHAS
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL CLARICE PREMIUM SM
FRUMELO
DAKOTINHA
VIVO ROAMING INTERNACIONAL
VIVO ROAMING NACIONAL
VIVO ENCONTRA
VIVO GUIA
VIVO INFORMA
VIVO CHAMADA EM ESPERA
VIVO DESVIO DE CHAMADA
VIVO AVISA
VIVO CONFERÊNCIA
VIVO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
VIVO CAIXA POSTAL
VIVO SEGURO
VIVO MULTICONFERÊNCIA
VIVO INFORMA
VIVO ROAMING NACIONAL
VIVO CHAMADA EM ESPERA
VIVO ROAMING INTERNACIONAL
VIVO ENCONTRA
VIVO BUSCA
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235
565
565
565
565
235
565
565
235
565
565
565
235
235
565
565
235
269
235
565
235
235
235
235
235
235
235
235
235
565
235
235
235
235
565
565
235
235
565
565
565
235
235
235
235
235
235
235
235
565
565
235
565
235
235
235
565
235
235
565
565
235
235
235
235
565
235
565
235
565
235
565
565
235
235
565
565
565
565
235
565
565
565
565
565
235
235
235
269
270
270
400
100
400
235
235
235
235
565
235
235
235
235
235
235
235
235
565
565
565
565
565
565

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

122
1162
1162
1162
1162
122
1162
1162
122
1162
1162
1162
122
122
1162
1162
122
122
122
1162
122
122
122
122
123
123
123
123
123
1162
123
123
123
123
1162
1162
123
123
1162
1162
1162
123
123
123
123
123
123
123
123
1162
1162
123
1162
123
123
123
1162
123
123
1162
1162
123
123
123
124
1162
124
1162
124
1162
124
1163
1163
124
124
1163
1163
1163
1163
124
1163
1163
1163
1163
1163
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
1163
124
124
124
124
125
125
125
125
1163
1163
1163
1163
1163
1163

825992575
825992583
825992613
825994640
825997364
825997372
825997380
825997402
825997410
825997429
825997437
825999243
825999251
825999260
825999286
825999308
825999316
825999324
826004059
826004334
826035582
826052584
826086551
826109241
826162690
826162703
826164030
826166261
826166660
826166679
826168493
826175953
826180507
826180523
826182020
826182127
826182151
826182194
826182399
826182402
826183557
826185487
826185509
826186530
826189466
826200460
826200524
826202497
826204171
826204210
826206930
826206948
826212450
826220606
826220630
826224997
826225179
826226159
826231055
826236839
826249620
826252206
826256821
826256830
826256848
826266347
826266398
826266401
826266410
826267602
826267610
826284558
826316425
826316441
826317480
826344518
826350810
826358659
826401732
826402135
826402143
826402151
826402160
826402178
826402186
826402194
826402208
826402216
826408192
826422713
826422764
826464513
826464807
826468756
826468764
826468772
826559069
826581528
826581544
826581552
826600425
826627102
826635253
826662498
826662684
826664733
826664784
826666205
826666230
826666329
826677029
826684130
826684840

VIVO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
VIVO CAIXA POSTAL
VIVO MULTICONFERÊNCIA
VIVO BUSCA
VIVO AVISA
VIVO ENCONTRA
VIVO INFORMA
VIVO ROAMING INTERNACIONAL
VIVO BUSCA
VIVO GUIA
VIVO ROAMING NACIONAL
VIVO CAIXA POSTAL
VIVO SEGURO
VIVO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
VIVO DESVIO DE CHAMADA
VIVO CONFERÊNCIA
VIVO CHAMADA EM ESPERA
VIVO MULTICONFERÊNCIA
MARTELINHO DE OURO
ZARA HOME
ARCA EMPRESTA RÁPIDO
E ESSENCE
K-QUEIJO
PURO AMOR
VIVO NO MUNDO
VIVO NO MUNDO
VISÃO AGRÍCOLA
VIVO FOTO TORPEDO
OMNI TÁXI AÉREO
OMNI AVIATION
VIVO FOTO TORPEDO
TEXAS WAY
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
PERSONAL PHARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
CEMAP
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
PUREZA
FLORESTA DO AMAZONAS
VIVO FOTO TORPEDO
OLIWAX
ROTUS
REQUEST
HP
COCO DO VALE
COCO DO VALE
COCO DO VALE
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
3G CDMA
3G CDMA
HOME SPA
TORPE
TORPE
RADICA MADEIRAS ESPECIAIS
SMART KIDS
HALLS EXTREME
AQUARIUS SHOPPING
BARONÌA
VIVO TRUE TONES
VIVO MUSIC TONES
VIVO REAL TONES
VIVO TRUE TONES
VIVO REAL TONES
VIVO TRUE TONES
VIVO MUSICAIS TONES
VIVO MUSIC TONES
VIVO REAL TONES
MULTIGEN
VIVO EM AÇÃO
VIVO EM AÇÃO
INFOX
MAX MARA
REVISTA VIVO
REVISTA VIVO
REVISTA VIVO
SMART LUBRICATION
VIVO BOA HORA
VIVO BOA HORA
VIVO BOA HORA
AGROFISH
BERÇOS&CIA.
RODAX
VIVO VENDAS
VIVO VENDAS
VIVO ENTREGAS
VIVO ENTREGAS
VIVO PESQUISA
VIVO PESQUISA
VIVO PESQUISA
PIUI
SUPER MÁXIMO
VIVO AGENDA

565
565
565
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
100
400
060
795
400
400
235
235
400
235
400
400
235
400
565
235
565
235
235
400
235
565
235
565
235
235
565
565
235
235
565
565
235
235
400
565
565
270
400
565
400
565
400
400
400
400
400
235
565
235
565
235
235
100
560
560
210
400
400
400
400
565
565
565
565
565
235
565
235
235
400
565
235
400
400
235
235
235
400
235
565
565
400
560
400
235
565
565
235
565
235
235
400
351
565

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

1163
1163
1163
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
128
1163
128
128
128
128
128
128
128
129
129
129
1163
129
1163
129
129
129
129
1163
129
1163
129
129
1163
1163
129
129
1163
1164
129
129
129
1164
1164
129
129
1164
129
1164
130
130
130
130
130
130
1164
130
1164
130
130
130
1164
1164
130
131
131
131
131
1164
1164
1164
1164
1164
131
1164
131
131
131
1164
131
131
131
131
131
131
131
131
1164
1164
131
1164
132
132
1164
1164
132
1164
132
132
132
132
1164
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826684858
826684866
826687814
826687849
826687857
826705570
826705596
826716598
826728170
826728200
826747019
826747078
826747108
826747116
826747124
826747132
826747159
826747167
826747183
826749836
826763936
826763952
826769020
826769047
826776477
826785077
826785115
826785123
826785131
826785140
826785158
826785166
826785174
826785204
826785212
826785239
826785263
826785271
826785280
826785298
826785301
826785310
826785328
826785360
826785379
826785387
826785409
826785433
826785441
826800343
826813488
826813496
826817360
826821090
826847196
826869904
826869912
826873537
826887201
826900259
826900267
826979858
827036000
827040709
827041179
827055439
827136382
827227485
827237626
827350317
827369646
827409672
827409710
827409737
827409842
827452411
827453396
827459076
827471041
827473150
827491808
827491816
827491824
827535392
827547420
827567332
827595930
827595948
827598556
827607679
827621019
827628315
827628323
827628331
827628340
827631715
827631740
827631766
827631782
827631812
827634390
827647069
827654910
827654952
827660260
827667620
827678320
827700288
827700296
827717989
827733658
827753659
827753675

VIVO AGENDA
235 P
VIVO AGENDA
235 P
VIVO DIRETO
235 P
VIVO DIRETO
565 R
VIVO DIRETO
235 P
PLANO VIVO E VOCÊ
235 P
PLANO VIVO E VOCÊ
235 P
CVT VIAGENS E TURISMO
210 P
VIVO DIAGNÓSTICO
235 P
VIVO DIAGNÓSTICO
565 R
VIVO ZAP PLUS
235 P
VIVO LOCALIZAÇÃO
565 R
VIVO LOCALIZAÇÃO
235 P
VIVO ZAP PLUS
235 P
VIVO ZAP 3G
235 P
VIVO ZAP 3G PLUS
235 P
VIVO ZAP 3G
235 P
VIVO LOCALIZAÇÃO
565 R
VIVO ZAP 3G PLUS
235 P
W IGUATEMI
400 P
VIVO SEGURANÇA
565 R
VIVO SEGURANÇA
235 P
VIVO ZAP TURBO
235 P
VIVO ZAP TURBO
235 P
NY LEGS
400 P
VIVOLOCALIZAÇÃO
565 R
VIVOLOCALIZAÇÃO
565 R
VIVOLOCALIZAÇÃO
235 P
VIVOLOCALIZA
235 P
VIVOLOCALIZA
565 R
VIVOLOCALIZA
565 R
VIVOGUIA
565 R
VIVOGUIA
235 P
BASEVIVO
235 P
BASEVIVO
565 R
VIVOGUIA
565 R
BASEVIVO
565 R
VIVOAQUI PERTO
565 R
VIVOAQUI PERTO
565 R
VIVOAQUI PERTO
235 P
VIVOGPS
235 P
VIVOGPS
565 R
VIVOGPS
565 R
VIVOENCONTRA
235 P
VIVOENCONTRA
565 R
VIVOENCONTRA
565 R
VIVOONDE ESTOU?
565 R
VIVOONDE ESTOU?
565 R
VIVOONDE ESTOU?
235 P
TAROT
400 P
JOIA DE MINAS
230 P
JOIA DE MINAS
230 P
TAVERNA REAL
400 P
VIDA SAUDÁVEL
269 P
SAGARANA
820 R
PERSONAL PARK
295 P
WWW.PERSONALPARK.COM.BR
295 P
REAL IMUNO
400 P
A TRIBUNA COTIDIANO
400 P
P PERSONAL PARK
295 P
P PERSONAL PARK
295 P
COLÉGIO UNIVERSITÁRIO
400 P
PULSAR TECHNOLOGIES
210 P
B BETA INDEPENDENT ADVISORS
560 R
ABIFISA - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SETOR FITOTERÁPICO 560 R
TERMARES
400 P
APIS-FRESH
400 P
QUEIJO MUSSARELA PARAISO
230 P
ÍCONE ELEVADORES
210 P
PÊLLO 100
400 P
CAMPO DOS PADRES
400 P
VIVO MOBLOG
565 R
VIVO MOBLOG
565 R
VIVO MOBLOG
235 P
VIVO MOBLOG
235 P
INOVA CENTRO DE LÍNGUAS
210 P
LINK CAR
400 P
VIVO PLAY 3G
565 R
PUMA
400 P
FATAL GIRLS
400 P
VIVO PLAY 3G
565 R
VIVO PLAY 3G
235 P
VIVO PLAY 3G
235 P
VARIEDAD CASTILLO
400 P
NATUREZA MORTA
400 P
PERSEUS
400 P
565 R
565 R
565 R
GM GRÁFICA MINERVA
400 P
565 R
VIVO PLAY 3G
235 P
VIVO PLAY 3G
565 R
VIVO PLAY 3G
565 R
VIVO PLAY 3G
235 P
VIVO RIO
565 R
VIVO RIO
235 P
VIVO RIO
235 P
VIVO RIO
565 R
AO VIVO
235 P
AO VIVO
235 P
RC IMÓVEIS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
100 P
HALLS KIDS
235 P
HALLS BURSTS
235 P
AO VIVO
235 P
AO VIVO
565 R
GRANJA INO
560 R
FEMITABS
560 R
FEMI TABS
560 R
ELECTROLUX SERVIÇO AUTORIZADO
400 P
CR MALHAS
100 P
SENSITOK MICROFIBRA
560 R
SENSITOK MICROFIBRA
230 P
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132
132
132
1164
132
132
132
132
132
1164
132
1164
132
132
132
132
132
1164
132
132
1164
132
132
132
133
1164
1164
133
133
1164
1164
1165
133
133
1165
1165
1165
1165
1165
133
133
1165
1165
133
1165
1165
1165
1165
133
133
133
133
133
133
1165
133
133
133
133
133
133
133
134
1165
1165
134
134
134
134
134
134
1165
1165
134
134
134
134
1165
134
134
1165
134
134
134
135
135
1165
1165
1165
135
1165
135
1165
1165
135
1165
135
135
1165
135
135
135
135
135
135
1165
1165
1165
1165
135
135
1165
136

827776071
827779127
827830025
827830033
827830041
827830050
827832923
827832940
827832958
827918011
827918020
827930992
827960484
827986610
828007144
828016283
828036411
828036420
828042004
828092737
828109745
828140146
828140383
828160295
828160309
828179409
828179433
828196583
828200130
828205086
828212511
828212520
828212538
828217742
828230005
828238162
828255679
828278539
828321035
828321043
828321051
828351023
828356378
828356386
828383790
828399018
828407762
828420378
828420475
828437637
828450145
828484325
828484333
828496277
828497079
828509522
828509549
828509565
828510121
828523711
828523738
828535302
828555710
828584826
828584834
828611270
828612854
828618313
828619344
828638187
828641579
828649715
828649723
828663734
828705275
828710783
828716021
828716048
828720088
828779910
828796459
828796483
828796513
828796530
828808686
828814597
828822298
828839344
828846669
828855730
828877610
828880581
828885435
828885621
828886121
828888620
828890358
828892920
828893799
828893870
828894515
828894523
828895112
828909091
828920389
828934045
828934053
828934061
828934070
828944563
828965684
828966583
829013288

BANANA SPLIT
SPACE CHIPS
VIVO RIO
VIVO RIO
VIVO RIO
VIVO RIO
VIVO IDEAL
VIVO IDEAL
VIVO IDEAL
COBIÇA
COBIÇA
SYNGRO
PROJEAÇO
COMPANHIA MUSICAL SOBRE AS ONDAS
T TOA TOA & CO
PIZZALI
ASIAPEDRAS
ASIAPEDRAS
AGRIMAC
RADIOATIVA
GAMMA COBRA
LIFE POWER
ÁBACO
VIVO CO-PILOTO
VIVO CO-PILOTO
VIVO CO-PILOTO
VIVO CO-PILOTO
HALLS O ALÍVIO REFRESCANTE
HALLS TROPICAL FRESH
HALLS FRESH ENERGY
ZENA
ZEINA
ZAINA
ANINHA COMÉRCIO DE TECIDOS E RETALHOS
PRATIC PLUS
OSWALD THE LUCKY RABBIT
PANAMERICANO TURISMO
PRATIC LIMP
REED TRAVEL EXHIBITIONS
REED TRAVEL EXHIBITIONS
REED TRAVEL EXHIBITIONS
XAVANTE
CONSULTEC
CONSULTEST
MICRONANOCHIP
VIA VERDE
FATAL STREET
A1
GRUPO CAMPEIROS DO SUL DESDE 2000
GELFLAN
SISCORE
PHYSICAL
HALLS AÇÃO REFRESCANTE
LYPTUS
SEMPRE FASHION
FATAL STREET
FATAL VISIO SURF
FATAL VISIO SURF
VOCÊ CLUBE
STANLEY
STANLEY
JBS U UNITED
MARROCANA
OC OCSPORT
OC OCSPORT
X-DELIZ
TELE ATLAS
MARILU
MVC X-DELIZ
FISIOTERAPIA FORMA E EQUILIBRIO
SEMPRE
AVERT PHARMACEUTICAL
AVERT PHARMACEUTICAL
SM SPORTS
ALPHASITIO
MARIA FLORZINHA
RITZ-CARLTON
RITZ-CARLTON
PORTO NAVEGANTES
schenckprocess
AXORYS
AXORYS
AXORYS
AXORYS
SAL BRILHANTE
VIVO ECONÔMICO
PILATES AÇÃO
IP SERRANA
DELYKA BABY
FLEXFILLER
TEAMBANK
BN BALCÃO DE NEGÓCIOS
AGROENERGY
CASA LUX ÓTICA
METROTUR
MECANOTUBO
CHROMAXX
BUSCOPRAZOL
JUMBOBORE
SINAFERRMAQ
SINAFERRMAQ
ENQUIP TECNOLOGIA & QUALIDADE
RECOMASSA
SANIFILL LEADER
VIVO FLASH
VIVO FLASH
VIVO FLASH
VIVO FLASH
NORFAN
PANORAMICA COMUNICAÇÃO
ATIVO
SEMPRE

175
351
565
565
235
235
235
235
565
400
400
210
400
269
400
820
560
560
400
210
400
400
560
565
235
235
565
235
235
565
590
590
590
820
269
400
090
400
269
269
269
820
820
820
565
400
400
351
100
400
400
210
235
565
400
400
400
400
400
560
560
400
400
100
351
400
400
150
400
241
400
560
230
269
400
820
400
400
400
400
150
150
150
150
100
565
400
230
400
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
400
565
565
565
235
150
400
230
400

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

136
136
1165
1166
136
136
136
136
1166
136
136
136
136
136
136
1166
1166
1166
136
136
137
137
1166
1166
137
137
1166
137
137
1166
1166
1166
1166
1166
137
137
137
137
137
137
137
1166
1166
1166
1166
137
138
138
138
138
138
138
138
1166
138
138
138
138
138
1166
1166
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
1166
139
139
139
1166
140
140
140
140
140
140
140
140
140
1166
140
140
140
1166
1166
1166
1166
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
1167
140
1167
1167
1167
140
140
140
140
141
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829015833
829015850
829015868
829030050
829035478
829045619
829053840
829058257
829065695
829082123
829082131
829082204
829089829
829089853
829093516
829097309
829100067
829107525
829107584
829146237
829151656
829151664
829158472
829170405
829173633
829182470
829184864
829186417
829201190
829201777
829228667
829228675
829230670
829230955
829272763
829285970
829286306
829290125
829291997
829328343
829329935
829331646
829334041
829334050
829362428
829362584
829368256
829431071
829467599
829467602
829473700
829480021
829480030
829481338
829481346
829481354
829484108
829486496
829487344
829487352
829490515
829493115
829500464
829503382
829503390
829503404
829503412
829503420
829503439
829503447
829513418
829522735
829524606
829527850
829534318
829579281
829602275
829602291
829602364
829602372
829602399
829608214
829630546
829687882
829691685
829692940
829692959
829696997
829706569
829730389
829732411
829737006
829738711
829746056
829753516
829764585
829767959
829767967
829767975
829767983
829768009
829772898
829791736
829793747
829797378
829805516
829809724
829810005
829810013
829810021
829810030
829810048
829810056

LAVAZZA BLUE DI PIÙ
LAVAZZA ESPRESSO POINT DI PIÙ
LAVAZZA BLUE DI PIÙ
D&A DESIGNERS AND AGENTS
DIGI-KEY
SUL ATLÂNTICO
PLATINUM-CARGAS AÉREAS
SIMETAL
VIVO BANDA LARGA
VIVO BANDA LARGA
VIVO BANDA LARGA
ARTROTABS
ANTIOXY
ECOVIO
CISA
MULTISOUL
SAFETY OVER ETHERCAT
SAFETY OVER ETHERCAT
VALE MÚSICA
AUTOTRAC LOG CENTER
LOG CENTER
ALFA DECOR
CYBER GAROTOS BIT BYTE FLOG BLOG
INTEGER
INTERWETTEN
MEGAMATTE
MANFREDINI & SCHIANCHI
MAPA DA MINA
K2
K2
E EXTREMU'S
ZILQUIMICA
THERMOLON NON-STICK TECHNOLOGY PTFE-FREE
DERMUP
NUCELL
VIPAL VD L
AMPLASTEC
ISOPLAN
O ESTADO DO MARANHÃO
LUCIANA CATÃO ACESSÓRIOS E BIJUTERIAS
LUCIANA CATÃO ACESSÓRIOS E BIJUTERIAS
MUNDOLAN
MUNDOLAN
CYBERWEB NETWORKS
ACU
PLANO VIVO RESIDENCIAL
VIVO RESIDENCIAL
MAPA DA MINA ACESSÓRIOS
KIDSCO
KIDSCO

PROSTAVAC
REZVO
FEB
FEB
LÍDER DE MINAS
VIVO 15
PROMOÇÃO VIVO NOVO
VIVO NOVO
VIVO NOVO
VIVO NOVO
VIVO NOVO
PROMOÇÃO VIVO NOVO
PROMOÇÃO VIVO NOVO
PROMOÇÃO VIVO NOVO
CRANE NONWOVENS
INSPIRED MEETINGS
GRUPO KONECTA
N NOVATERRA LOCADORA DE VEÍCULOS
MOBILE MENTOR MM
AUSTIN HEALEY
AUSTIN HEALEY
AUSTIN HEALEY
AUSTIN-HEALEY
AUSTIN-HEALEY
PERMATRON
CISCO
LETRA FÁCIL
MWV

SHEER ESSENTIALS
77KIDS
AMANTUBA
CITRATUS
ANJINHO SERAFIM
VIVO ME LIGA
E-REAL
WORB WORLD OF RED BULL
CAMILA
VIVO ME LIGA
VIVO LIGA PRA MIM
VIVO ME LIGA
VIVO LIGA PRA MIM
VIVO LIGA PRA MIM
N NUTRIFARM
TRAKHEALTH
D. BORLOZ
PÃO DELICIA
GOLD FLEX
CIA. DA NATUREZA
VIVO 3G
VIVO 3,5G
VIVO 3, 5G
VIVO 3G
VIVO 3G
VIVO 3G

RPI 2214 de 11/06/2013
351
351
400
560
400
400
400
210
400
235
235
565
560
230
351
100
400
351
351
400
400
400
400
400
400
400
400
570
400
565
400
400
400
400
400
269
351
400
400
400
351
400
400
400
400
400
400
235
565
565
565
400
400
351
351
351
700
400
400
400
230
565
565
565
565
565
565
565
565
565
351
351
351
400
821
400
351
351
351
351
351
400
400
400
400
400
400
351
400
823
400
351
235
400
155
269
235
565
235
565
565
400
171
400
400
210
400
565
565
235
235
565
565

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

141
141
141
1167
141
141
141
141
141
142
142
1167
1167
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
143
143
1167
143
1167
143
143
143
143
143
143
143
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
145
1167
1167
1167
145
145
145
145
145
1167
145
145
146
146
1167
1167
1167
1167
1168
1168
1168
1168
1168
146
146
146
146
1168
146
146
146
146
146
147
147
147
147
147
147
147
147
147
1168
147
147
148
148
148
148
148
1168
148
1168
1168
148
148
148
148
148
148
1168
1168
148
148
1168
1168

829810102
829810110
829810129
829810137
829826688
829828532
829856277
829856285
829858385
829874020
829875700
829880542
829887610
829889981
829899790
829904425
829928219
829962751
829976612
829976620
829977279
829984623
829984631
829984640
829984658
829984666
829984674
829984682
829984690
830007342
830017500
830017518
830019197
830027149
830027157
830040587
830042768
830042954
830042962
830042970
830042989
830042997
830043004
830043012
830043047
830043055
830043063
830046887
830046895
830046909
830046917
830046925
830050000
830052119
830061690
830062785
830065890
830066489
830066900
830066942
830066977
830066985
830066993
830067000
830067027
830067043
830077839
830091181
830095810
830095829
830095837
830095845
830095853
830095861
830095870
830095888
830095896
830095900
830108866
830112154
830112251
830115390
830115404
830155120
830160094
830162097
830176799
830177191
830225145
830228136
830233482
830251340
830259724
830261664
830263683
830263829
830265279
830265872
830268006
830271546
830275983
830278753
830278761
830278923
830290400
830290400
830308016
830308024
830308032
830308040
830308059
830308067
830323252

VIVO 3,5G
VIVO 3G
VIVO 3,5G
VIVO 3,5G
MAC SPORT'S
INCCARE
KORT FIX KORT - FIX
KORT FIX KORT - FIX
AMERIAN
CONSTRUTOP
BANCO CAIXA GERAL
AGV
RESISTAN
INSPIRED BY DIABETES
MILLEBOLLEBLU ANEMA E CORE

565
565
565
235
400
400
400
400
400
400
400
400
400
351
400
295
QUAKER GRANCEREAL
351
CAROL MARIA
269
C QUATORZE CONFECÇÃO
400
C14 CONFECÇÃO
400
PRO-KERATINE
210
PLANOS VIVO ESCOLHA
235
PLANOS VIVO ESCOLHA
235
PLANOS VIVO ESCOLHA
235
PLANOS VIVO ESCOLHA
235
PLANOS VIVO ESCOLHA
235
PLANOS VIVO ESCOLHA
235
PLANOS VIVO ESCOLHA
235
PLANOS VIVO ESCOLHA
235
KIARA ROCKS
175
SCHOTT FORMA VITRUM
400
SCHOTT FORMA VITRUM
400
SOPRECO
400
REAOX
560
REAOX
560
OSMGROUP
400
MARIA JOAQUINA
351
VAMOS TROCAR IDEIAS?
565
VAMOS TROCAR IDEIAS?
565
VAMOS TROCAR IDÉIAS?
565
VAMOS TROCAR IDÉIAS?
565
VAMOS TROCAR IDEIAS
565
VAMOS TROCAR IDEIAS
565
VIVO
235
VIVO
565
VIVO
565
VIVO
565
565
565
565
565
565
JOMIL
400
PAOLO CORAZZI FIBRE
400
MC BRINDES
400
LIDL
400
CORTIJECT
351
PTS
400
STANLEY
560
STANLEY
230
STANLEY
230
STANLEY
560
STANLEY
560
STANLEY
560
STANLEY
560
STANLEY
560
INTERLINK INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO
400
MADE FOR YOU
400
VIVO INTERNET
235
VIVO INTERNET
565
VIVO INTERNET 3G
235
VIVO INTERNET 3G
565
VIVO INTERNET 3G
565
VIVO INTERNET 3G
565
VIVO INTERNET 3G
235
VIVO INTERNET
565
VIVO INTERNET
235
VIVO INTERNET
565
QIWI
351
THE ELDERS
400
OMNILIFE FEM
400
TORP
230
TORP
560
400
BUCHANAN'S MASTER
400
BELLA CHIC BY DIAN PATRIS
351
RIO SUMMER
270
ADCUM-RJ ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES E USUÁRI 351
ANIMA
400
JWIS
400
RIO SUMMER
270
MACTUS SOLUÇÕES EM TI
351
VITACID
400
VIVA PARQUE
400
AUTOMEC AUTOMATIC ENTRANCE SYSTEM
400
JET COLORS
400
OC LIFE
400
BIG FRUIT
400
TROQUE1
351
MICROWEB FIBER
400
VERIDICA IT
230
A.K.A.
400
A.K.A.
400
A.K.A.
400
INVENTAR TECNOLOGIA
150
INVENTAR TECNOLOGIA
180
400
400
400
400
400
400
VIVO NO MUNDO
565

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

1168
1168
1168
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
151
1168
1168
151
151
1168
1168
1168
1168
1168
1168
151
1168
1168
1168
1168
1168
1168
1169
1169
151
151
151
151
151
151
1169
152
152
1169
1169
1169
1169
1169
152
152
152
1169
152
1169
1169
1169
152
1169
152
1169
152
154
154
154
1169
154
154
154
154
154
154
154
154
155
155
155
155
155
155
155
155
155
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
1169
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830323260
830323716
830324127
830324135
830324143
830324186
830324194
830324208
830324216
830325140
830325158
830325182
830325913
830327720
830328084
830328092
830330348
830331948
830331956
830331964
830332022
830332413
830332618
830332626
830332634
830332642
830332650
830333991
830334866
830335293
830335420
830335498
830336028
830336982
830342397
830344136
830347194
830347941
830348425
830352163
830362541
830362568
830362576
830362649
830362916
830368710
830369996
830371354
830371389
830371419
830376887
830378260
830378464
830378472
830382836
830383204
830384812
830391657
830392629
830394192
830395270
830411070
830411100
830416463
830416676
830416684
830416692
830416706
830416714
830417877
830422820
830422838
830422854
830422862
830424245
830425535
830443169
830444459
830446036
830446052
830446060
830446060
830449507
830449523
830449531
830449540
830449558
830450181
830453407
830458409
830466835
830471170
830472797
830472819
830474757
830475222
830480072
830486828
830490337
830490345
830490361
830490370
830495304
830499660
830509852
830510664
830511512
830515178
830528741
830529470
830536531
830536558
830538461

VIVO WAP
RC ROTA DO SURF
METROPOLITAN ROBÓTICA
METROPOLITAN
METROPOLITAN
METROPOLITAN MUDANÇAS
METROPOLITAN MUDANÇAS
METROPOLITAN MUDANÇAS
METROPOLITAN
SÁBADO ANIMADO
SABADO ANIMADO
GAME ANIMAL
VITAFORZA
TUBBIES
SUMAFLOOR
SUMAFLOOR
TO YOU PRESENTES
FIBRIA
FIBRIA
FIBRIA
FIBRIA
QUABITROL
FIBRIA
FIBRIA
FIBRIA
FIBRIA
FIBRIA
MR.BEER CERVEJAS ESPECIAIS
POLISPORT ACADEMIA
GOODNESSKNOWS
RESIPET
CASA
GTS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GI GAETANO IMÓVEIS
YSL
BUSINESS BROKER
HÜPER OPTIK
BUMBO
AQUARITE
SUPER 5
COBREDIRETO
ESPERION
COBREDIRETO
GILENEE
DURANIXIN
ZITROMAX
VECTRA
KENNER CLASSIC K5
KENNER CLASSIC K5
KENNER CLASSIC K5
LIQUID AIR
ELUMA CABOS FLEXÍVEIS
VESTIBULARMG
VESTIBULARMG
VINCI
CTM AUTOMOTIVE
PRODUTOS MATAPUÃ
MINGRUI
CONSORPETRO
VIVO TV
VIVO TV
VCR
VACUTAP VCR
RAZZON
EFA
EFA
EFA
EFA
EFA
MOLDULYNE
MERLIN
MERLIN
MERLIN
MERLIN
BAUSCH + LOMB
DOUTOR VEDAÇÃO
SANCTUARY
BRASPÓ
ADVENT
ADVENT
ADVENT SOFTWARE
ADVENT SOFTWARE
KENNER SUMMER
KENNER SUMMER
KENNER SUMMER
KENNER SUMMER
KENNER SUMMER
U-BUILD
BOLINHA DE NEVE MIN. INFANTIL
FARMUS MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA
HEALTH IN MIND
CLINILAR HOME CARE

NAKANISHI TENGUS FACTORY
SUMMER MIX MODA PRAIA E FITNESS
FOR REC
LIFETIME
NIHIL
SOFIA DO PARADOXO
EPI EU PROFUNDO INDIVIDUAL
TRANSENSORIAL
LAZZUPAR
REUSCH
AGROPECUARIA ANDORINHA
METABOLIZE
ELLO
PREY
INSTITUTO TERRA VIVA-ITV
GRINPAL
GRINPAL
MAN Diesel & Turbo
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565
400
400
400
400
150
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
100
351
100
351
400
351
210
100
400
400
400
100
400
400
400
400
400
351
210
351
351
351
100
400
400
400
400
400
400
230
400
565
565
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
185
185
175
185
351
351
351
351
351
400
400
400
400
400
400
400
351
351
400
400
400
400
400
400
400
400
400
100
400
400
400
100
400
400
100

R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
159
159
159
159
159
159
159
159
159
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
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161
161
161
161
161
161
161
161
161
1169
1169
161
161
161
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
164
164
164
164
164
164
164
164
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
166
166
166

830540733
830540750
830540768
830540776
830540784
830540814
830540822
830543317
830544828
830544844
830545336
830549536
830549811
830550585
830556222
830564365
830564594
830567569
830573585
830574751
830583114
830588531
830597336
830597344
830597352
830597743
830598731
830598910
830602100
830602275
830606831
830607579
830607587
830609237
830609288
830612815
830612980
830616233
830616578
830616632
830617388
830622373
830622390
830624279
830626727
830627570
830632190
830632263
830632271
830632280
830632638
830633740
830636102
830636587
830636617
830636927
830636935
830636943
830636951
830636960
830636986
830636994
830637052
830637060
830637079
830637087
830637095
830637257
830637257
830638440
830639373
830639454
830639500
830639691
830640746
830641270
830641343
830643818
830643826
830644792
830644822
830645144
830645160
830646418
830646752
830646779
830647210
830647910
830647961
830647996
830648135
830648771
830648780
830648798
830648801
830648810
830648828
830648836
830648976
830648984
830649107
830649115
830649123
830649140
830649182
830650059
830650555
830650563
830650571
830650580
830650598
830650601
830650610

Thalax
VÉRTER ASSESSORIA
VÉRTER ASSESSORIA
IMOBILIÁRIA TIMÓTEO
SNF
COATS ADMIRAL M COATS
VALET
FINANCILAR
CCE INFO
EMERGES
MARMORARIA PEDRAFORTI REVEST
DMG
VONA
PRESBIA
BRADKEN
NUFRESH
NUFRESH
NUFRESH
HALLS XS
GRUPO PARTIDEIROS DO CACIQUE
SKINERGETIC
DIEGO DELLA VALLE
MTNG
H HIDROMIZA
ISOQUALITAS SISTEMAS ISOQ
ISOQUALITAS SISTEMAS ISOQ
MACPLAST
NIKKEYWEB
SINTAGMA ARQUITETURA
BIOGERA
HEALTHMASTER
FUELWISE
CABLE FORUM
COR LINE SISTEMA DE SERVIÇOS
CENTRO DE ESTUDOS TOMAS ZINNER
ENTRE JOVENS
FACEMIDIA
TRIPLE BUBBLE
SUGAR FACTORY
EXAUMAR
BIGTAINER
ECOTAINER
TNL
COLBERT NEWPORT
RCQ
KINGSUN
HYDROTECT
RIO LEITE
UTE UNIDADE TECNICA ESTADUAL
CULTIVAR ORGANICO
RIO CAFE
RIO CARNE
ESTRADAS DA PRODUÇÃO
PANELA CHEIA
RIO AGROENERGIA
RIO GENETICA
FRUTIFICAR
RIO HORTI
PROSPERAR
RIO PEIXE
VALTEGRA
VALTEGRA
VILLARES ROLLS
QCON
HI-COATER
FAIRYTALE FINANCES
MOBOOKS
SALVADOR MARINA GARAGEM NÁUTICA
SALVADOR MARINA GARAGEM NÁUTICA
CHROMOGENIX
CHROMOGENIX
EMMEGI
PIKE PLACE
ALLPOSTERS
JUDÔ FRAGOSO
IPPOLITA
CONVERT

OPTIMA
LUMIWARE
LUCOZADE
SOMA
K.L.A.
TAI PING
CENTERLINE
CENTERLINE
CENTERLINE
CENTERLINE
CENTERLINE

REVOLUTIONARY TO ITS
REVOLUTIONARY TO ITS
REVOLUTIONARY TO ITS
REVOLUTIONARY TO ITS
PURAFLEX
GRANDÃO DO QUEIJO
JSL
JSL
JSL
JSL
JSL
JSL
JSL

CORE
CORE
CORE
CORE

400
400
400
400
400
400
400
351
400
400
400
560
155
400
400
400
400
400
400
210
400
351
400
400
400
235
400
400
351
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
351
400
400
400
400
400
400
400
400
400
210
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
295
351
400
400
400
400
400
400
400
400
210
210
210
400
210
400
210
210
351
400
210
400
400
400
210
400
400
400
400
400
400
351
351
210
210
210
210
400
400
400
400
400
400
400
400
400
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

166
166
166
166
166
167
167
167
167
167
167
1169
167
167
167
167
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
170
170
170
170
170
170
170
170
170
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
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830650628
830650636
830650644
830650652
830650660
830650687
830650717
830650725
830650920
830651314
830654119
830654127
830654135
830654348
830654437
830655093
830655298
830655883
830656979
830656987
830658459
830659250
830659374
830659501
830659510
830659854
830660410
830660488
830660518
830660593
830660704
830660771
830660780
830660798
830661000
830661107
830661158
830661220
830661433
830661522
830661530
830661549
830661557
830661573
830661697
830661719
830661786
830661859
830661921
830662022
830662162
830662170
830662197
830662340
830662480
830662723
830662731
830662740
830662758
830662839
830663304
830663908
830664220
830664386
830664637
830664939
830665005
830665455
830665684
830666036
830666095
830666141
830666583
830666796
830666800
830666818
830666826
830666834
830666842
830666850
830666869
830666877
830666982
830667148
830667520
830667539
830667547
830667555
830667563
830667571
830667601
830667628
830667679
830667784
830667814
830667822
830667865
830667873
830667881
830667903
830667911
830667938
830667946
830667997
830668004
830668012
830668020
830668039
830668047
830668080
830668292
830668420
830668438

JS LOGÍSTICA
400 P
JS LOGÍSTICA
400 P
JS LOGÍSTICA
400 P
JS LOGÍSTICA
400 P
JS LOGÍSTICA
400 P
JS LOGÍSTICA
400 P
JSL
400 P
JSL
400 P
LITOCHROM STARLIKE
400 P
EUCABIOTEX
400 P
KOUTOUBIA
400 P
KOUTOUBIA
400 P
KOUTOUBIA
400 P
ACATEC
400 P
DIRECT PREMIUM
400 P
ECOLOGY PLASTIC
400 P
ROBOT
400 P
ABILITY EXPRESS
400 P
DIASE INCORPORADORA
400 P
ABRADI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTIC 400 P
C CELENZA
400 P
BRAZIL OFFER
400 P
CENTRO CULTURAL AFRORIO
400 P
FOSCO
210 P
FOSCO
210 P
MESA TENDENCIAS
400 P
STILLUS MÓVEIS
210 P
STARBOAT
400 P
GRANSAT
400 P
CARINHA DE NENÉM
400 P
A ANTICA FARMACISTA
400 P
PELIGROSO
400 P
PELIGROSO
400 P
400 P
ZZ PROTEZZA
400 P
HOME WASH PLUS
210 P
CASTELO
400 P
HOME WASH PLUS
210 P
Z PORTAL
210 P
TRIVIAL PURSUIT
400 P
TRIVIAL PURSUIT
400 P
TRIVIAL PURSUIT
400 P
TRIVIAL PURSUIT
210 P
CAR MATE
210 P
NAVIMO
400 P
NAVIMO
400 P
LG OPTIMUS
400 P
B.TEMPT'D
210 P
ESPAÇO DA CRIANÇA
210 P
DISK FOSSA
400 P
BRANFAR
400 P
BRANFAR
400 P
BRANFAR
400 P
TACYANE
400 P
FANCY
210 P
GUARUFRIO
400 P
ROLLS ROCK
400 P
ECOGLYCOL
400 P
CLUBTECH
400 P
UNIONSUIZA
210 P
GUCCI PREMIÈRE
210 P
AQUARUM SANEAMENTO AMBIENTAL
400 P
EVOQUE
210 P
SMARTWIRE-DT
210 P
SHAMBHALA
400 P
YOUNG FASHION
400 P
FARMÁCIA PLANTARIUM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
400 P
WORDMAGIC CENTRO DE IDIOMAS
210 P
COLOR IGNITE
210 P
TECOI
400 P
LAVA-LOUÇAS RADIANTE
210 P
GESSI
004 P
RETÍFICA & MECÂNICA LOURO
400 P
GRUPO JÚLIO SIMÕES
351 P
GRUPO JÚLIO SIMÕES
351 P
GRUPO JÚLIO SIMÕES
351 P
GRUPO JÚLIO SIMÕES
351 P
GRUPO JÚLIO SIMÕES
351 P
GRUPO JÚLIO SIMÕES
100 P
GRUPO JÚLIO SIMÕES
351 P
GRUPO JÚLIO SIMÕES
351 P
GRUPO JÚLIO SIMÕES
351 P
ALUMINIKIT
210 P
ARTPLAS
400 P
SIESE-CE
400 P
SIESE-AM
400 P
SIESE-PE
400 P
SIESE-GO
400 P
SIESE-MT
400 P
SIESE-BA
400 P
RANCHO SÃO XICO
400 P
RANCHO SÃO XICO
400 P
CONTATO PERÍCIA AUTOMOTIVA
400 P
ARUAK
400 P
NOVA FRONTEIRA BIOENERGIA
400 P
3D IMÓVEIS
400 P
FLOTFIBER
400 P
ETAFIBER
400 P
A&E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
400 P
HEMFIBRA TECNOLOGIA EM SANEAMENTO
400 P
ECOFIBER
400 P
BIOFIBER
400 P
CLARIFIBER
400 P
I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE SOURCE CARBON REDUCTION BRA 400 P
I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE SOURCE CARBON REDUCTION BRA 400 P
I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE SOURCE CARBON REDUCTION BRA 400 P
I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE SOURCE CARBON REDUCTION BRA 400 P
I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE SOURCE CARBON REDUCTION BRA 400 P
I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE SOURCE CARBON REDUCTION BRA 400 P
SULEXPORT
400 P
STAREM
400 P
METACONSUMIDOR
400 P
METACONSUMIDOR
400 P
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175
175
175
175
175
175
175
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
177
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
181
181
181
181
181
181
181
181
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
184
184
184
184
184
184
184

830668497
830668705
830668772
830668780
830669116
830669272
830669299
830669302
830669353
830669426
830669809
830671048
830672990
830673326
830677127
830677631
830677640
830678140
830678417
830678433
830678441
830679065
830679561
830679715
830679804
830679960
830680020
830680080
830680098
830680152
830680489
830680780
830681124
830681248
830681540
830681671
830681744
830681817
830681825
830681850
830682015
830682163
830682180
830682465
830682503
830682627
830682643
830683232
830683313
830683330
830683348
830683364
830683372
830683500
830683658
830683674
830683690
830683755
830683836
830684093
830684123
830684336
830684387
830684395
830684409
830684417
830684425
830684433
830684441
830684450
830684468
830684646
830684662
830684700
830684719
830684735
830684760
830684905
830684921
830685006
830685014
830685022
830685073
830685090
830685499
830685502
830685618
830685626
830685634
830685642
830685650
830685669
830685677
830685685
830685782
830685804
830685812
830685944
830685979
830685987
830685995
830686100
830686118
830686223
830687173
830687432
830687572
830687866
830688161
830688609
830688749
830689273
830689362

LA PIOVA
ENERSUL REDE ENERGIA
CUFITEC
CUFITEC
ISYCALM
G GARDINOTEC
ALIANZA THE INTEGRAL SAFETY SOLUTION
CONFRARIA BHARMACIA
EXACTUS
MYGICA
SHI INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
PERLARE BRAVA
DHA GOLD
EFECTIOSE
AAA AUAD ADVOGADOS ASSOCIADOS

THE MAGIC TOUCH
M MURATTI SILVER 20 MOMENTI ITALIANI
M MURATTI SLIMS 20 MOMENTI ITALIANI
M MURATTI BLUE 20 MOMENTI ITALIANI
HILÉIA
LOKARMAK
IRRISEPT
ECO+
ARQUITETURA DAS FLORES
TEMPER TECH
ALCAPONE PIZZARIA
COMPANHIA DO CHOPP
AVANCE
DYSEONE
CHUVATEC
ALLERGIKA
TENDA DA CULTURA
FUEL IN BY TECHNYL
NINJA
AMYLOTRACE
PRONOVIAS
PRONOVIAS
CYº
DRAFTSIGHT
FUEL IN BY TECHNYL
D-Q D QUALITY
BIO-RUST
GENIFIQUE NUTRICS
I-CURE
I-CURE
AFF MÓVEIS ESCOLARES

BADEN BADEN
CAKEWALK
CICLUS CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
CICLUS CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
YAUATCHA
GRAPHTOL
NSWE
MARCA
ONQ
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL
AENOR ER EMPRESA REGISTRADA
AENOR ER EMPRESA REGISTRADA
AENOR ER EMPRESA REGISTRADA
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL
AENOR MEDIO AMBIENTE
AENOR MEDIO AMBIENTE
AENOR MEDIO AMBIENTE
GMAT
GMAT
NANOFOCUS
GMAT
NANOFOCUS
CAMA & BANHO
NANOFOCUS
KORRVU HYBRID
VIV - VISÃO INTEGRAL DO VOLUNTARIADO
NANOFOCUS
MCDONALD'S ANGUS PREMIUM
TEXTILE ELIZABETH AND JAMES
TEXTILE ELIZABETH AND JAMES
GLASS IS GOOD
GLASS IS GOOD
SHOPPING PARK LAGOS

MINISTÉRIO SAMBA DO CÉU
DOKI
DOKI
GMAC
GMAC
SISTEMA CONTACT
MILEVO
RAY HUMAN CAPITAL
CONFIDOR
WINDURANCE
COLOBIROX
GT-E2121

VIRADA DE MINAS

400
400
400
400
400
400
210
400
400
400
400
400
210
400
400
400
400
210
210
210
210
400
210
400
210
400
210
210
400
210
400
351
210
400
210
400
400
400
400
400
400
210
400
400
351
210
210
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
210
400
400
400
400
400
400
400
400
400

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

184
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
190
190
190
190
190
190
190
190
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
192
192
192
192
192
192
192
192
192
193
193
193
193
193
193
193
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
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830689826
830689940
830689966
830689982
830690182
830690220
830690271
830690808
830691081
830691561
830692002
830692010
830692029
830692037
830692061
830692193
830692207
830692681
830692983
830693009
830693017
830693076
830693130
830693165
830693246
830693270
830693289
830693360
830693408
830693475
830693491
830693580
830693599
830693750
830695036
830695230
830695257
830695508
830695540
830696717
830696733
830696741
830696903
830697284
830697420
830698582
830698604
830698744
830699198
830699694
830699716
830699775
830699783
830699848
830700323
830700471
830700480
830700498
830700951
830701230
830701249
830701400
830701427
830701435
830701710
830701729
830701923
830701940
830702172
830702180
830702245
830702962
830703004
830703012
830703020
830703446
830703586
830703721
830704027
830704035
830704205
830705449
830705457
830707107
830707182
830707247
830707255
830707271
830707280
830707298
830707310
830707328
830707344
830707360
830707379
830707387
830707395
830707492
830707514
830710060
830710132
830710230
830710280
830711112
830711317
830711341
830711368
830711384
830711422
830711481
830711490
830711511
830711538

MINISTÉRIO ROMANOS 12
GEISTLICH BIO-GRAFT
DUROSS
INTEGRAR
YOGOLINE FROZEN YOGURT
BURANELLO'S ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR
BURANELLO'S ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR
TECSUN
EXCILOR
NARROW UNLIMITED JEANS CO.
SCHINCARIOL
SCHINCARIOL
SCHINCARIOL
SCHINCARIOL
DIVA
RENEHAVIS
RENEHAVIS
DELTA FIRE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS
MULTIVETRO
MULTIVETRO
MULTIVETRO
LIMIAR ASSESSORIA ESPORTIVA
MASTER FRIOS
FEIJÃO MANOLINHO
SOLOSUL
SOLOSUL
FOTONA
CITRATUS IBERTECH
YOKÓBIS
ANDRADE ÓTICA
VIDA EM ALTA
ÓLEO DE LARANJA Y YOKOHAMA
ÓLEO DE LARANJA Y YOKOHAMA
LAJES RIBEIRO
ANJO DOS PÉS
ABSOLUTA ELEVADORES
ABSOLUTA ELEVADORES
ANDROMEDA ARQUITETURA E CONSTRUÇAO
SERRA BALKIS
REPLY
REPLY
REPLY
SPRING-LOC
X-REALITY
DDC DENTALDENTS
FERRÉS
FERRÉS
V.V.M. TRUCK
MATER COR DIAGNÓSTICOS
CALL IT SPRING
CALL IT SPRING
ALDO
CALL IT SPRING
TECGRAF PUC-RIO
ABG ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE
GUEPA
SUZUMAX MOTOS
ADHETECH
COLTRI
COLTRI
ID EDITORA
ID EDITORA
ID EDITORA
CREATIVA
CREATIVA
LIMIT UNCERTAINTY
BAMBERG BIER EXPRESS
KANEFUSA
KANEFUSA
ILLUSTRA
E-CORE
VISINOX
AMOR E REVOLUÇÃO
AMOR E REVOLUÇÃO
THE GARDENS BOULEVARD TATUAPÉ
CASA SEGURA SBOT
P-SUN
SEPHORA
SEPHORA
EMILIA NIETO SENETINER
SBT VÍDEOS
SBT VÍDEOS
QZONE
QQ
QQ
QQ
QQ
ICE BREAK GAMES

SABUGUINHO
TENCENT
TENCENT
TENCENT
TENCENT
ALEKTOS BILASTINA
ENRIXEL
ROUGE AUTOMATIQUE
FDNX
YOLANTE
GEISTLICH DUROSS
MICROSILK
METOCLOKABI
MIDAZKABI
NEOSTIKABI
NITROKABI
ONDANKABI
GENTAKABI
HALOKABI
HEPAKABI
LIDOKABI
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400
400
400
210
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
090
400
400
400
400
400
400
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400
400
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400
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400
400
400
400
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400
400
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400
210
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400
400
210
210
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
351
351
351
351
351
351
351
351
351
400
351
351
351
351
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

P
P
P
P
P
P
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P
P
P
P
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P
P
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P
P
P
P
P
P
P
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P
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P
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P
P
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194
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
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196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
202
202
202
202
202
202
203
203
203
203
204
204
204
204
205
205
205
205
205
205
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206

830711546
830711562
830712046
830712054
830712178
830712470
830713735
830713840
830713859
830713875
830713956
830715010
830715037
830715312
830715371
830715401
830715428
830715460
830715819
830716637
830716645
830716726
830716955
830716971
830718257
830718265
830718273
830718524
830718532
830719202
830719296
830719393
830719482
830719490
830719598
830719601
830719610
830719628
830719636
830719644
830719652
830719660
830719687
830719776
830720570
830720839
830721037
830721193
830721304
830721576
830721606
830721754
830721894
830722165
830722378
830723552
830723650
830723773
830723790
830723978
830724028
830724095
830724117
830724192
830724214
830724427
830724940
830725040
830725318
830725334
830725342
830725350
830725601
830725814
830726101
830726195
830726225
830726535
830726772
830726837
830727159
830727361
830727469
830727671
830727736
830727744
830727752
830728392
830729097
830729160
830729178
830729186
830729194
830729208
830729666
830729674
830729682
830729690
830729755
830729828
830729976
830729984
830730095
830730141
830730362
830734198
830736093
830736115
830736123
830736131
830736140
830736662
830737197

KETORKABI
METAMKABI
EMESTO
EMESTO
REGENT LIGHTING
DIGG
ECOHOME
VETOX
KINTEX
TURBOMEC
FIOLAX ACADEMY
OSSEOFIX
COFFEEWAY
SAMSUNG WAVE 525
FARMSAT
GEOSYS
FARMSAT
AGRIQUEST
MANGABEIRAS TURISMO
STÜWE
STÜWE
QMET
QMET
QMET
ANTISTAX
Levall
Levall
LE COUVENT DES MINIMES
EAU DES MINIMES
SynCrystal
DUOS
OTTER

XTREM SAMSONITE
TOSMART
XTREM SAMSONITE
XTREM SAMSONITE
XTREM SAMSONITE
XTREM SAMSONITE
XTREM SAMSONITE
XTREM SAMSONITE
ServerView
PIMMES PIAUÍ MATERIAL MÉDICO ESPECIALIZADO
BEMGOSTOSO
CERÂMICA KASPARY
REZENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBISPA DESIGN
FOUR JET
EKOKATI
PC PLAMAX
COCOBALA
ARTSÓRIO
FEDERAÇÃO DE PAINTBALL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JABULANI
ACRY-LIGHT-GEL
ACRY-LIGHT-GEL
SWIFTREADY
SWIFTREADY
FUJIFILM
FUJIFILM
SWIFTREADY
SWIFTREADY
ME PERFORMA
GILDAN
SAPIEN
FRAUSCHER
PRO THARSIS
PRO THARSIS
PRO THARSIS
HYDROPRIME
MIMAKI
CELEBRATE. REMEMBER. FIGHT BACK.
YENMAK
YENMAK
VERSA
OTMI VIDROS PLANOS
LUCK
RACING DEVELOPMENT TRD
YSI
CLARO HUB SERVICES
ACADEMIA PALACE
RILSAMID
RILSAMID
RILSAMID
IRA WAY
MASTERCARD
AZALMOD
EDARBI
ENRAPSAR
IPREZIV
2 POWER
QOROS
QOROS
QOROS
QOROS
ENDUMAX
ENDUMAX
THE A-TEAM
CATHEJELL
GADO LEGAL MARFRIG
JUNGLE PARTY
SAPATARIA LANÇAMENTOS & OUTLET
UNION ALMACENAMIENTO SEGURO
DEVOTOS MIRINS
TIJOLINHO
CLUBTI

ENERDOOR
JC FREIOS

400
400
400
400
400
400
400
400
241
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
210
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
004
400
400
400
400
400
400
400
351
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
100
241
100
351
100
351
351
241
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P
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P
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P
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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P
P

206
206
206
206
206
206
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
209
209
209
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209
209
209
209
209
209
209
209
210
210
210
210
210
210
210
210
210
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211
211
211
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211
211
211
211
211
211
211
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
216
216
217
218
218

32

DIRMA – Índice Numérico de Processos

830737251
830737332
830737359
830737553
830737642
830738088
830738096
830738100
830738118
830738126
830738177
830738193
830738207
830738509
830738630
830738649
830738657
830738703
830738711
830738720
830738738
830738746
830738754
830738770
830738789
830738797
830738800
830738843
830738886
830738894
830738908
830738924
830738932
830738959
830738975
830738991
830739009
830739017
830739025
830739041
830739092
830739157
830739211
830739289
830739319
830739343
830739386
830739394
830739408
830739459
830739491
830739513
830739548
830739564
830739572
830739599
830739602
830739629
830739670
830739688
830739718
830739726
830740198
830740511
830740660
830741372
830741380
830741402
830741410
830742565
830742573
830742581
830743910
830748385
830748539
830748709
830750185
830750266
830750274
830750282
830750347
830750355
830750363
830750444
830750487
830750517
830750533
830750630
830750649
830750886
830750967
830750975
830751637
830751670
830751688
830751700
830752463
830752471
830754601
830755586
830755632
830755861
830756582
830756590
830759964
830759980
830760016
830760024
830760172
830760210
830760237
830760253
830760261

ALDEIA DA LAGOINHA
351 P
MAMMANI
351 P
INATAA INSTITUTO NACIONAL DE AÇÕES E TERAPIAS ASSISTIDA 351 P
BANESE BANCO DE SERGIPE
351 P
CARTÃO DE VIAGEM AMERICAN EXPRESS
010 P
UNIVERSIDADE DO FUTEBOL CAMPUS PELÉ
041 P
CAMPUS PELÉ
041 P
CAMPUS PELÉ
041 P
CAMPUS PELÉ
041 P
CAMPUS PELÉ
041 P
UNIVERSIDADE DO FUTEBOL CAMPUS PELÉ
041 P
CAMPUS PELÉ
041 P
CAMPUS PELÉ
041 P
VITALLYS
351 P
EVER CARS
351 P
E CARS
351 P
EVER BABY
351 P
OS ANJOS DO SAMBA
351 P
BIG DESIGN MOVEIS
351 P
PLEMBOR JOGOS & BRINQUEDOS
351 P
ROYVIT
351 P
VITA SANTÉ
351 P
SWORLD
351 P
M.CANAVARRO
351 P
M.CANAVARRO
351 P
ALEXA
351 P
ALEXA
351 P
RODEIO DE LIMEIRA
351 P
PHYSICAL CARE
351 P
PHYSICAL CARE
351 P
MDE MOVIMENTO DEMOCRATICO ESTUDANTIL
351 P
100 MISÉRIA
351 P
REMEDIO DO POVO
100 P
GRUPO KISACODI
351 P
DÍGITU'S
100 P
AGHATA
100 P
CROMAÇÃO NOVA RIO CLARO
351 P
K JIU-JITSU KIMURA ARTES MARCIAIS KIMURA
041 P
PLANA EDIFICAÇÕES
241 P
MARCELO LEMOS STUDIO DE BELEZA
351 P
MRF ZLO
351 P
TRIPCRUISES BY VIAJES EL CORTE INGLÉS
351 P
TAVIL
351 P
TODOS OS DIAS COM DR. REY
351 P
JAPA TUNING PERSONALIZAÇÕES AUTOMOTIVAS
241 P
PHDE MARKETING E EVENTOS
100 P
HOOFCARE
351 P
ERB-ENERGIAS RENOVÁVEIS DO BRASIL
010 P
ERB-ENERGIAS RENOVÁVEIS DO BRASIL
010 P
3D
351 P
CCIC
351 P
CCIC
351 P
IMIGRANTE TINTAS
241 P
ICARAÍ GRANITOS
100 P
CEMAX
351 P
SHOP CHANNEL
351 P
FARDIN
351 P
BANDA TARRAXINHA DO BRASIL
241 P
BATALHA DOS GUARARAPES
351 P
MÉTRON PRODUÇÕES
241 P
FALCÃO & GARRIDO
241 P
PIZZA PALACE
100 P
ECOSUPPLY
351 P
FAMA
351 P
MCTRADE
100 P
SENTIDOS
351 P
SENTIDOS
351 P
EMBA EPS
241 P
EMBA EPS
241 P
VIVO MUSIC TONES
235 P
VIVO REAL TONES
235 P
VIVO TRUE TONES
235 P
ERNST & YOUNG TERCO
100 P
S.W.A.T. MILITARY STORE
351 P
EVCO
351 P
AOC EDGE LED
100 P
MULTI SCAN TECHNOLOGIES
400 P
GRUPO LIBRA
400 P
LIBRA
400 P
GRUPO LIBRA
400 P
AMERESCO
400 P
AMERESCO
400 P
AMERESCO
400 P
ABERCROMBIE & FITCH
295 P
FOX RECYCLING IN LATIN AMERICA
400 P
AMERESCO
400 P
AMERESCO
400 P
SAPATELLA COLLECTION
400 P
SAPATELLA COLLECTION
400 P
MATERION
400 P
HYALONE
400 P
HYALONE
400 P
COMEX
400 P
UTI PERINATAL
400 P
CASA DE SAÚDE PERINATAL
400 P
HOSPITAL PERINATAL
400 P
READ 180
400 P
READ 180
400 P
UNILOY
295 P
SCHOTT SPECTRA
400 P
SCHOTT SPECTRA
400 P
POSILACE
295 P
NITOMAN
155 P
XENAZINE
155 P
CANDEIO
351 P
AMOR.A COMUNICAÇÃO
351 P
MRO
351 P
MRO LOGÍSTICS
351 P
351 P
PWC
351 P
PWC
351 P
351 P
PWC
351 P
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218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
220
220
220
220
220
220
220
220
220
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
227
227

830760270
830760296
830760326
830760431
830760512
830760539
830760555
830760652
830760709
830760717
830761233
830761241
830761250
830761381
830761390
830761403
830761411
830761420
830761438
830761446
830761454
830761462
830761470
830761497
830761519
830761527
830761535
830761543
830761551
830761560
830761578
830761586
830761594
830761608
830761616
830761632
830761683
830761713
830761721
830761730
830761748
830761756
830761764
830761772
830761780
830761799
830761802
830761810
830761829
830761845
830761853
830761870
830761896
830761918
830761934
830761942
830761950
830762434
830762566
830762574
830762582
830762760
830762795
830762817
830762825
830762868
830762892
830762906
830763163
830763279
830763287
830763295
830763490
830763821
830764100
830764127
830764135
830764194
830764208
830764216
830764224
830764232
830764240
830764259
830764313
830764364
830764372
830764399
830764402
830764410
830764429
830764437
830764445
830764518
830764534
830764542
830764577
830764585
830764593
830764607
830764607
830764615
830764623
830764666
830764674
830764690
830764704
830764712
830764739
830764747
830764763
830764798
830764828

PWC
PWC
PWC
RISE OF NIGHTMARES
CAESARS
CAESARS
CAESARS PALACE
ELSA
ELSA
ELSA
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
CARBONO ZERO
EBAZAR.COM
EBAZAR.COM
EBAZAR.COM
CARBONO ZERO
CARBONO ZERO
CARBONO ZERO
CARBONO ZERO
TERMO CONFORTO
GONATRIX
PROGERELIN
GUIDA BOUTIQUE
UNISINTER
UNISINTER
UNISINTER
MOTO NORDESTE
TP TUDO EM PHOTO
NAGRÁFICA GRÁFICA DIGITAL
SD STUDIO DOSCH
HASLER
UNIVERSIDADE DO VÔLEI CBV 2010
UNIVERSIDADE DO VÔLEI CBV 2010
UNIVERSIDADE DO VOLEIBOL CBV 2010
UNIVERSIDADE DO VOLEIBOL CBV 2010
OKARA
OKARA
OKARA
MARIA FLORINDA
DEFOR
ENVIA
PATHFAST
PATHFAST
PATHFAST
PATHFAST
PAPERONE
PAPERONE
DESTINO ESPORTE
DESTINO ESPORTE
DESTINO ESPORTE
VIEWPLUS
HOBIE
HOBIE
HOBIE
HOBIE
ACTIVATE DRINKS
SWING
ACTIVATE DRINKS
SWING
IVEO
ERKUL GOLDEN ROSE
AGATHA RUIZ DE LA PRADA
ERKUL CLASSICS
eMotion
SOFTAROMA

351
351
351
351
090
241
090
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
090
351
351
351
351
100
351
100
241
351
351
351
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
004
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
241
241
100
241
351
351
351
004
180
241
100
351
100
351
351
351
351
351
351
351
351
351

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

227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
228
229
229
230
231
231
234
234
235
236
237
237
237
238
239
240
241
241
241
242
242
242
243
243
244
244
244
247
247
249
250
252
252
253
253
255
255
255
257
258
259
261
261
261
262
262
263
263
263
263
263
263
263
263
263
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
265
265
265
265
265
265
265
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
268
268
268
268
268
268
268
268
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830764933
830764950
830764968
830764976
830764992
830765735
830765743
830765751
830765778
830765794
830765816
830765840
830765875
830765883
830765921
830765930
830765948
830765972
830766030
830766049
830766065
830766073
830766081
830766090
830766103
830766146
830766154
830766162
830766170
830766189
830766995
830767002
830767029
830767037
830767568
830767878
830778420
830778497
830778535
830778543
830778594
830784004
830790128
830790217
830790225
830790250
830790411
830790420
830790438
830790446
830790462
830790560
830790578
830790632
830790934
830790942
830790950
830791469
830791477
830791485
830791531
830791574
830792864
830792988
830792996
830793100
830793313
830793526
830796053
830796150
830797181
830799206
830825797
830828311
830829776
830829784
830829792
830830979
830831690
830831738
830835008
830835814
830838279
830838368
830838376
830838635
830844236
830844244
830844252
830844457
830844511
830844619
830845097
830845712
830845739
830845747
830845755
830845763
830845771
830845798
830845801
830845810
830845828
830845836
830846034
830846050
830846069
830846093
830846190
830848614
830853065
830853073
830853090

eMotion
eMotion
PROFINIA
fixperience
GRADIOL
BRC
BRC
BRC
BIKE BOAT
FORNETTO PIZZARIA E RESTAURANTE
BRADESCO SEGURO SIMPLIEMPRESA
212 VIP ARE YOU ON THE LIST?
PEG NIVESTIM
NIVESTIM
UNIVERSITÁ DELA PIZZA
UNIVERSITÁ DELA PIZZA
KUBO
UNIVERSITÁ DELA PIZZA
MALA DE FERRAMENTAS
MARKS & SPENCER PORTFOLIO
A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA
A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA
A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA
A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA
A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA
E-DWDC ENI DEEP WATER DUAL CASING
ORTALLI ACETO BALSAMICO DI MODENA 1899 MODENA
E-DWDC ENI DEEP WATER DUAL CASING
PRESTIGE DIAGNOSTICS
PRESTIGE FACIL
MIRADA FESTIVAL IBERO-AMERICANO DE ARTES CÊNICAS
MIRADA FESTIVAL IBERO-AMERICANO DE ARTES CÊNICAS
TRILHAS DO PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO
TRILHAS DO PENSAMENTO CONTEMRÂNEO
GRANTA
ALL PERFUMES PERFUMES E COSMÉTICOS
AMSTERDAMS BLAUW
ENERGY FLOOR
ENERGY FLOOR
ENERGY FLOOR
SLIM FIBER
SHUTTLE
MEGA UTIL UTILIDADES DOMESTICAS
BS BOM SUCESSO MINERAÇÃO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
FOTOFEST IMAGEM & DIVERSÃO
NÔ BERNARDES
P PACLEASE
PACLEASE
PACLEASE
P PACLEASE
PURPLE COMUNICAÇÃO FULL LINE
MINAS BIOTEC
MINAS BIOTEC
TIA ELISA
EUROBUS
EUROBUS
EUROBUS
MINAS BIOTEC
ETICÃO
BELOO
ART COR
PREVCARDIO CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA
VIA PARIS
COSTURARIA
COSTURARIA
C3R
SONOREY
CONFIAR SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
XTREM SAMSONITE
CEDEN ESTÉTICA DENTÁRIA
I IDEAL PUBLICIDADE MIDIA EXTERIOR
REVISTA PESCA E MAR
CALPE INSURANCE COMPANY
GINKOTAB
RILSAMID
RILSAMID
RILSAMID
OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE SALUD VISUAL
NEOPITOR
X8
QUADREL
BEIJO DO ESPIRITO
CLOUDTV
CLOUDTV
CLOUDTV
CRIS
BUSINESS INFORMATICA
VOGAL INICIAL
GOIAS MALHAS
MOSCHEM
RUSH
FAST CLEAN LAVANDERIAS
HIPERTENSÃO
DRAGON BOY
SAMBA NIGHT
ECOS MOVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E JURÍDICO
ECOS MOVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E JURÍDICO
ECOS MOVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E JURÍDICO
ECOS MOVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E JURÍDICO
SISTEMA ESSENCIAL
PIRILAMPO
KARBON GRAFITE ESCOVAS DE CARVÃO
KARBON GRAFITE ESCOVAS DE CARVÃO
POSTO RODA BRANCA
NG SORVETES
SG SERVIÇOS GERAIS
LETA
CENTURY SEGURANÇA ELETRONICA - SEGURANÇA PROFISSIONAL
BUFFET CASTIÇAL DE OURO
FRIZATEC INDÚSTRIA METALÚRGICA
IBIRAÇÚ
IBIRAÇÚ
REPIQUE DE KORTE RK
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351
241
351
351
351
351
351
351
351
100
351
010
351
351
351
351
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100
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241
241
100
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351
100
097
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400
400
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351
351
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400
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400
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400
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351
351
100
090
351
241
351
351
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241
351
100
351
351
351
351
241
351
351
351
351
351
400
400
100
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274
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277
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277
277
277
277
277
277
277
277
278
278
278
278
278

830853103
831033061
831053348
831053356
840038305
840045611
840048025
840049234
840053835
840054211
840056923
840068956
840068964
840079303
840115261
840115296
840115318
840115334
840115350
840115377
840115385
840115393
840115407
840115415
840115423
840115458
840115490
840115520
840131143
840131216
840131224
840131232
840131240
840131259
840131267
840131275
840131283
840131658
840131666
840131674
840131690
840131712
840131739
840131755
840131763
840142498
840142510
840147546
840148801
840159889
840160607
840164084
840164920
840164971
840164980
840165021
840172125
840172150
840172222
840172230
840172249
840172290
840172311
840172320
840188773
840188790
840195141
840197357
840203780
840203942
840204094
840204175
840204205
840204841
840204965
840204973
840204981
840206496
840206500
840206518
840206623
840207859
840208529
840208928
840213638
840213735
840213794
840215398
840215436
840215746
840215762
840215959
840217315
840217331
840217340
840218389
840218443
840219652
840219660
840219679
840219687
840220812
840222890
840224230
840224478
840226136
840226144
840226403
840226985
840231946
840236042
840245912
840248660

SOS OCUPACIONAL SAUDE E SEGURANÇA
MANPOWERGROUP
DINO MACHINE
DINO MACHINE
LUIGI SCROSOPPI FOUNDATION
ALILION
COLEP
SENSIMINT

351
004
208
208
004
011
004
004
004
D.E MASTER BLENDERS 1753
004
NÚCLEO PENSAR
011
DINO MACHINE
208
DINO MACHINE
208
P PUDLO BUILDING THE WORLD GREEN
004
PLANET INSPIRED
004
PLANET INSPIRED
004
PLANET INSPIRED
004
PLANET INSPIRED
004
PLANET INSPIRED
004
PLANET INSPIRED
004
PLANET INSPIRED
004
PLANET INSPIRED
004
PLANET INSPIRED
004
PLANET INSPIRED
004
PLANET INSPIRED
004
PLANET INSPIRED
004
PLANET INSPIRED
004
PLANET INSPIRED
004
TRI PROTECT
004
INTERNATIONAL POWER
004
INTERNATIONAL POWER
004
INTERNATIONAL POWER
004
INTERNATIONAL POWER
004
INTERNATIONAL POWER
004
INTERNATIONAL POWER
004
INTERNATIONAL POWER
004
INTERNATIONAL POWER
004
TOYOTA HYBRID
004
TOYOTA HYBRID
004
TOYOTA HYBRID
004
TOYOTA HYBRID
004
TOYOTA HYBRID
004
TOYOTA HYBRID
004
TOYOTA HYBRID
004
TOYOTA HYBRID
004
G GIFT
004
G GIFT
004
AJJ
141
VASCUTEK
004
SERRANA
004
MUELLER
004
SKyAngle
004
Monster World
004
Diamond Dash
004
Diamond Dash
004
Bubble Island
004
MHI
004
MHI
004
CONCREMAT
004
CONCREMAT
004
CONCREMAT
004
MHI GROUP
004
MHI GROUP
004
MHI GROUP
004
DEVLYN OPTICOS
004
DEVLYN OPTICOS
004
SHIMADZU EXCELLENCE IN SCIENCE
004
INTECO SPECIAL MELTING TECHNOLOGIES
004
TOKHEIM QUALITY
004
B BLOOMIN' BRANDS
004
BAPTIST HEALTH
004
CAPCOM
004
MMRJ
004
PRO SERV
003
TAUJOY
003
TAUJOY
003
TAUJOY
003
PORTEL
004
PORTEL
004
PORTEL
004
F12 BERLINETTA
004
RHEINZINK-PREPATINA
004
SELL
004
004
SARISTA
004
COLGATE TRIPLA AÇÃO 1 PROTEÇÃO ANTICÁRIE 2 DENTES BRANC 004
CMT
004
PENTAIR
004
PENTAIR
004
004
HYUNDAI
004
Rexel Energy in motion
004
HYUNDAI FINANCE
004
HYUNDAI FINANCIAMENTOS
004
PINA
004
KTM
004
HazLoc-NA
004
SUTTER CARE
004
SUTTER CARE
004
SUTTER PROFESSIONAL
004
SUTTER PROFESSIONAL
004
BioPQQ
004
SUPERMODEL DREAM
004
EMILIO PUCCI
004
NEUTRO BALANCE
004
004
ELIQUIS
004
THERMALBOND XPRESS
004
TRACK & FIELD
004
PHENOM 300
004
SUMUP
004
KELLOGG'S KRAVE
004
JOSIE MARAN
003
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840248679
840250754
840251084
840251939
840261330
840274157
840282958
840285280
840287860
840287895
840290802
840291183
840293240
840293267
840316020
840316046
840316135
840317476
840326220
840326300
840338058
840338066
840338074
840338082
840338090
840338104
840338112
840338120
840338139
840338147
840338155
840338163
840338171
840338180
840338198
840338201
840338210
840338228
840338236
840338244
840338252
840338260
840338279
840338287
840338295
840338309
840338317
840338325
840338333
840338341
840338350
840338368
840338376
840338384
840338392
840338406
840338414
840341326
840344430
840344490
840345046
840345054
840345062
840345070
840345089
840345097
840345100
840345119
840345127
840345135
840345143
840345151
840345160
840345178
840345186
840345240
840345267
840345321
840345330
840345348
840345364
840345380
840345399
840345402
840345410
840345437
840345445
840345453
840345461
840345488
840345496
840345976
840346212
840346352
840346522
840346646
840346654
840346751
840347138
840348053
840348665
840348673
840348681
840348690
840348703
840348711
840348720
840348738
840348746
840348754
840348762
840348770
840348789

ELECTRICITY STARTS WITH US

INFOCLEAN
CONNA
SUPER BOTA MAVERICK GAO QIN
ERNO LASZLO NEW YORK
IDENTIFICATION CARDS & PAYMENT
ORTTIS EVENTOS
DESTROYER KISS COVER
PATAS 4X4
MAN Engines
LANCELOT INTERIOR DESIGN
COMPREV
LUCK LANCHES E SORVETES
BP BETO DAS PORTAS
SPACESHIP EARTH
POOL PARTY
FABRICA DAS APOSTILAS
LEVE SABOR CULINARIA SAUDAVEL RESTAURANTE
DUO CYCLES
AMORETTO CAKE SHOP
KYNI BY KIB1B1
PALÁCIO DA ESFIHA
GRUPO EXPRESS
KYNI BY KIB1B1
VEA
INNOVATECH
VISÃO MÉDICA
FIATEC
LAVINA
COPAXCLICK
LIMPSISTEM
VEA CENCOSUD
CERAMILL SINTRON
XTZ CROSSER
MJ REBOQUE TRANSPORTES
SS CARNES ESPETINHOS
CERAMILL SINTRON
ECCOBOND
AGUIA REBOQUES
CERAMILL SINTRON
CERAMILL SINTRON
PROMINA
SLIMFREEZER
SPIRALL
PRÊMIO BRASIL DE MÚSICA
BERÇARIO E ESCOLA ABC KIDS
BEL' LIMP
AZAL
VICTOR VIDROS
MARQUÊS UNIQUE
AM
EMPORIO LE MONDE
CALDÊ MAG
BAUTECH BAM
CALDÊ MAG
BAUTECH BAM
REACHINGOUT
ARISTON
ARISTON
ARISTON
ARISTON
ARISTON
ARISTON
TITAN
FRUEHAUF
TITAN
SULBRAS
SULBRAS
CHEVAL D'ORIENT
BLEUS D'AILLEURS
AMERICAN TRAILERS
FDM
SAG I NOVA
BARK
BALCON DU GUADALQUIVIR
REACHINGOUT
STARBEM
HAUT A COURROIES
STARBEM
SAGIPLAN
SUB-GEAR
CORE ONLINE
PANDELLI DELICATESSEN
GRAVILEX GOLD OL ORANGELIFE
BAILÃO DO ROBY$$ÃO
FORT IMOVEIS
AMOR AMOR IN A FLASH
ONOSOKKI
ULTRA STAR
IBDM INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
NITSEG
O PEQUENO PRINCIPE
PINK CONNECTION
PINK CONNECTION
STUDIUM ENSINO FUNDAMENTAL
PINK CONNECTION
PIER NINE
PIER NINE
AMPLIT
PIER NINE
AMPLIT
PIER NINE
LUCCA SALVATORE
LUCCA SALVATORE
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840348797
840348800
840348819
840348827
840348835
840348843
840348851
840348860
840348878
840348886
840349840
840349858
840349866
840349874
840349882
840349890
840349904
840349912
840349920
840349939
840349947
840349955
840349963
840349971
840349980
840349998
840350007
840350015
840350023
840350031
840350040
840350058
840350066
840350074
840350082
840351860
840356943
840356951
840356960
840356978
840356986
840356994
840357001
840357010
840357028
840357036
840357044
840357052
840357060
840357079
840357087
840357095
840357109
840357117
840357125
840357133
840357141
840357150
840357168
840357176
840357184
840357192
840357206
840357230
840357257
840357265
840357273
840357281
840357290
840357303
840357311
840357338
840357346
840357354
840357362
840357370
840357389
840357397
840357400
840357427
840357435
840357443
840357451
840357460
840357478
840357486
840357494
840357508
840357516
840357524
840357532
840357540
840357559
840357567
840357575
840357583
840357591
840357605
840357613
840357621
840357630
840357648
840357656
840357664
840357672
840357680
840357699
840357710
840357729
840357737
840357753
840357761
840357770

LUCCA SALVATORE
DESCARPLAST
LUCCA SALVATORE
TORTISTUS
SMARTFIT
ANNA FLYNN
ANNA FLYNN
ANNA FLYNN
INPECO
ANNA FLYNN

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
MIIVERSE
003
CELL K.E.M.
003
INVEPAR MOBILIDADE INTELIGENTE
003
X-CELLIZE
003
NSG SECURITIZADORA
003
MIIVERSE
003
003
X-CELLIZE
003
NINTENDO LAND
003
FORVADE
003
003
HONEY MARC JACOBS
003
X-CELLIZE
003
CC-LINK ENERGY
003
X-CELLIZE
003
003
BOPP & REUTHER
003
X-CELLIZE
003
REDE TRUCK
003
HBO BOXING WORLD CHAMPIONSHIP
003
BOPP & REUTHER
003
AMPIUS
003
REDE TRUCK
003
AMPIUS
003
BASCULAÇO
004
BUKAN SCHOOL
003
CASA DO PÃO
003
HIDRAULINK
003
TESTE ANPAD
003
BORFLEX
003
BORFLEX
003
BFX
003
BFX
003
BORFLEX
003
URSINHO LU
003
PRODUTOS MANÁ
003
ROTHA RÉUS
003
ERGOSS
003
TUDO É FESTA
003
METALÚRGICA PAMPA
003
PRACASA LORENZET
003
XFITNESS ACADEMIA
003
XFIT ACADEMIA
003
AO AMERICAN ORTHODONTICS
003
CEPJSS CENTRO EDUCACIONAL PROF. JOSÉ SEBASTIÕ DOS SANTO 003
VITAMAX
003
CHOKOLAH
003
VITAMAX
003
VITAMAX
003
CONSISTEL
003
PANDORA
003
LAFAIETE SOLUÇÕES ELÉTRICAS
003
BREEZE
003
NEBLASKA SORVETES FEITOS COM CARINHO
003
FDNET.COM.BR
003
L.M.I.
003
GIFTPAPER PAPELARIA E PRESENTES
003
PRODUTOS PARAIBINHA RIO TAPIOCA
003
PRODUTOS PARAIBINHA RIO TAPIOCA
003
REALCE
003
EMPÓRIO DONALICE
003
ALLURE AGENCY
003
ALLURE AGENCY
003
DRIVE ALLIANCE
003
RTD
003
NEUROFARMAGEN
003
NEUROFARMAGEN
003
CANAL COMERCIO
003
CALIBREX
003
LIOPLAX
003
LIOPLAX
003
POWER NAP
003
BIOFLEX
003
ACE
003
AMAG PROCATH
003
AMAG TOPFORM
003
IZONIL
003
SMARTFLEX
003
EQIAVI HEALTH
003
EQIAVI HEALTH
003
EQIAVI SPORT
003
EQIAVI SPORT
003
CETECO
003
CARROSSEL DE EMOCOES
003
N' GENIUS
003
WHATSUP
003
REC
003
REC
003
PAPER LOVE
003
PLANETA PAPEL
003
TEAOXI
003
B-LOV!
003
NONOAI TENIS CLUBE
003
TURBULENCE
003
ZEPHYR
003
ZIMPLES
003
G V SAT RASTREADOR VEICULAR
003
CASUAL INTERIORES
003
DECIS
003
CASUAL INTERIORES
003
CASUAL EXTERIORES
003
ALASKA SEAFOOD BACALHAU DO ALASCA MACROCEPHALUS
003
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840357788
840357796
840357800
840357818
840357826
840357834
840357842
840357850
840357869
840357877
840357885
840357893
840357907
840357915
840357923
840357931
840357940
840357958
840357966
840357974
840357982
840357990
840358008
840358016
840358024
840358032
840358040
840358059
840358067
840358075
840358083
840358091
840358105
840358113
840358121
840358130
840358148
840358164
840358180
840358199
840358202
840358210
840358229
840358237
840358245
840358253
840358261
840358270
840358288
840358296
840358300
840358318
840358326
840358342
840358350
840358369
840358377
840358385
840358393
840358431
840358440
840358458
840358474
840358482
840358490
840358504
840358512
840358520
840358539
840358547
840358555
840358563
840358571
840358598
840358601
840358610
840358628
840358636
840358644
840358652
840358660
840358679
840358687
840361599
840361602
840361629
840361637
840361645
840361653
840361688
840361696
840361700
840361718
840361726
840361734
840361742
840361750
840361769
840361777
840361785
840361793
840361807
840361815
840361823
840361831
840361840
840361858
840361866
840361874
840361882
840361890
840361904
840361912

CASUAL INTERIORES
DELTAIR
BASE CASUAL
ALASKA SEAFOOD BACALHAU DO ALASCA MACROCEPHALUS
DELTAIR
CASUAL EXTERIORES
BASE CASUAL
PL8
TOMORROW STARTS HERE
TOMORROW STARTS HERE
PL8
CASUAL EXTERIORES
TOMORROW STARTS HERE
PL8
CASUAL INTERIORES
TOMORROW STARTS HERE
CASUAL EXTERIORES
FRAGOMEN
RUI
MEISTER
MEISTER
MEISTER
MEISTER
MYPRO TOUCH
MEISTER
RENTAL MEISTER
PUCCI
RENTAL MEISTER
MEISTER
SABELT
RENTAL MEISTER
RENTAL MEISTER
RENTAL MEISTER
RENTAL MEISTER
TONIMER
SABELT
MARCENARIA ARTESANAL
GPPEAOLA
MINI ME
SR SENDAY
SR SENDAY
ARTEFATOS
CATUAM
CATUAM
NEYON
NEYON
NEY-ON
NEY-ON
NEYON PHARMACEUTICAL
NEYON PHARMACEUTICAL
CONFORT AR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS
PRESENTEADOR.COM
JAYA
RANGRI
RANGRI
RANGRI
RANGRI
RANGRI
RANGRI
MEGA'GEN
KIRPY
VIA EUROPA
GOLDEN 3
GOLD 3
HIDROLASTIC
FRELITH
ZIPCAP
POWER XPERT INSIGHT
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES PUBLISHING
GOTOP
MONOBOND N
IGOLD
ULTRA WHITE
CISCO AIRONET
L.A.FACE POSITIVELY BEAUTIFUL
L.A.FACE POSITIVELY BEAUTIFUL
SYMASORB
ECOSS

L.A.FACE POSITIVELY BEAUTIFUL
SITEAPPS
ROBOTHERMIC
MAXXI DRAXI
SIMUFACT
454 SEQUENCING
EMBRACO POWER IN CHANCE ON
SIMUFACT
454 SEQUENCING
SIMUFACT
NATURE
454 SEQUENCING
DEVRAN
CELLFOOD
FORTY
MR. DATA
PALMLEAF HOTELS RESIDENCE
TRIMSELECT

COMODITALIA RELAX ITALIANO
100% MAMBO
MAMBO GODDESS
BREWMAXX
CODE
DESTACO
HABITAT INCORPORADORA
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840361920
840361939
840361947
840361955
840361963
840361971
840361980
840361998
840362005
840362013
840362021
840362030
840362048
840362056
840362064
840362072
840362080
840362102
840362129
840362137
840362145
840364989
840364997
840365004
840365012
840365020
840365039
840365047
840365055
840365063
840365071
840365080
840365098
840365101
840365110
840365128
840365136
840365144
840365152
840365160
840365179
840365187
840365195
840365209
840365225
840365233
840365241
840365250
840365268
840365276
840365284
840365292
840365306
840365314
840365322
840365330
840365349
840365357
840365365
840365373
840365381
840365390
840365403
840365411
840365420
840365438
840365446
840365454
840365462
840365470
840365489
840365497
840365500
840365519
840365527
840365535
840365543
840365551
840365560
840365578
840365586
840365594
840365608
840365616
840365624
840365632
840365640
840365659
840365667
840365675
840365683
840365691
840365705
840365713
840365721
840365730
840365748
840365756
840365764
840365772
840365780
840365799
840365802
840365810
840365837
840365845
840365853
840365861
840365870
840365888
840365896
840365900
840365993

WIDEVINE
IMPRESSIONS PINDO 2000

003
003
003
BIO-GERM
003
WIDEVINE
003
003
IGUE
003
003
HABITAT INCORPORADORA
003
WIDEVINE
003
SUPERCRIL
003
COPPEL VALORIZA VOCÊ, MELHORA SUA VIDA
003
SUAVCLEAN
003
DESKFIT
003
COPPEL N. LOJAS COPPEL S CRÉDITO VALE MAIS QUE DINHEIRO 003
THRILLER
003
FOLHATTA
003
SAMSUNG XPRESS
003
BIOWEB
003
AMORELATTE
003
AMORELATTE
003
CLUBE AMIGOS DA BOA NOVA
003
CLUBE AMIGOS DA BOA NOVA
003
AURA PLENA
003
CP COMPRINT
003
CP COMPRINT
003
CP COMPRINT
003
BENPOX
003
BENPOX
003
GUNGREAT NATIONS
003
GUNGREAT NATIONS
003
#RIO EU TE AMO
003
#RIO EU TE AMO
003
SPAÇO
003
SHOPPING MANAUS VIA NORTE
003
SHOPPING MANAUS VIA NORTE
003
ARLEQUIM
003
GOGO
003
ARLEQUIM
003
PLUR
003
PLUR
003
PLUR
003
TANK STORM
003
TANK STROM
003
ZEMBRIN
003
ZEMBRIN
003
ZEMBRIN
003
DOLCE & GABBANA
003
FEROMÔNIO
003
PONTO DA SERRA
003
003
COBOGÓ
003
003
TALISKER STORM
003
COOLANT
003
COOLANT 11
003
COOLANT UP
003
VERDANDE ENERGY
003
VERDANDE ENERGY
003
PMI
003
AORTT
003
BAZAARVOICE
003
BAZAARVOICE
003
AS AVENTURAS DE BRUNA E DIANA
003
MCBITES
003
AS AVENTURAS DE BRUNA E DIANA
003
SURPRESÃO
003
SUPRESÃO
003
UPPER SPORT COMBAT-USC
003
FOGUETINHO
003
FOGUETINHO
003
UPPER SPORT COMBAT-USC
003
LIP DUB
003
003
LIP DUB
003
PINK ZULK
003
ZBOOK
003
OPIN
003
OPIN
003
OPIN
003
OPIN
003
COMMAND BRAND 3M
003
OPIN
003
SERVPATRI
003
OPIN
003
SMILES SHOPPING
003
UMA DOCE SURPRESA
003
ANIVERSÁRIO RADIANTE
003
APARICI
003
APARICI
003
APARICI
003
CORPORATIVO
003
PROATIVIDADE CORPORAL
003
CERTECH
003
CERTECH
003
VIVIA
003
VIVIA
003
VIVIA
003
IOBIT
003
WWD
003
WWD
003
WOMEN'S WEAR DAILY
003
WWD
003
WOMEN'S WEAR DAILY
003
ACT! HOME FITNESS
003
ACT! HOME FITNESS
003
MX PESCA
003
RITALLIO
003
RITALLIO
003
COMITIVA DO CERRADO
003
SUNTRADER
003
SHOPPING JARDINS TERESINA
003
THOUSAND
003
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840366000
840366051
840366060
840366078
840366086
840366094
840366108
840366124
840366132
840366140
840366159
840366167
840366175
840366183
840366191
840366205
840366213
840366221
840366230
840366248
840366256
840366264
840366272
840366280
840366299
840366310
840366329
840366337
840366345
840366353
840366361
840366370
840366388
840366396
840366400
840366418
840366426
840366434
840366442
840366450
840366469
840366477
840366485
840366493
840369620
840369638
840369646
840369654
840369662
840369670
840369689
840369697
840369700
840369719
840369727
840369735
840369743
840369751
840369760
840369778
840369786
840369794
840369913
840369921
840369930
840369948
840369956
840369964
840369999
840370008
840370016
840370024
840370032
840370067
840370075
840370083
840370091
840370296
840370300
840370318
840370334
840370350
840370369
840370377
840370385
840370393
840370407
840370415
840370423
840370431
840370440
840370474
840370490
840370504
840370520
840370547
840370563
840370580
840370598
840370601
840370610
840370628
840370636
840370644
840370652
840370660
840370679
840370695
840370709
840370717
840370725
840370733
840370741

CLÍNICA DR. PLÍNIO MACÊDO PERIODONTIA-IMPLANTE
DELICIA DA COPA
PET ART PET SHOP
TRILHASEMARES ESPORTE E LAZER
SALA ESCRITÓRIO DE CRIAÇÃO
SOMZERA
CASAMBIENTE
VIVA FESTA
FREEDOM CONTROLS
SHIATSU MASSAGEM ELETRÔNICA
FREEDOM CONNECT
SCENTED SPACE
ABODE AROMA
NANOTRON
PROTEOAGE
FALA FORZA FORZA
FORZA PROGRAMA DE FIDELIDADE POSTOS FORZA WWW.FORZA.COM
OF REDE OESTE FARMA
NOVA MULHER ATELIE
MEDICALLIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
ECO DIVINO
TIP-BABY
SMACKY
SMACKY
SMACKY
PROGRAMA CAMPO LIVRE
PROGRAMA CAMPO LIVRE
PROGRAMA CAMPO LIVRE
PROGRAMA CAMPO LIVRE
MELIN DESIGN
PISTONI
ACT 3
YFILMES PANTONE ORANGE 21
MANTOVANI
CASA MALGGA DECOR BUREAU
CASA MALGGA DECOR BUREAU
ENERGIA RENOVÁVEL
ENERGIA RENOVÁVEL
SPACE FARMA

003
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003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
TJ COLLECTION
003
TJ COLLECTION
003
SOLUS
003
T7
003
CONSTRUIR A CONSCIÊNCIA
003
THE FOUR ELEMENTS
003
T7
003
INFLUGARD
003
GRAFITO
003
PERFECTFLOW
003
GRAFITO
003
GRAFITO
003
GRAFITO BABY
003
GRAFITO BABY
003
GRAFITO BABY
003
GRAFITO BABY
003
CEFTIJECT
003
FAXOLUTION
003
RETARUS
003
RETARUS
003
FAXOLUTION
003
CENTRUSTEC
003
CENTRUSTEC
003
PLASAN
003
PLASAN
003
PLASAN
003
PLASAN
003
VERTIX
003
KESS
003
GRUPO BDS BALANÇO DO SAMBA
003
MISS PLENITUDE GAY BRASIL
003
LIGA PESQUISA
003
SANIAR
003
GENIAL
003
PALÁCIO DA ESFIHA PIZZARIA E ESFIHARIA
003
PRATINI
003
BROTO INCUBADORA DE BIOTECNOLOGIA
003
FORRÓ BRISA TROPICAL
003
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE OURO FINO 003
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE OURO FINO 003
WD WEBDANÇA
003
VEROLINE
003
TEMP FRIO ATA
003
SACHÊ
003
NUCETE
003
FORRÓ GAROTOS DA MÍDIA
003
NUCETE
003
CHÁ YPIRANGA
003
INECTO
003
GODREJ EXPERT
003
ACTICAND
003
MYMED INDRA FOR HEALTH
003
MYMED INDRA FOR HEALTH
003
OIKOS
003
FP SJ FRATERNIDADE PEREGRINOS DE SÃO JOSÉ
003
COSMELAN
003
COSMELAN
003
MESOESTETIC
003
DUALOGIC PLUS
003
DUALOGIC PLUS
003
VIANA DO CASTELO SEGUROS
003
LATTOOG
003
REFILL
003
REFILL
003
REFILL
003
REFILL
003
GIRLS ATTITUDE
003
GIRLS ATTITUDE
003
GIRLS ATTITUDE
003
GIRLS ATTITUDE
003
RENESOLA
003
MAMA BELLA
003
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840370750
840370768
840370776
840370784
840370792
840370806
840370814
840370830
840370857
840370865
840370873
840370881
840370890
840370903
840370920
840370946
840370954
840370970
840370989
840370997
840371004
840371012
840371020
840371039
840371047
840371055
840371063
840371071
840371080
840371098
840371101
840371110
840371128
840371136
840371144
840371152
840371160
840373783
840373791
840373805
840373813
840373821
840373830
840373848
840373856
840373864
840373872
840373880
840373899
840373902
840373910
840373929
840373937
840373945
840373953
840373970
840373988
840373996
840374003
840374011
840374020
840374038
840374046
840374054
840374062
840374070
840374089
840374097
840374100
840374119
840374127
840374135
840374143
840374151
840374160
840374178
840374186
840374194
840374208
840374216
840374224
840374232
840374240
840374259
840374267
840374275
840374283
840374291
840374305
840374313
840374321
840374330
840374348
840374356
840374364
840374372
840374380
840374399
840374402
840374410
840374429
840374437
840374445
840374453
840374461
840374470
840374488
840374496
840374500
840374518
840374534
840374542
840374550

MAMA BELLA
FORENSIC TECHNOLOGY
RUBACOMBO
MAMA BELLA
RUBATILE
MAMA BELLA
FORENSIC TECHNOLOGY
LUXE BY GRUPO ALVIC
FORENSIC TECHNOLOGY
IOKSTEPS
SONARAY
IOKSTEPS
IOKSTEPS
INDUSPHERA
ESCOLA FACULDADE FORTEC FATEF
NOVAWALL
BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS
BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS
003
PSYCHO BUNNY
003
BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS
003
S.E. GROUP BRAZIL SOLAR ITEM SOLUTIONS
003
BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS
003
BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS
003
S.E. GROUP BRAZIL SOLAR ITEM SOLUTIONS
003
S.E. GROUP BRAZIL SOLAR ITEM SOLUTIONS
003
S.E. GROUP BRAZIL SOLAR ITEMS SOLUTIONS
003
SÍ
003
FOOT ALERT
003
LITHENE
003
LITHENE ULTRA
003
SMOOTH ATTRACTION
003
003
LEG ROOM
003
TNT PLUS
003
VANISH
003
PUL
003
PUL
003
MINERVA
003
MINERVA
003
MINERVA FOODS
003
JSI LOGISTICS
003
JSI LOGISTICS
003
B BELLACOR
003
PRIVILEGE
003
SÃO PAULO FREE WALKING TOUR
003
FOUND BOARDS
003
CASA SHOPPING CORPORATE
003
CASA SHOPPING CORPORATE
003
CASA CORPORATE
003
CASA CORPORATE
003
BECCA
003
IMS
003
IMS
003
MANCAVE INC EST. 2010
003
CASA YORK
003
SIRANTECH
003
RED BRIDGE
003
RED BRIDGE
003
CASA DO CONSTRUTOR
003
BOSS
003
003
003
CASA DO CONSTRUTOR
003
MARINER BRAZIL
003
RENATI
003
MOTION.PLUS
003
CCE MOTION.PLUS
003
CHARLOTTE ARTE EM COSTURA
003
GINIX
003
RAIN 5
003
COBALT 5
003
FLAGTRIP
003
DETANK
003
DETANK
003
003
003
003
003
003
MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING
003
003
MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING
003
MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING
003
003
LAMIRO
003
PENGUIN
003
LAMIRO
003
UNDERGEAR
003
MAXTHON
003
MAXTHON
003
ACADEMIACCEE
003
EYE GUARD
003
HDINSIGHT
003
HDI NSIGHT
003
L ME L'M FAMOUS
003
F ME I'M FAMOUS!
003
F ME I'M FAMOUS!
003
WHITESTAR
003
F ME I'M FAMOUS!
003
CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGES SAINT-EMILION GRAND CRU FA 003
DAY ONE BOOKS
003
LAMIRO
003
DAY ONE BOOKS
003
IKOKIK HOTELS
003
F ME I'M FAMOUS!
003
DAY ONE BOOKS
003
F ME I'M FAMOUS!
003
F ME I'M FAMOUS!
003
003
IKOKIK HOTELS
003
L ME I'M FAMOUS!
003
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840374569
840374577
840374585
840374593
840374607
840374615
840374623
840374631
840374640
840374658
840374666
840374674
840374682
840374690
840374704
840374712
840374720
840374739
840374747
840374755
840374763
840374771
840375948
840375956
840375964
840375972
840375980
840375999
840376006
840376022
840376030
840376049
840376057
840376065
840376073
840376081
840376090
840376103
840376111
840376120
840376138
840376146
840376154
840376162
840376170
840376189
840376197
840376200
840376219
840376227
840376235
840376243
840376251
840376260
840376278
840376286
840376294
840376308
840376316
840376324
840376332
840376340
840376359
840376367
840376375
840376383
840376391
840376405
840376413
840376421
840376430
840376448
840376456
840376472
840376480
840376499
840376502
840376510
840376529
840376537
840376545
840376553
840376561
840376570
840376588
840376596
840376600
840376618
840376626
840376634
840376642
840376650
840376669
840376677
840376685
840376693
840376707
840376715
840376723
840376731
840376740
840376758
840376766
840376774
840376782
840376790
840376820
840376839
840376847
840376855
840376863
840376871
840376928

L ME I'M FAMOUS!

GULFSTREAM
ESSIE ON THE RIGHT FOOT
SUPER DUPER
VITABOOST
POLISPORT
POLISPORT
TRANSFORMANCE
POLISPORT
VERISMO
POLISPORT
LONDON UNLIMITED
POLISPORT
VERTICAL SCOUT
ORANGE CONSULTING
ORANGE CONSULTING
ORANGE CONSULTING
IVALIS
PERITX
PLAY MEANS BUSINESS
ONCAP
PLAY MEANS BUSINESS
LUXLAN
PLAY MEANS BUSINESS
ONCOLOR
CARGOLIVE
CARGOLIVE
INFOR MINGL
BERGAMID
INFOR MINGL
PRZ POLARIZED
MAXXAM
INFOR MINGLE
INFOR MINGLE
LUBRIONE
INFOR MING.LE
CT COLÉGIO TERESIANO
HOZELOCK
ONFORCE
INFOR MING.LE
TM RACING
HOZELOCK
GRAVI-TECH
BERGAFORM
HOZELOCK
BERGADUR
HOZELOCK
HOZELOCK
THERMA-TECH
HOZELOCK
ALESSANDRO OTERI
RESOUND
TRILLIANT
GLS
ALESSANDRO OTERI
SYNCURE
NEU
SHOCKING LIFE
MAISFLUXO
WHITE CUBE
WHITE CUBE
MAISFLUXO
SYNERGIA
WHITE CUBE
WHITE CUBE
MAESTRIA
VENTANA
STEELINC
BRASTEMP B GROURMET
EC300+
BGOURMET
HYPERFORM
BRASTEMP GOURMET
BONAR
DNASCAN
B GOURMET
SEMPERGREEN
GREAT BRITAIN HUNTER SINCE 1865
IDEAL SMILE
IDEAL SMILE
STANLEY GIBBONS
MESOCORE
MESOCORE
STANLEY GIBBONS
STANLEY GIBBONS

VIKING COASTAL CRUISES
VIKING COASTAL CRUISES
VIKING COASTAL CRUISES
COLGATE
COLGATE
COLGATE
COLGATE
COLGATE
COLGATE
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840376960
840376979
840377029
840377053
840377061
840377088
840377118
840377126
840377134
840377142
840377150
840377169
840377177
840377185
840377193
840377207
840377215
840377223
840377231
840377240
840377258
840377266
840377274
840377282
840377290
840377304
840377312
840377320
840377339
840377347
840377355
840377363
840377371
840377380
840377398
840377401
840377410
840377428
840377436
840377444
840377452
840377460
840377479
840377487
840377495
840377509
840377517
840377525
840377533
840377541
840377550
840377568
840377576
840377584
840377592
840377606
840377614
840377622
840377630
840377649
840377657
840377665
840377673
840377681
840377690
840377703
840378050
840378068
840378076
840378084
840378092
840378106
840378114
840378122
840378130
840378149
840378157
840378165
840378173
840378181
840378190
840378203
840378211
840378220
840378238
840378246
840378254
840378262
840378270
840378289
840378297
840378300
840378319
840378327
840378335
840378343
840378351
840378360
840378378
840378386
840378394
840378408
840378416
840378424
840378432
840378440
840378459
840378467
840378475
840378483
840378491
840378505
840378513

EMPREENDA - SENAC
UM UNION MEDICAL ESPECIALIZADOS EN BIOSEGURIDAD
BOXCEL
MAIS SKATE
EFFICACI
STAR LIZE
HAPKIDO DAE DONG RYU
GOLOSITA QUITUTES PARA SUA FESTA
GOLOSITA QUITUTES PARA SUA FESTA
HERSHEY'S KISSES
HERSHEY'S
AF ASSAULT FIRE
AF ASSAULT FIRE
AF ASSAULT FIRE
53
ECONOCRAFT
53
ECONOCRAFT
ECONOCRAFT
53
ZNET
53
CHROMAFLO TECHNOLOGIES
TRANSFORMAX
POLYVORE
FIFTYTHREE
ZNET
POLYVORE
VIKING COASTAL VOYAGES
ZNET
FIFTYTHREE
VIKING COASTAL VOYAGES
ZNET
VIKING COASTAL VOYAGES
FAMÍLIA PROTEGIDA NALIN
ZNET
PAPER BY FIFTYTHREE
ZNET
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003
003
003
003
003
003
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003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
SOLTA A FERA!
003
GRUPO BEM BRASIL
003
CROCANTISSIMO ONDULATTAS
003
BOTANY
003
OPLS
003
PROSECCO FAMIGLIA ZONIN 1821 ZONIN VITICULTORI DAL 1821 003
OPLS
003
ACQUA DI PARMA ACQUA NOBILE
003
ACCOMOVE
003
EDF
003
ATANYEC
003
FUTURITY
003
EDF
003
ASGOVIVUM
003
ULTRALAST
003
EDF
003
COMBENCIL
003
ETTIXARN
003
ESTEATIL
003
EDF
003
EDF
003
FILCANTE
003
EDF
003
GIMLIAND
003
ZIDRAS
003
ZIVULIB
003
FLENDER OCEAN ENERGY DRIVE
003
LOVEGOLD
003
WIN SPORTS
003
FLENDER SMARTSERIES
003
LOVEGOLD
003
WIN SPORTS
003
FLENDER INTEGRATEDDRIVE
003
JOINCLASS
003
WIN SPORTS
003
FLENDER TECDRIVE
003
FLENDER NEURODRIVE
003
WIN SPORTS
003
JOINCLASS
003
THE WHITE CERAMIC PAN
003
PERFECT TRUTH
003
BIOGUARD
003
BIOGUARD
003
PURE TRUTH
003
BOULANGERIE PANESSE
003
BOULANGERIE PANESSE
003
003
EAU DE MANDARINE AMBRÉE HERMES
003
BAZOOKA DYNAMIC SUPER WOOFER
003
POR GERAÇÕES
003
POR GERAÇÕES
003
POR GERAÇÕES
003
DYNAFRAME
003
T-SOLID
003
DYNAFRAME
003
T-SOLID
003
T-SOLID
003
ZEN2GO
003
INGCO
003
MELODIA
003
SELAS
003
INGCO
003
SELAS
003
SELAS
003
INGCO
003
CELTRA
003
ICEWATCHES
003
CELTRA
003
PRESTOBARBA ULTRAGRIP SPORT
003
NITCAL
003
ALKOSYNT
003
GIROCARD
003
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840378521
840378530
840378564
840378572
840378580
840378599
840378602
840378610
840378629
840378637
840378645
840378653
840378661
840378670
840378688
840378696
840378700
840378718
840378726
840378734
840378742
840378750
840378769
840378777
840378785
840378793
840378807
840378815
840378831
840378840
840378858
840378866
840378874
840378882
840378890
840378904
840378912
840378920
840378955
840378963
840378971
840378980
840378998
840379005
840379013
840379021
840379030
840379048
840379056
840379064
840379072
840379080
840379102
840379110
840379129
840379137
840379145
840379153
840379161
840379170
840379188
840379196
840379200
840379218
840379226
840379234
840379242
840379250
840379269
840379277
840379285
840379307
840379315
840379323
840379331
840379340
840379358
840379366
840379374
840379382
840379390
840379404
840379412
840379420
840379439
840379447
840379455
840379463
840379471
840379480
840379498
840379501
840379510
840379528
840379536
840379544
840379552
840379560
840379579
840379587
840379595
840379609
840379617
840379625
840379633
840379641
840379650
840379668
840379676
840379684
840379706
840379714
840379722

FALE AGORA
WU
CONSTRUINDO CIDADES MELHORES
CONSTRUINDO CIDADES MELHORES
LEAF STYLE
BACOR
AUX
USINA NATURAL
LEBENSKRAFFT
LEBENSKRAFFT
TV TRUCK
FRUTAS CAIÇARA
MANTRAN
NUTRIMAIS
NOVAMESA M
NOVAMESA M
NOVAMESA M
RIO GASTRÔ
TJPC
TITP
TIANYAO
LIP VIBRANCE
LIP VIBRANCE
MOISTURE MELT
MOISTURE MELT
MOGOBE
MOGOBE
MOGOBE
MULTIGED DIGITALIZAÇÃO GESTÃO E GUARDA FISICA
VIEIRAS DE PORTO BELO
IMPACT
TRAVELODGE
VIEIRAS DE PORTO BELO
TRAVELODGE
TRAVELODGE
TRAVELODGE
GUESS BY MARCIANO
GUESS BY MARCIANO
KEEPLIK
KEEPLIK
POGO
LEVEL (3)
LEVEL 3
LEVEL 3
LEVEL 3
LEVEL (3)
LEVEL 3
LEVEL (3)
LEVEL (3)
VIVO SMART TÁXI
FORMA PROMOCIONAL
ADVAN G.T.

BENSDORP
LONSDALE
LONSDALE
LONSDALE
LONSDALE
LONSDALE
SOUND CLASH
SOUND CLASH
SOUND CLASH
MEDPRIN
BEMATO
THRE3STYLE
MEDPRIN
THRE3STYLE
REDURA
MANNY MANIA
THRE3STYLE
CRASHED ICE
LUMAR BIER
OURO TAXI
LONSDALE
LONSDALE
LONSDALE
NÁUTICO
LONSDALE
TICTACDENT THE EDUCATIONAL DENTAL KIT
PRECIMA
PRECIMA
AURA
MULTICONEXUS
PLAMETAC
SHAKESPEARE AND CO.
AURA
POLYMETAC
AURA
JUGO
AURA
AVCINTRA
AURA
MANNY MANIA
SOCIALKEY
CRASHED ICE
SOCIALKEY
CRASHED ICE
SOCIALKEY
SOCIALKEY
SOCIALKEY
GOLD
MT - 09
MT-07
SENSE OF QUARTZ
URBAN BROKER
UMBRELLA OF GOOD
SEGA NETWORKS
SEGA NETWORKS
EARTHCARE
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840379730
840379749
840379757
840379765
840379773
840379781
840379790
840379803
840379811
840379820
840379838
840379846
840379854
840379862
840379870
840379889
840379897
840379900
840379919
840379935
840379951
840379986
840380003
840380275
840380283
840380291
840380305
840380313
840381549
840381557
840381565
840382200
840382219
840382227
840382235
840382243
840382251
840382260
840382278
840382286
840382294
840382308
840382316
840382324
840382332
840382340
840382359
840382367
840382375
840382383
840382391
840382405
840382413
840382421
840382430
840382448
840382456
840382464
840382472
840382480
840382502
840382510
840382537
840382545
840382553
840382561
840382570
840382588
840382596
840382600
840382618
840382626
840382634
840382642
840382650
840382669
840382677
840382685
840382693
840382707
840382715
840382723
840382731
840382740
840382758
840382766
840382774
840382782
840382790
840382804
840382812
840382820
840382839
840385455
840385498
840392443
900008040
900015683
900036990
900037016
900053844
900062150
900076682
900094400
900100770
900105771
900112646
900112700
900134194
900170174
900174641
900196300
900205008

SEGA NETWORKS
SEASOL
SEGA NETWORKS
SEGA NETWORKS
SEGA NETWORKS
SEGA NETWORKS
A TURMINHA DO BALÃO

003
003
003
003
003
003
003
003
PERMANENT INTERNATIONAL CONGRESS FOR PERMANENT COSMETIC 003
WICKTEX
003
PERMANENT INTERNATIONAL CONGRESS FOR PERMANENT COSMETIC 003
L & M ALWAYS FRESH
003
PERMANENT INTERNATIONAL CONGRESS FOR PERMANENT COSMETIC 003
DIAL TASTE
003
MAYBE X
003
BSA THE SOFTWARE ALLIANCE
003
MHI MEGA FLOAT PLANT
003
BSA THE SOFTWARE ALLIANCE
003
MHI MEGA FLOAT PLANT
003
BSA THE SOFTWARE ALLIANCE
003
BSA THE SOFTWARE ALLIANCE
003
BSA THE SOFTWARE ALLIANCE
003
AXION ENERGY
003
ZEED
003
ZEED
003
ZEED
003
ZEED
003
HEMOPATCH
003
ARCSTAR UCAAS
003
ARCSTAR UCAAS
003
ARCSTAR UCAAS
003
MACBOOK PRO
003
TEAVANA
003
WEX
003
FINGERPRINT
003
TEAVANA
003
WEX
003
JOB MANAGEMENT PARTNER 1
003
TEAVANA
003
ESTELITE ASTERIA
003
JOB MANAGEMENT PARTNER 1
003
NEW YORK PLAYBOY
003
SALTEX
003
GLA'CO
003
DIBICO ESPORTE CLUBE
003
NORONHA PESCADOS
011
TOP AÇAI PURA ENERGIA
003
GOTHERMA ISOLAMENTO TÉRMICO
003
TOP AÇAI PURA ENERGIA
003
GOTHERMA ISOLAMENTO TÉRMICOS
003
GOTHERMA ISOLAMENTO TÉRMICOS
003
GOTHERMA ISOLAMENTO TÉRMICO
003
PRESTOBARBA ULTRAGRIP FUTEBOL
003
LUCIANO PINHEIRO
003
REVISTA COSTA DO SOL & ALHURES
003
CONGRESSO NACIONAL EM REVISTA
003
THAURUSBELT
003
THAURUSBELT
003
OTHT DO BRASIL
003
SONHO DE VERÃO BIQUINIS RIO-BRASIL
003
GESPARK
003
GESPARK
003
GESPARK
003
BANDA BARRETOS
011
YOU AT URBI
003
MY
003
BLUECIELO
003
003
ARCHETYPE ME
003
ARCHETYPE ME
003
TRES
003
ARCHETYPE ME
003
E4D
003
ARCHETYPE ME
003
ARCHETYPE ME
003
TRES
003
ARCHETYPE ME
003
TRES
003
TRES
003
CÉLLE
003
CÉLLE
003
003
SF FERRARI CHALLENGE
003
OSTHIX
003
003
NANOGRAFT
003
SUNDAE
003
DENIM & CO.
003
NANOSTEUM
003
HIALUGRAFT
003
SANDY
003
RARECYTE
003
SINAR CARD
003
PANIFICAÇÃO JOSE DE ALENCAR
003
LINDA FULO
003
FORRO TOP
003
Valor Cafe
210
FAIRWAY
400
FREEWORK
230
BUNECALOKA
560
CISCO
400
Carmen Steffens
400
MONSTROS MC 2002 SÃO JOSÉ SC BRASIL
400
DESBLOQUEIO CRIATIVO
400
MACMALHAS
400
LE MANS RENT A CAR
400
Vivo Controle
565
Vivo Favoritos
565
SANIFILL LEADER
400
NEWSCOMEX
400
DIREX
400
M PAYMENTS
565
SOFTBRIL
400
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900211113
900229616
900230894
900233168
900234890
900250747
900254777
900254866
900257415
900270918
900276762
900281790
900291850
900293667
900295716
900295724
900303999
900311010
900325631
900332468
900340690
900367148
900367237
900367369
900389540
900432888
900464356
900478632
900566507
900575026
900607033
900672641
900712627
900712635
900743069
900743638
900745568
900745673
900751789
900752246
900763701
900763817
900766018
900769009
900779454
900800119
900801158
900801182
900804807
900804998
900860448
900862475
900872039
900872047
900874376
900888709
900915730
900923490
900931728
900936754
900938820
900938889
900942584
900942800
900959720
900961163
900961538
900973064
900974060
900977965
900991119
901006076
901006947
901008460
901014273
901065099
901068250
901075256
901083801
901133981
901134031
901157864
901167223
901167754
901237671
901286362
901293725
901322113
901328693
901334243
901351440
901368890
901369098
901372072
901374725
901381861
901394831
901398357
901400440
901400491
901407844
901419303
901420719
901433535
901434639
901434671
901434680
901434728
901434752
901436941
901444448
901445088
901453137

TROPICAL GIRL
MAC'STYLE
NAMORADO FOOD SERVICE MIX DE ARROZ
ARTEFLEX
NAMORADO FOOD SERVICE SELEÇÃO EXCLUSIVA
SAFETYLINE 18
RUSH
RUSH
VOOSBARATOS
SEA SISTEMAS DE ENGENHARIA AVANÇADA
ECOWAY
CONVENÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLËIAS DE DEUS NO BRASIL UNDERCAT
EIMPER
AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES
AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES
DILETTO
SHOW BRILHO
HAVAIANAS SEASON
DIMÔNACO CONSTRUÇÕES
TECNOBLOG
AEL AEROELETRÔNICA
AEL AEROELETRÔNICA
AEL AEROELETRÔNICA
PERRIER SP
BIOXET
SJT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SÃO JUDAS TADEU
QUATRO PÉTALAS
VF VALFLUID ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS
VIVO INTERNET
XIQUITA BAKANA
BANBO
MARTIAL FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS
CASA DEL PIERO
GRAND THEATRE
DENÚNCIA
DENÚNCIA
SIX ONE
CEREFORT
CEREFORT
PATOLUX
PATOLUX
QLUZ
CIA PAULISTA DE MODA
XRT
OMI
CHOCOLATO
GATE ONE
LINDINHAS
LINDINHAS
PICCADILLY MAXITHERAPY
A R AGROPECUÁRIA ROCHELE
Empresas & Empresários
E&E Empresas e Empresários
Diskágua
VICTORINO
BLUE MARINE
KIT KET
XSOL
XSOL
GOLONI
Eu moleca
D DISCOVER
D DISCOVER
Newcom Consultoria e Sistemas
PARATY WORKSHOP FOTOGRAFIA
UNIQUE
Eurofarma Astro
THE FLAVOURS BANDA & SHOW
PARQUE PONTA NEGRA
JARDIM PONTA NEGRA
FAZENDA ESTRELINHA
FAZENDA ESTRELINHA
PAPELARIA MAIS BRASIL
LAST SYSTEMS
GSE
UNICRAM
RadioTube
DALISSA
Portal Vida Vitoriosa
Portal Vida Vitoriosa
COLORATA
MINAS TREND PREVIEW
INTRU
A ATAKADÃO ATAKAREJO
ECO GOAL
ABECE
EXERCITAR FITNESS
MOBIL SUPER MOTO
MUSITAL
MODAS Acerola
renata jambeiro
ZENSHIN BRASIL
100% RUBRO NEGRO
STAMPGRAF
KA'APOR Native Sportswear
CEUNSP
Direito de Ouvir
REPÚBLICA DAS IDÉIAS
GATO & SAPATO
OHANA
AMOR NA PELE
MANAUS EMBALAGENS
N NACIONAL TINTAS
KELAMAG
KELAPOWER
KELACALL + D
DIATABS CHELATED
MATERTABS CHELATED
MINERVA
BIOGENTS
SBG
THE BLUE BUDDHA
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400
400
400
400
400
590
100
100
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
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400
400
230
400
400
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565
230
400
210
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351
795
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795
400
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560
560
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100
351
100
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295
400
100
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400
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241
100
400
400
100
351
100
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100
400
351
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230
235
235
400
400
351
351
400
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565
235
400
400
400
351
351
210
400
351
400
210
090
400
400
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400
400
400
400
150
400
400
400
351
560
560
560
560
560
400
400
400
351
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P
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408
408
408
1169
408
409
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409
409
409
409
409
409
409
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410
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1169
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1169
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1169
1169
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413
413
413
413
414
414
414
414
414
414
414
414
414
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415
415
415
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416
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416
416
416
416
416
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417
417
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417
417
417
417
417
418
418
418
418
418
418
418
418
418
418
418
419
419
419
419
419
419
419
419
1170
1170
1170
1170
1170
419
420
420
420

901454222
901454788
901454800
901464384
901468908
901491942
901492035
901500631
901522619
901526223
901526487
901530883
901539520
901539791
901540811
901551899
901555339
901577910
901591769
901612375
901612502
901620963
901633224
901644706
901644820
901646938
901652660
901659592
901663123
901667730
901668699
901677264
901700380
901702587
901703729
901709930
901709964
901710008
901712892
901715271
901719498
901724017
901730459
901737755
901747181
901755486
901756067
901756946
901758841
901761150
901764272
901766445
901766950
901767379
901767913
901770647
901775053
901777579
901785954
901788465
901789399
901791512
901793205
901793744
901807109
901809772
901811084
901811122
901814121
901814571
901814601
901815411
901816477
901817392
901818330
901818542
901820164
901821373
901821705
901821721
901822582
901822612
901822922
901827517
901830771
901831786
901839930
901840580
901841234
901841994
901844950
901844969
901844977
901844985
901847780
901849090
901849111
901849138
901849162
901850756
901851833
901852872
901853720
901854140
901854212
901854301
901854352
901856606
901857084
901859109
901859559
901860034
901861090

Xsport
Redutlax
Redutlax
UCS CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA
TAVERNA MINEIRA
POUPEDI SICREDI
POUPEDI SICREDI
NUTRI HAIR LILÁS
MIX
RUMO 90°
CONSTRUQUADRA
A VIDA TE PROVOCA? RESPIRA FUNDO E VAI. VAI DE HALLS!
RELAXOR XR
business broker
CASCAVEL EXPRESS
QL QUALITY LAVANDERIA DISK LIMPEZA
BRASITERM
BESICLES
ATOS METALÚRGICA
Family Business
Family Business
ELEMENTAL BEAUTY
TSI APP 2000 64
VITRINE V
FLOR DO PANTANAL
METALLUX
M VIAGENS MARAVILHOSAS
J JOANINHA 99 FREE STYLE SHOW
LEMIX
NATURALITO
RAGGION
TOP SOLUTION G3
LBT Produções LTDA
ERMENEGILDO ZEGNA
PLIE
AS 7 DA SEMANA
AS 7 DA SEMANA
NO LUGAR CERTO, NA HORA ERRADA
MINAÇO
ONBRIZE
PRIX
REMIX
MACRILAN BEAUTY BRASIL
VIA SAPORE
H2Original
SUPREMO
Adapit Soluções em TI
DESAFIO DO OSCAR
YES
BRISTELLI
COCORICÓ
CHUVEIRINHO DO BEBÊ
GELOMEL
TEXPREVIEW
M MATEC ENGENHARIA
LG CONSTRUÇÕES
ESTRELA BIA
Leitura Dinâmica
UREAVIT
PORTLAND
HALUI
LILÁS CHIQUE MODA FEMININA
ZYVAL
Cio da Terra
SOFTY´S
SOFTY´S
Daily Clean
ESTRELA SOLIDÁRIA
ESTRELA SOLIDÁRIA
GALLO CONFECÇÕES
CAIXA DO APO$ENTADO
RARUS MÓVEIS
FB FOR Baby
FB FOR Baby
SILCOLOR
Luzmaq
M ZERO
ALCAMED
PORTO FREIRE
PORTO FREIRE
Bébé Sucré
ATLÉTICA ESPORTES
BELA IAÇA
BELLUNA
MECAMBRAS
belvittà
COVENTYA
PRON ENGENHARIA
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
Bendito é o Fruto
SINTONIA
SINTONIA
ESINTONIA
E-SINTONIA
CLÁSSICO CHOPP
STUDIO 1 MOTEL
DOCKIE
MEDICALCLEAN
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
MINERAZ
BIO-PAX
BANDA INOVA
MA. ALMEIDA
INSTINTO RADICAL
REDIKAL
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351
351
569
400
400
400
400
351
400
400
175
100
100
400
351
560
400
210
100
090
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241
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100
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400
351
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241
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210
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100
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241
241
400
210
210
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210
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429
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901861286
901863017
901876402
901889504
901889539
901890170
901891940
901900869
901903604
901903922
901905216
901914037
901914053
901914240
901914835
901915580
901916161
901916161
901916200
901916935
901919047
901926078
901926108
901926159
901926205
901935220
901935247
901939358
901945277
901948039
901952745
901953490
901956090
901961566
901970751
901972339
901985937
901988901
901991260
901998907
901998931
901998940
901998974
901999040
901999075
901999121
902002376
902002414
902003020
902010166
902010786
902014900
902017853
902026496
902028294
902028359
902032607
902032623
902034421
902042475
902052977
902052977
902060821
902061585
902062220
902068458
902068504
902068520
902068580
902075330
902079956
902094670
902098055
902102311
902110039
902110063
902110080
902110128
902110144
902110160
902110179
902110195
902110217
902110292
902110306
902110322
902110411
902110420
902110446
902110454
902110462
902110551
902110578
902110594
902110632
902110640
902110659
902110691
902110705
902110721
902110730
902110748
902110780
902110799
902110802
902116851
902117335
902119664
902119753
902124625
902132423
902141767
902141791

IQ
LUMYNUS
MARINATORRES
MIX STOCK
MIX STOCK
PERSON ALL
armazzem mix
PREMIUM HAIR
BIOMAC7
IDEON PRODUTORA
LOTEMAX
AVAL
BALADA IN
CRATER
Alfa Participações e Empreendimentos
ASSESSORIA DO LAR
FERTIACTIVO
FERTIACTIVO
FERTIACTIVO
M4 PARTICIPAÇÕES
HISOS
LOJA CANOVAS
TECNUTRI
TECNUTRI
Olho D'água
AVERT FARMA
AVERT
IT FACTORY SOLUCÕES TECNOLÓGICAS
PARIMA
SYNTEX
PROGRAMA SOL AMIGO
Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária
TOOLS +
AMAZON PRIME
ACTIVELAX
IBIRAPUERA DAY HOSPITAL
KASO SÉRIO CONFECÇÕES
E TOGNATO
INGET
VIVO TV
VIVO TV
VIVO SALDO
VIVO CRÉDITO ANTECIPADO
VIVO CRÉDITO ANTECIPADO
VIVO CRÉDITO ANTECIPADO
VIVO CRÉDITO ANTECIPADO
BEAUTY FROM WITHIN
BFW BEAUTY FROM WITHIN
VIVO TV
MOVIE&ART
AFFAIR
Wondercakes cupcakes
OE ÓTICA EMANUEL
BANDA PRIME
Complexo Energizante GMC GINSENG · MARAPUAMA · CATUABA
Complexo Energizante GMC GINSENG · MARAPUAMA · CATUABA
LANSOHEXAL
SOTAHEXAL
Menina do Rio
BLU MIX
TIJOLECO
TIJOLECO
SINARESTIC
ARES PERFUMES
HIDROPLAN
VIVO TV
VIVO TV
VIVO TV
VIVO SALDO
MUSICA BRASILIS
1+1 PUBLICIDADE & DESIGN
VIVO VOCÊ
Feijão Legal
ARMARIUS DESIGN
VIVO DIAGNÓSTICO
VIVO DIAGNÓSTICO
VIVO DIAGNÓSTICO

VIVO INTERNET
VIVO SEGURANÇA
VIVO SEGURANÇA
VIVO SEGURANÇA
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO FLEX
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO MOBLOG
VIVO MOBLOG
VIVO MOBLOG
VIVO MOBLOG
VIVO ONDE ESTOU?
VIVO ONDE ESTOU?
VIVO ONDE ESTOU?
FRACTAL.D
FRACTAL.D
URBAN ANTI-DOTES
Ópticas Lumen
PLASTSAMER
TIA LOKA
VITAMINERALS
ARTROTABS
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400
230
295
351
351
241
351
400
400
400
400
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400
100
230
100
180
100
400
230
100
400
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100
560
560
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090
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230
565
565
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351
155
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565
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351
565
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565
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565
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235
400
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560
560
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1170
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1170
1170
1170
1171
1171
438
438
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438
1171
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1171
1171
438
438
438
438
438
438
438
438
439
1171
1171

902141813
902141830
902141848
902151967
902153048
902154915
902170660
902170716
902171186
902172115
902172158
902181432
902181629
902181653
902181734
902185977
902190245
902194151
902194500
902195816
902197673
902198025
902209884
902211021
902218557
902220616
902220624
902221264
902221302
902221434
902229060
902236172
902239716
902240935
902240943
902241052
902241060
902243896
902250116
902257684
902258710
902260243
902261908
902261932
902262750
902262920
902262980
902265954
902266829
902266853
902266918
902266934
902269844
902281372
902281399
902281453
902281577
902281585
902281593
902281607
902283014
902283081
902288903
902293249
902293265
902293834
902293877
902293966
902294016
902295543
902295870
902296744
902296752
902296760
902296779
902296787
902296809
902306790
902309285
902310801
902310887
902316842
902319884
902319922
902321064
902324241
902324594
902326910
902332163
902365207
902366343
902366629
902369849
902371444
902371452
902371479
902371495
902371525
902371550
902372378
902379461
902386271
902391534
902391569
902391640
902391674
902391690
902392158
902392174
902392727
902394894
902395882
902396480

MATERTABS
DIATABS
AVERT FARMA
HUNTER ENGINEERING COMPANY
LATICÍNIOS PARAÍSO
CRISTAL COSMETIC
AM ANTONIO MASIERO
AM ANTONIO MASIERO
AROMAS & ENCANTOS
MANTUANNI CASA
MANTUANNI CASA
NONIPLUS
SELO CANAL BRASIL
COLEÇÃO CANAL BRASIL
COLEÇÃO CANAL BRASIL
MAQOESTE
OKTOMETAL
JAN
IMUNOMILK
KILLSSEPITIC
RDV-NEA
QVS AUDIO ELETRONICOS
DÁLIA CALÇADOS
LIFT LIFE
SET LOG
NatuVidros Industria de vidros e esquadrias
NatuVidros Industria de vidros e esquadrias
TRATAMENTO CAPILAR INOAR TRATAMENTO CAPILAR
LIMPEZA PROFUNDA INOAR LIMPEZA PROFUNDA
INOAR G HAIR
Clínica Paris
AQUAPESCABRASIL
BANDA TARRAXINHA
H-BIO
H-BIO
H-BIO
H-BIO
I COLÉGIO INTERARTE
ADRIA WWW PLUGADOS
TURQUINHO DELÍCIAS ÁRABES
LF LEV FARMA
INTERDUAL
MEGHNA
ANJO DA GUARDA
MEGHNA
MEGHNA
MEGHNA
MR. WALK
DSRCARGO
DSRCARGO
GRUPO DSR
GRUPO DSR
ENERGIO
TOLDOS DIAS SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO SOLAR
TOLDOS DIAS SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO SOLAR
Mania da Gata
VIVO SOLETRANDO
VIVO SOLETRANDO
VIVO SOLETRANDO
VIVO SOLETRANDO
TITAN
POLARIS
SHAKUNDUN
TRATAMENTO CAPILAR INOAR TRATAMENTO CAPILAR
LIMPEZA PROFUNDA INOAR LIMPEZA PROFUNDA
CLINICA EDILSON PINHEIRO
ANGELO NARDELLI 1951
ANGELO NARDELLI 1951
ANGELO NARDELLI 1951
HIPER CACIQUE
MOVIMENTO FUNCIONAL
VIVO INTERNET BRASIL
VIVO INTERNET BRASIL
VIVO INTERNET BRASIL
VIVO INTERNET BRASIL
VIVO INTERNET BRASIL
VIVO INTERNET BRASIL
MUNDO TÊXTIL
Contabilidade Valois
BIOVERM
NEGUINHO & EMANUEL
BIOVERM
OTTO
VIPAL
PRISMA ESTAMPARIA
IIR
IIR
AUDREI CASATTI
CANTINA JUNDIAIENSE
LADO AVESSO
VENTOS DE PALMARES
VENTOS DE PALMARES
DARTH
VIVO DOWNLOADS STORE
VIVO DOWNLOADS STORE
VIVO DOWNLOADS STORE
VIVO DOWNLOADS STORE
VIVO DOWNLOADS STORE
VIVO DOWNLOADS STORE
MUNDO KIDS
Unique Homes Brazil
TRAILMAX
Mundial de Motonáutica Classe 1
Mundial de Motonáutica Classe 1
Mundial de Motonáutica Classe 1
Mundial de Motonáutica Classe 1
Mundial de Motonáutica Classe 1
KUARASHI
KUARASHI
ENGLISH DELIVERY
VIVA
CHAMA SUPORTE MULTIMÍDIA
TORK

560
560
560
004
230
400
041
041
400
400
400
210
400
400
400
295
090
400
400
400
400
400
351
400
400
de alumínio 400
de alumínio 400
MARROQUINO 400
400
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400
400
511
400
400
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400
235
400
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100
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230
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902396609
902396730
902396927
902400975
902401327
902404938
902405047
902405063
902407155
902407260
902409930
902410040
902413341
902415123
902417509
902418742
902423711
902423720
902423746
902423860
902423908
902423924
902427253
902427326
902430750
902431072
902431080
902431102
902433580
902441280
902441760
902441965
902442201
902442228
902442244
902443844
902444182
902444298
902445685
902445723
902452061
902452070
902456296
902456814
902464574
902464590
902472119
902481010
902486705
902490591
902491270
902491296
902491300
902491342
902491377
902491385
902491407
902491423
902491458
902491474
902491482
902491539
902491547
902491563
902491580
902491601
902491628
902492799
902492888
902497162
902499300
902499319
902499408
902499432
902499459
902499475
902499491
902499505
902500171
902501038
902501054
902501283
902501321
902501348
902501364
902501372
902501380
902501461
902502603
902503448
902503472
902503529
902503537
902503545
902503553
902503561
902503588
902514598
902517724
902517805
902517929
902518054
902518577
902518801
902518852
902518925
902519220
902519352
902521632
902521667
902522787
902522795
902522833

TORK
DRAKAR
voga
VIVA
VIVA
INDÚSTRIA Praia Mar
PraiaMar Ind. Com. & Distribuição
MALUKET
BONDBOLA
ODONTOMOINHOS
FRIZA MÓVEIS
PARENTE FERRAGENS
ISCATRAP
SENTIDO ABSOLUTO
Petekinha Kids & Teens
SHOESTORE
VIVO BOTECO GLOBAL
VIVO BOTECO GLOBAL
VIVO BOTECO GLOBAL
VIVO BOTECO GLOBAL
VIVO BOTECO GLOBAL
VIVO BOTECO GLOBAL
PÓLO MÁRMORES
PÓLO MÁRMORES
GENGIBRE ALVORADA
IMOVELWEB
IMOVELWEB
IMOVELWEB
Behavior Capital Management
Spress Softwares
InterBulk
InterBulk
InterBulk
InterBulk
InterBulk
FACULDADE FERNÃO DIAS
EICOSAPEN
MEDVED
BLUMEN
ESBELTRAT
CONFIBRAS
MSG MAR SALGADO
BUNECALOKA
SHOWCOLATE
EDEMIC
EDEM
BIO RECICLE
GRANT
MIX BARTENDERS
VELAS BAHIA
VIVO ENCENA
LEITOR VIVO
LEITOR VIVO
LEITOR VIVO
LEITOR VIVO
LEITOR VIVO
LEITOR VIVO
VIVO ENCENA
VIVO ENCENA
VIVO ENCENA
VIVO ENCENA
TORCIDA VIVO
EU VIVO A SELEÇÃO
EU VIVO A SELEÇÃO
HORTRAFO
EU VIVO A SELEÇÃO
EU VIVO A SELEÇÃO
MENTHA
REVISTA 90 MINUTOS
SHOPPING DO CALÇADO DE FRANCA
LIGAÇÃO PREMIADA VIVO
EU VIVO A SELEÇÃO
EU VIVO A SELEÇÃO
TORCIDA VIVO
TORCIDA VIVO
TORCIDA VIVO
TORCIDA VIVO
TORCIDA VIVO
PAULO SANTORI
PARADISO DEL SOL
PARADISO DEL SOL
RUN KING
RUN KING
VANJA
CORPO DELITO
FOCA
PLIN
PAPERTECH
4 LINHAS
CHAMADA PREMIADA VIVO
VIVO ENCENA
ESPAÇO CULTURAL VIVO
ESPAÇO CULTURAL VIVO
ESPAÇO CULTURAL VIVO
ESPAÇO CULTURAL VIVO
ESPAÇO CULTURAL VIVO
ESPAÇO CULTURAL VIVO
BUY BABY UNTIL YOUNG
MAPPIN
SUPLEDIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
POLPABOA
POLPABOA
VIVO LOG
VIVO LOG
VIVO LOG

DIRMA – Índice Numérico de Processos 41
230
175
230
400
400
400
400
400
155
400
400
400
400
400
155
400
235
235
235
235
235
235
400
400
400
351
100
351
400
400
351
351
351
351
351
210
230
155
235
235
100
400
560
241
230
230
400
400
150
150
235
235
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235
235
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235
235
235
235
235
235
400
235
235
400
155
400
235
235
235
235
235
235
235
235
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
235
235
235
235
235
235
235
235
150
208
235
208
208
208
208
208
208
208
208
400
400
235
235
235
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P
P
P
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449
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452
452
452
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1171
452
452
453
453
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453
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456
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456
456
457
457
457
457
457
458
458
458
458
458

902522922
902522973
902522981
902523031
902523040
902523066
902523090
902523112
902523201
902523295
902523392
902523422
902523481
902523538
902523570
902523619
902526308
902529846
902556053
902557033
902557467
902557955
902561189
902568868
902569007
902569384
902569562
902569635
902569694
902569791
902569945
902570064
902570412
902571605
902572075
902572270
902572598
902572660
902572750
902572873
902574000
902574450
902575937
902576119
902576216
902576330
902576801
902576828
902576860
902576968
902577077
902577158
902578383
902579541
902579800
902580124
902580590
902580655
902584138
902587730
902588168
902589369
902589822
902589881
902589946
902590421
902590570
902590731
902591002
902591215
902592076
902592220
902592700
902593420
902593510
902593978
902595504
902596233
902598511
902599593
902607898
902607936
902608428
902611500
902612123
902612417
902612735
902614762
902616110
902616170
902617010
902618040
902619110
902620142
902620800
902620967
902621661
902621696
902621866
902622390
902622609
902622730
902622790
902623176
902624377
902624407
902625446
902625691
902625985
902626060
902626841
902626876
902626965

VIVO LOG
FRANGO GRANJEIRO
VIVO LOG
VIVO LOG
VIVO CINEMA
VIVO CINEMA
FRANGO GRANJEIRO
VIVO CINEMA
VIVO CINEMA
VIVO CINEMA
VIVO BANCA
VIVO BANCA
VIVO BANCA
VIVO BANCA
VIVO BANCA
VIVO BANCA
actualsports
MAIS BARTENDERS
BANDA PEQUI COM MEL
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
Personautos
At.Com Produções Artístic@s
TODA MINAS
4 GERAÇÕES
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
NÔRMAN TUR
MATURE
MATURE PHASE
SENSES SPERIENCE
Uma Turma Filmes Ltda
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
DUKE
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
OZR
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
MAPPIN
BM4
SCALADA
OREO GALLETITAS DE CHOCOLATE RELLENAS
COERENZA
COERENZA
ÓPTICAS CHRISTUS
LECREC ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA TIJOLADA
BAZAR CIDA
JORNAL FOLHA DE IMÓVEIS
CONDIR
BIG BUM MODA PRAIA
SPECIALE
SPECIALE
SPECIALE
TILU BOLSAS E ACESSORIOS
PRONTO FALEI !
MICROSSEGURO BRADESCO
ZÁS-TRÁS SERVIÇOS
SIEGER
SCOOL
A-HÁ!
V VIA VITA ACADEMIA PERSONALIZADA
SILMAST
FRIGORÍFICO DO SUL
IGREJA DAS MÃOS ENSANGUENTADAS DE JESUS
VISTA MARINA PONTA DA PRAIA
MISS LUXO
Manipullaris
M-TEC
AGROGLORY BRASIL
BRASIL MATA VIVA
SENHA ENGENHARIA
POSTOS FLORA
PLENITUDINE
GESEP
EXPO BEAUTY
Bless
TUTANE GOLD LIGHT
SEMPREBELLA GOLD LIGHT
SITCOM
PEIRÓPOLIS
CONTÁBIL PAZ
GOOD AUTO
AÇOVAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO
MALC
CHOCOTACO
MALC
ÓTICAS VIU
ÓTICAS VIU
TERRA DA GENTE
PLAN-MED
JAKS SERVIÇOS
AL ALMAQ
ESTROVEN
WYTCHER
RAIKI
V ValeSeals
THE CAPE HERB & SPICE COMPANY
ALIANÇA PRODUTOS VETERINÁRIOS

235
210
235
235
235
235
210
235
235
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235
235
235
235
235
400
150
400
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208
208
400
400
400
230
208
208
208
208
400
235
235
150
351
208
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208
208
400
400
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400
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150
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902626990
902627007
902627023
902627074
902628097
902629670
902629980
902630610
902631578
902631721
902633155
902633724
902635506
902635840
902635859
902635891
902635913
902635948
902635964
902635972
902635999
902636049
902636057
902636090
902636170
902636529
902636650
902636782
902636944
902637070
902637185
902637452
902637541
902637592
902637991
902638416
902639838
902641379
902641468
902641670
902643746
902646036
902647296
902647350
902647482
902647717
902647792
902648047
902648438
902648870
902649221
902652850
902653571
902654993
902655078
902655205
902655329
902656414
902656996
902657062
902657305
902660225
902660420
902660926
902661914
902663739
902663747
902664964
902668137
902668374
902669419
902669729
902670077
902671707
902672533
902672827
902675184
902676067
902676830
902676903
902677705
902680919
902681028
902681141
902681753
902682245
902682873
902683039
902684108
902684132
902684167
902684337
902684639
902685198
902685260
902685783
902687360
902687425
902688162
902688227
902688529
902688570
902688588
902689010
902689126
902689568
902689576
902690540
902691040
902691848
902692186
902692232
902692488

PANOSUL
O OLIVE OIL
PANOSUL
O OLIVE OIL
COCADADESIGN
GIRACOL
CHOCOLÍDIA
POSTO MIRIAN
MILHO DO PAIOL
TRIK
CASAMADRE
IONIC
Anuário de Design Hospitalar
VIVO TWITTANDO
VIVO TWITTANDO
VIVO TWITTANDO
VIVO TWITTANDO
VIVO TWITTANDO
VIVO LAB
VIVO LAB
VIVO LAB
VIVO LAB
VIVO LAB
VIVO LAB
Pizza Bel Sabor e Saúde
Pizza Bel Sabor e Saúde
VIVO TWITTANDO
HOTEL CENTRAL PLAZA MARINGÁ
CARVÃO SILVEIRA
SHEARMAN & STERLING
A ARTESÃ
SanLeon
SanLeon
SanLeon
TRINCA FERRO
SanLeon
GAZIN VIAGENS
SanLeon
SanLeon
RAMAUTO
MARATTON ACADEMIA
CLÍNICA PEDRO CAVALCANTI
BARRIGUINHA DE LUXO
SNOWDON
TOMÁZIUS Pet Products Cães Gatos
SSA SABOR & SABOR
SSA SABOR & SABOR
USINA DE ASFALTO E CONCRETO SÃO PEDRO
S SOQUIMA
FINCA DON MAURO
KK PNEUS
MIURA CORRETORA DE SEGUROS
GANGSTER
CUP CAKE
ARTEAL
PN PSICODINÂMICA EM NEGÓCIOS
PRODUTIVE OUTPLACEMENT E PLANEJAMENTO DE CARREIRA
GUIGUI
NEXON CONSULTORIA EMPRESARIAL
BIJOUX CENTER
P.I.M.P. POLO INDUSTRIAL DAS MOTO-PEÇAS
SPLENDORE MOTORS SPORT
SPLENDORE MOTORS SPORT
INTELLIGENT I MALLS
JOÃO LUCAS & MATHEUS
FATAL FITNESS
FATAL SPORTS
IBE - SB
OGLA
ANA PITANGA
ARQUITETURA DAS FLORES
ZOETEKH
ZOETEKH
OGLA
PARCERIA IT SOLUTIONS
EUCABIOTEX
POLO VIDA
PROMAR
LimaeLimão
São Carlos Country Clube
WRC REDEX
LEGUMAX
CANAMAX
S.O.S. PATINHA
DUEMONDY ALQUIMIA NATURAL
BSPACE
TRICHODERMAX
BOVEMAX
MULTI FORMATO
ECCOLOR
ART'S VELOCÍMETROS
VIVEZ!
NOCUBO
KIPEÇAS
ADEMADAN ANTONINA
VITÓRIA FORMATURAS VIP
REVIVER
AUTO K
REVIVER
REI DO PASTEL
AUTOK
ODONTOLON
AUTOK
VIZAK
YAGUARA
Novixx
REVISTA A+
Tafetá
CHAPLIN
LIMPEZA TOTAL
EMBRY AUTOMOTIVA
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902692623
902692925
902693190
902693204
902693212
902693220
902693484
902694111
902694138
902694260
902694316
902694626
902694642
902695240
902695843
902695975
902696173
902696246
902696491
902696882
902697439
902697790
902697919
902698087
902698117
902698222
902698273
902698907
902699679
902700260
902700286
902700340
902700596
902700774
902700901
902700952
902702807
902703030
902704290
902704974
902705059
902705326
902706748
902707647
902709062
902709178
902709216
902709291
902709330
902709364
902709453
902709569
902709976
902710001
902710036
902710150
902710214
902710265
902710362
902710559
902710680
902710826
902712071
902712284
902713256
902713701
902713990
902714015
902714279
902714287
902714309
902714554
902714570
902714724
902714759
902715062
902715119
902715364
902715585
902715631
902715836
902715844
902717502
902717685
902717740
902717936
902718290
902718533
902718568
902718584
902718630
902719076
902719149
902719939
902720384
902720392
902720570
902721232
902722204
902722735
902722948
902722980
902723138
902723537
902723545
902723553
902723804
902723995
902724088
902724193
902724266
902724380
902724592

BJÖRN BORG
DINECAR
RUBEMAQ
RUBEMAQ
FAREVA
FAREVA HOLDING
maria perfeita
LUSCO FUSCO
LIMPEZA TOTAL
ZEROCORP
UNICORP

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
natiluca
400
VERSONE JEANS
400
FOFYNO
400
wolk
400
PINK ICE
400
regelt
400
FÊNIX M C A.F.M.O
400
DOCE A DOIS
400
Orange
400
caching
400
haren
400
ABILITY EXPRESS
400
RED GIRL
400
haren heet
400
IMOBILIÁRIA PRÁTICA
400
ESTABELECIDO EM 2010 PRADO EMPORIUM & GRILL
400
Vetores Ativos Multifuncionais
210
ABRADI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓST 400
Irriplus
400
ABRADI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTIC 400
ARQUIPLANIS
210
BAVIERA PARK HOTEL
400
ABRADI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTIC 400
TONIN
400
SPORT E SHOW
210
artprotect
400
KHOURI IMÓVEIS
400
R RECORRE
400
Tre-le-lê Creche Escola
400
TULIPA
351
PONTO 50
400
CONNECTRH
400
Caluana
400
PROGRIP
400
PROPOVET
400
APIMÉDICA
400
CARDIOTÔNUS
400
ALERGEN
400
KPMG CFO MEETING
400
HOLLYWOOD STAR
400
El Uruguayo
400
S SOLARE
400
JS PUBLICAÇÕES
400
APITOX
400
PROPIFLU
400
PROPIMUNO
400
PROPOSIDA
400
UR RANIOWSKI USINAGEM
400
IT. IMOBILIÁRIA
210
M MILKRAFT
400
EAGLE SECURITY VIP
400
PLASTICOS GUARACI
400
FABAMED
400
MARKETING CLUB
400
N A MULTIMARCAS
400
TASY BIJOUS
400
GIANOTO
400
TODABUSCA
400
MINERPLAST
400
MINERPLAST
400
STATUS KUO
400
GOLD JET
400
X PLAST
400
X PLAST
400
ALUMP
400
Pensamento em arte
400
ALUMP
400
C CELENZA
400
C CELENZA
400
400
400
RInvest
400
PARANÓIA
400
TOP VET
400
DIGICONTROL
400
NOIVA ATUAL
210
VIRAL
400
VIRAL
400
PROJETAR
400
H.STORE
400
i9
400
REFRIGERAÇAO SANTANA
351
FRETBUS
400
400
AMORTEX
210
ROCIE
400
FANTASIAS ZEPELIM
210
Persolog
400
Persolog
400
VIA VÊNUS
210
ILHABELLA CONDOMINIUM CLUB
210
GRUPO AUDICENT
400
CARBOLUMEN
400
A2 AO QUADRADO
400
CUBA
400
THINKY COMUNIDADE CRIATIVA
400
THINKY COMUNIDADE CRIATIVA
400
NODRUGS
210
MISSKAN
210
REDE BRASIL E-LEARNING
400
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902724827
902724940
902724967
902725114
902725386
902725734
902725750
902725858
902725998
902726250
902726480
902726528
902726536
902726544
902726552
902726560
902726641
902726650
902726668
902726692
902726706
902726749
902726781
902726951
902726960
902727265
902727311
902727427
902727443
902727605
902727664
902728130
902728350
902728423
902728520
902728717
902729071
902729080
902729497
902729705
902730045
902730401
902730622
902731050
902731629
902731769
902731793
902731807
902731823
902732048
902732064
902732072
902732080
902732137
902732226
902732242
902732722
902733109
902733885
902734083
902734105
902734474
902735160
902735233
902735268
902735284
902735314
902735470
902735489
902735519
902735527
902735608
902735683
902735837
902735870
902735969
902736019
902736078
902736108
902736191
902736361
902736396
902736477
902736647
902736710
902736825
902736914
902737015
902737023
902737031
902737120
902737163
902737309
902737350
902737473
902737546
902737619
902738780
902739115
902739492
902739972
902740253
902740750
902741209
902741217
902741420
902741497
902741500
902741527
902741810
902742477
902743155
902743740

wolk zorg
BE FIT
wolk zeep shampoo
OXI
ESPAÇO MAESTRO
NO+VELLO
NO+VELLO
ESPERANÇA NORDESTE
DEMARC Produtos Veterinários
FLORAMAX
VIVO ON
TRANSMILK
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
SÃO CRISTIVÃO LOGISTICA
KEY TRADE COMERCIAL EXPORTADORA
Alabama
Louisiana
GREENRED
NATUSPRAY
PREGGATTA ROYAL FOODS
CAZZAC
LAGULLA
FAPG Fundação de Apoio a Pesquisa de Pos Graduandos
DOF DENIM OFFICIAL FLORINDA
ALAPAKI
BEMSTART
CAFÉ GRANELLO
FREESURF
SERRA DOS CRISTAIS BUFFET
GLOWíN MODA FEMININA
RÁDIO KIDS
OPEN SERVICE INTEGRADORA DE SOLUÇÕES
JORNAL CORREIO DE NOTÍCIAS
Som no Boteco
BEFORE TI
CLASSIC HOME
LOCARTE
Laticínios Mutumilk
EASY PROTECT SYSTEM
Caminho Aéreo Pão de Açúcar
Caminho Aéreo Pão de Açúcar
Caminho Aéreo Pão de Açúcar
Caminho Aéreo Pão de Açúcar
PUMPY
UMECTAPHOR
ECOBÃO
FINO DO PORTO
ANDREATTO'S JÓIAS & RELÓGIOS
CRIVIALLI BRASIL
ROMANA VIGILÂNCIA
MIGLIORI
D'LORENA LINGERIE
LACOMEX
ROMAÇO ROLAMENTOS
WEB ESTÚDIO
YEALANDS ESTATE
YEALANDS WAY
SHOPPING CENTER DAS NAÇÕES
ACESSO FÁCIL
ACESSO FÁCIL
ACESSO FÁCIL
ROMAÇO ROLAMENTOS
espaço gestalt
ROMAÇO ROLAMENTOS
DEBBY LINGERIE
DEBBY LINGERIE
GIZEH
TEREOS
GUAYMEX
ROBOTS WARRIORS
BLOCOS E LAJES SUMARÉ
VIABRANCO
TEREOS
VIVO CINEMA
FUNDAÇÃO SARA APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER
USE RENOVE GANHE DESCONTO ATIVO 7% SEGURO AUTO
TEREOS
FASHION GIRLS
BICHO SAPECA
FUTURA REFERÊNCIA
KEIKO
TEREOS INTERNACIONAL
MIKE JEE
TEREOS INTERNACIONAL
TEREOS INTERNACIONAL
GODOCS
ECCELSO
DECORPISOS ACABAMENTOS
EURO CARD
GASPARIM
VIA VIAGEM HOTEL
MORGANTE
SAL ALIANÇA
I7
TEAMSPYDER
MEGA LAR
SHE S.H.E.
SHE S.H.E.
PUROLAR
MORÁS
BELLÍSIMO CENTER
INOVATTO COMUNICAÇÃO VISUAL
ALÍNEA
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902744925
902744941
902744950
902744984
902745158
902745182
902745395
902746669
902746936
902747037
902747142
902747215
902747240
902747339
902747380
902747592
902747924
902748017
902748149
902748815
902748866
902748963
902749927
902750224
902750275
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902750682
902750739
902750763
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902750836
902750968
902750984
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902751409
902751522
902751549
902751581
902751670
902751786
902751905
902751921
902751956
902752006
902752030
902752057
902752065
902752081
902752090
902752103
902752111
902752260
902752332
902752480
902752987
902753118
902753223
902753380
902753630
902753894
902753967
902754084
902754254
902754998
902755528
902755862
902756125
902756133
902756176
902756427
902756443
902756494
902756656
902756753
902756788
902756796
902756877
902756885
902757121
902757148
902757440
902757873
902757903
902757911
902758128
902758179
902758195
902758225
902758241
902758276
902758446
902758659
902758683
902758730
902758810
902758918
902758942
902758969
902759027
902759124
902759159
902759264
902759469
902759477
902759604
902759906

PLENA STAR MODA INTIMA
SIMERS
SIMERS
SIMERS
Setpoint automação
SIMERS
Vittalisa
DISTRICRIL
Setpoint automação
HONGHE
Perlavie
LAPAZA
ESCOLA SANTO ANGELO EDUCAÇÃO INFANTIL
HB
CARMA INTERNATIONAL
Mundo Estranho
Monstranhos
Monstranhos
ROLA VIDA
LE MALU
ACERO BOTAS TÁTICAS
TRANS BORTOLOSSI
IMMUNITAX
7P
TEMPO REAL CONTABILIDADE
Arraes Editores
VOZ ÚNICA
VOZ ÚNICA
NT NET TEXTIL
KW
KW
KW
KW KENWORTH
KENWORTH
KENWORTH
KENWORTH
Koriun
GAPNETOFFICE
IT'S OK
KRM
CNCOOP
CNCOOP
GREENVITA
CNCOOP
CIPROXIL
AVALIZAN
AVALIZAN
PLANOS VIVO SMARTPHONE
PLANOS VIVO SMARTPHONE
PLANOS VIVO SMARTPHONE
PLANOS VIVO SMARTPHONE
PLANOS VIVO SMARTPHONE
GRUPO WK
GRUPO WK
GRUPO WK
PLANOS VIVO SMARTPHONE
ULTRAMÍDIA
CARDNOL
GRUPO CRED
KEVINGSTON 5
VISUAL GESSOS
FACIALE ODONTOLOGIA
PREVIDÊNCIA BARCELONA
FAGU'S
FAGU'S
ATIOVIL
CRISRACCA
SERTANEJO POP FESTIVAL
SERTANEJO POP FESTIVAL
DAEP
QUARTZOTINTAS
Libertadora
VP VICTORIA PARRA
PH
MARCO ANTONIO E ROLFE JUNIOR
DONA MIGUELINA
love my nails
DONA MIGUELINA
M MALLOKA
NO HAOLE
CHOCOTUUUDO
CHAPELÃO
DONA MIGUELINA
CHOCOTUUUDO
DONA MIGUELINA
EUDORA EMPREENDIMENTOS
DONA MIGUELINA
DONA MIGUELINA
DIFUZI
DONA MIGUELINA
VIVO KANTOO
VIVO KANTOO
VIVO KANTOO
VIVO KANTOO
VIVO KANTOO
VIVO KANTOO
DMT
JAGUAR
CDF - CLUBE DESAFIO FUTURA
FOX CONTABILIDADE
WATER TAWA
LOOP DAY
ANNALIMPA LAVANDERIA
SANTOS CONTAINER
SANTOS CONTAINER
THE SCOLE
THE SCOLE
Monstranhos
TELOMERINE

210
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
210
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
235
235
235
235
235
351
351
351
235
351
400
400
400
400
241
400
400
400
400
400
400
400
400
210
210
400
210
210
400
400
400
400
210
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
235
235
235
235
235
235
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

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

507
507
507
507
507
508
508
508
508
508
508
508
508
508
509
509
509
509
509
509
510
510
510
510
510
510
510
510
510
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
513
513
513
513
513
513
513
514
514
514
514
514
514
514
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
516
516
516
516
516
516
516
516
517
517
517
517
517
517
517
517
517
517
517
517
517
517
517
518
518
518
518
519
519
519
519
519
519
519

44

DIRMA – Índice Numérico de Processos

902760360
902760688
902760769
902760882
902760890
902760904
902760920
902760947
902761056
902761153
902761293
902761366
902761510
902761617
902761927
902762273
902762273
902762370
902762710
902763083
902764403
902764454
902764527
902764705
902765221
902765531
902765590
902765710
902765736
902766260
902766287
902766317
902766376
902766490
902766503
902766511
902766520
902766538
902766554
902766562
902766759
902766953
902767151
902767399
902767488
902767526
902767607
902767763
902767828
902767836
902767895
902767976
902768026
902768140
902768328
902768425
902768506
902768514
902768557
902768603
902768697
902768867
902768956
902769529
902769618
902769634
902769642
902769677
902769723
902769740
902770071
902770128
902770179
902770268
902770853
902770870
902770888
902770926
902770993
902771094
902771132
902771140
902771205
902771221
902771272
902771302
902771337
902771353
902771370
902771388
902771418
902771450
902771477
902771728
902771825
902771930
902772155
902772180
902772333
902772481
902772546
902772554
902772562
902772589
902772791
902772805
902773097
902773224
902773283
902773313
902773321
902773437
902773445

linkWS
DIÁRIO O. PUBLICAÇÕES LTDA
EPEO
OSSO DURO
GRUPO ADMA EVENTOS
ADMA ENTRETENIMENTO
ADMA EVENTOS
OSSO DURO
MYLETIN
BEAUTY COLOR MAKE UP
SIDALGIN
SUDIZINA
FUCK
SPR
KOCHILO
U.S. STEEL
U.S. STEEL
A CENA MUDA
anjuum
ÍCONE EDITORA
FIEM
FIEM
FIEM
MAFAM
TEEN VILLAGE
F FACEPA
BOIADEIRO
KATAPE
SNAP
AGÊNCIA DAMODA COMUNICAÇÃO E NEGÓCIOS DA MODA
AGÊNCIA DAMODA COMUNICAÇÃO E NEGÓCIOS DA MODA
SANTOS CONTAINER
GUARANÁ KUAT
SONDA IT
SONDA IT
SONDA IT
SONDA SOFTWARE
SONDA SOFTWARE
SONDA SOFTWARE
SONDA SOFTWARE
CM CRISTAIS MAFRA
RÁDIO CAPITAL BELO HORIZONTE - AM 570 MHZ
ALS CRIAÇÕES
D LOCCAR
VIDA LÁ FORA
VIDA LÁ FORA
LET´S SÃO PAULO
LET´S FORTALEZA
LET´S RIO
BB blueberry
INTERAGINDO
agência DÉCIO
MAB FASHION
VINITZ
VENUE EYEWEAR
VENDO OU ALUGO.COM
MAGNIVITTA
PARIMA DISTRIBUIDORA
AFFINITAS BANDA SHOW
I-PERFORM
I-SECURE
I-ATTRACT
I-PREVENT
SUISTART
CABERLAC
CABERLAT
SUSTALAT
SUPRILAT
ARTRIFOR
ADELGAR
BLACK KREMER
KREMER
KREMER
KREMER
BIG 8
MCF - 3000
KIMONO
EMPSOFT INFORMÁTICA
SAN MAR
YONGNUO
BARIGUI PARK HOTEL
NOVA FRONTEIRA BIOENERGIA
ARTSPLAY
WESING
E ESTRUMETAL
INNOVEODONTO
S.O.S. ESCAP
SUINFLOR
MERCAMIX
KIMBERLY METAIS
ACNE ACT
AJETRON
FUSOPAR PARAFUSOS LOGISTICS SOLUTIONS
FUSOPAR PARAFUSOS LOGISTICS SOLUTIONS
PARIT
HORBI
WORLD PACK
like bodyboard
TMS TOON MANIA STUDIO
TMS TOON MANIA STUDIO
Arte móveis Rústicos e exóticos
Revista VALOR aduaneiro
SKAVURZKA
PIZZELLE
PIZZELLE
SEGREDO DOS PÃES
ACQUAZUL
DELÍCIA DOS SUCOS
GOLDEN POWER TRAINING
REGULAGÁS
IF ISABELLA FIORENTINO
OFICINA SUKATINHA
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902774360
902774387
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902774778
902774859
902774913
902775057
902775103
902775243
902775260
902775340
902775359
902775367
902775391
902775405
902775430
902775456
902775545
902775693
902775774
902775782
902775820
902775847
902776118
902776207
902776223
902776320
902776401
902776444
902776487
902776533
902776797
902776924
902777041
902777068
902777122
902777130
902777173
902777432
902777505
902777548
902777726
902777777
902777785
902777939
902777947
902778137
902778340
902778358
902778366
902778404
902778730
902778820
902779125
902779222
902779320
902779575
902779621
902779648
902779702
902779753
902779761
902779842
902779982
902780042
902780204
902780719
902780786
902780824
902781022
902781065
902781103
902781111
902781146
902781340
902781359
902781375
902781456
902781464
902781499
902781510
902781561
902781596
902781669
902781707
902781804
902781898
902781901
902781979
902782100
902782231
902782290
902782410
902782452
902782533
902782711
902782762
902782797
902782800
902782924
902782975
902782991
902783025
902783041
902783050
902783068
902783076
902783122

EUDORA EMPREENDIMENTOS
GIOVANNA TORRES
SMAXX
SMAFF
SMAXX
Langak
Langak
NUTREX
INITIUM
BC BUENOS COLLECTION
BC BUENOS COLLECTION
GRANDE PRESENÇA COISA DE CRIANÇA
CHURRASCARIA GAVIÃO
INVERT
EQUIPE 26
Riata
AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
Riata
Riata Investimentos
Riata Investimentos
Pedrasil
Pedrasil
Sances Sistemas
ALHO PLANALTO
LOVE SONGS
LOVE SONGS
VOLUTSA
VESOMNI
RJ PET 26
KIDUX
IRMEN
KIDUX
Banda Forum
BRASIL BACANA
REDE GAÚCHA DE RÁDIOS DO INTERIOR
BRASIL BACANA
KIDUX
KIDUX
TRAPÉZIO ENGENHARIA
DIGIPROMO
TRAPÉZIO ENGENHARIA
KIDUX
AXÉ BRASÍLIA
FORESTRY
NEOVITAN
SOLO
SEIC INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA
Faculdade Calafiori
IMPERADOR
PRO Angulo
MEGA SPORT
CACAU MORENO
HOTEC
KIDUX
DEN T TOTAL DEN ODONTOLOGIA
26 TRANSPORTE E LOGÍSTICA
BOX 26
PORTO CAMARGO
PEDRO HENRIQUE & LEONARDO
OPHOS
FERNANDO & RENAN
COCKTAIL DRESS
PESCADOS & CIA
HAPPY HOUR
SG SINALGOLD
CASA DAS FERRAGENS
QCA ONESOLE
CASA DE CARNES DO LAGO
ERREVÊ ENGENHARIA
CHURRASKIT
NTMAKEUP STUDIO
SARA NOIVAS
@BABY
PERGULA
FREE ART
RODO MÁGICO
GRUPO HOBI
QUALIDADE SOM
SR. CHURROS
LOJAS milani
BT BALANÇAS TRIÂNGULO
POR UM FIO
BRASIL MEAT
POR UM FIO
FOIEEL STYLE
FLEX ASSESSORIA E ZELADORIA
BIO BARISTA CAFÉS ESPECIAIS
BRASIL MEAT
FUNDASAW
Marcos Bassi
Marcos Bassi
FAPES FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E ESTUDO NA ÁREA DE
Marcos Bassi
EXPOSIÇÃO GO GAME
Black Horse
PLAY Imóveis
MAGRO
REI DO BAILÃO
MAGRO
AGRIPRESS
UNIVERSO DAS MARCAS MARCAS E PATENTES
MEMORIAL VERTICAL LITORAL
MEMORIAL DO AMIGO
ARTCONS
Saúde em Debate
A ADRISILK
A ADRISILK
MEGAPAY BRASIL
MEGAPAY BRASIL
D RODODÉCIO TRANSPORTES
MEGAPAY WORLD
MEGAPAY WORLD
CPM

400
400
155
155
155
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
210
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
210
210
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
210
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
150
097
097
400
400
400
400
400
400

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

533
533
533
533
533
533
534
534
534
534
534
534
534
534
534
535
535
535
535
536
536
536
536
536
536
536
536
536
536
537
537
537
537
538
538
538
538
538
539
539
539
539
539
539
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
541
541
541
541
541
541
541
541
542
542
542
542
542
542
542
543
543
543
543
543
543
543
543
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
545
545
545
545
545
545
546
546
546
546
546
547
547
547
547
547
547
547
547
547
547
547
548
548
548

RPI 2214 de 11/06/2013
902783270
902783297
902783319
902783335
902783505
902783572
902783610
902783661
902783769
902783904
902783912
902783939
902784013
902784021
902784072
902784137
902784226
902784269
902784374
902784544
902784552
902784617
902784668
902784730
902784757
902784919
902784943
902785133
902785184
902785222
902785427
902785613
902785710
902785737
902785745
902786008
902786130
902786466
902786490
902786580
902786628
902786717
902787110
902787152
902787187
902787233
902787241
902787250
902787284
902787420
902787586
902787594
902787608
902787616
902787969
902788043
902788116
902788191
902788256
902788299
902788418
902788590
902788663
902788760
902788841
902788868
902788949
902789015
902789139
902789309
902789457
902789490
902789511
902789783
902789899
902790102
902790650
902790706
902790765
902790773
902790951
902790986
902791699
902791737
902791761
902791800
902791842
902791869
902791923
902792016
902792075
902792083
902792113
902792490
902792610
902792695
902792741
902792768
902792784
902792806
902792822
902792865
902793047
902793098
902793187
902793241
902793306
902793403
902793411
902793519
902793578
902793713
902793721

ESPAÇO SANTAH
TECNOLOGIA DA REDE
TECNOLOGIA DA REDE
DISAL
MACEDO E ASSOCIADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
AIRSENSE
JESSN
NUNCA FUI SANTA
SPIN MASTER
ARNO AERO TIMER BLACK
ARNO LAVETE MAXX
SPIN MASTER
CABOS.COM
PONTO 9 COSMÉTICOS
SPIN MASTER
CABOS.COM
CABOS.COM
KOHTEK
CANCUN.COM
AVEX
LOSCABOS.COM
LOSCABOS.COM
LOSCABOS.COM
Modelo de Excelência da Gestão
KIMPEX
CANCUN-ONLINE.COM
VALLARTA.COM
VALLARTA.COM
VALLARTA.COM
HOTEL AMANTYKIR
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO
IMMAGIO
MATREZAN M
MULTIBABY
ISOMETRIC
CHOCOLORZ
AUDIPAR
AUDIPAR
RENERGY FNP
MELLIS
CIBUS
SIG TOTAL
PVS TV
SIG
BBXXI
HERTHA
BEIBI
MANGA ROSA
CDO CENTRO DE DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO
TERRA DO SOL
VALLARTA.COM.MX
VALLARTA.COM.MX
VALLARTA.COM.MX
TEMPLARS
SEGPLUS
MAC MINISTÉRIO DO AMOR DE CRISTO
MonMatre
BELSETE COSMÉTICOS
ÓRION
BIOLAB DERMOCOSMÉTICOS
CROSS SPORTS
PIRATEM GASES
BAR E LANCHONETE ARVOREZINHA
LISTACOOK
KEI
LAURENTINA RESTAURANTE O REI DO BACALHAU
LISTAPAR
SHOPPING DAS VARIEDADES
LISTA3
BABY MODAS E CALÇADOS
SCULPTOR
SCULPTOR
TIZONIN
LAMÙRI
ZYVALPREX
VIEIRA & COSTA ADVOGADOS
CERVEJA PIRENÓPOLIS
CHOPP PIRENÓPOLIS
PALMARES
AELA
TEMPLARS TRUST
ESCENT
AGESERV ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOS
LUGAR DE CRIANÇA MODA INFANTIL
NOVADUR
NOVICID
NOVIMOLD
NOVYRATE
PREVELIP
CONTRAPROVA DOPING E TOXICOLOGIA
GETHAL
ANAMT ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO
Y-KAS HAIR TECHNOLOGY
TOP NOTCH IDIOMAS
VIVO TORPEDO CENTER
VIVO TORPEDO CENTER
VIVO TORPEDO CENTER
VIVO TORPEDO CENTER
VIVO TORPEDO CENTER
VIVO TORPEDO CENTER
Detali
LIGHT DESIGN
PIPA PRÊMIO INVESTIDOR PROFISSIONAL DE ARTE
Zvirtual Engenharia
CAPIM ROSA
ECOFILM
BLOKUS TEC
INSTITUTO AVANZA
KOPEMPACK
ACNATIVE
ModaSpot.Com
Turma do fundão
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902793780
902794221
902794248
902794299
902794370
902794388
902794434
902794531
902794744
902794817
902794884
902795031
902795104
902795139
902795171
902795210
902795333
902795694
902795716
902795830
902795856
902795937
902795970
902796089
902796194
902796283
902796569
902796615
902796925
902797158
902797476
902798537
902798740
902798812
902799045
902799223
902799258
902799282
902799312
902799339
902799355
902799363
902799533
902799576
902799592
902799673
902799690
902799754
902799789
902799975
902800051
902800132
902800248
902800434
902800701
902800965
902801066
902801171
902801333
902801392
902801716
902802461
902802666
902802844
902802879
902802917
902802984
902803018
902803042
902803166
902803204
902803298
902803310
902803450
902803751
902803980
902804065
902804448
902804685
902804723
902805061
902805584
902805827
902805894
902805959
902806033
902806092
902806645
902806750
902806858
902806920
902807005
902807528
902807560
902807609
902807692
902807706
902807757
902807919
902808010
902808184
902808206
902808737
902808745
902809288
902809709
902810065
902810146
902810359
902810391
902810502
902810529
902810561

Omnia Vita
AUTOTRAC CARRETA
AUTOTRAC CARRETA
AUTOTRAC CARRETA
PRATICA PRATICA ENGENHARIA LTDA
AUTOTRAC CARRETA
AUTOTRAC CARRETA
AUTOTRAC FROTISTA
AUTOTRAC FROTISTA
AUTOTRAC FROTISTA
AUTOTRAC FROTISTA
AUTOTRAC FROTISTA
MAGRO
AUTOTRAC ONE
AUTOTRAC ONE
LVS 120+
Kirus Brinquedos Inteligentes
AUTOTRAC ONE
Felipe e Fabricio
AUTOTRAC TELEMETRIA
Turma do fundão
AUTOTRAC TELEMETRIA
AUTOTRAC TELEMETRIA
REVISTA NOVACER
Z ZOOCRER
CERCA ELETRÔNICA
BOLETIM FUTURA
BOLETIM FUTURA
HAJIMÊ JAPANESE FOOD
OBISPA DESIGN
5 pras tantas
EDUCANDÁRIO PARQUE DOS ANJOS
INDESPE - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social
Virtuar
People Lover
MONITRANS
CODE CONTROLE DE DESENGATE ELETRÔNICO
PROJETO CAMINHONEIRO
QuickSAT
QuickSAT
QuickSAT
PIAZZALE MALL
SHOYA
OMIYAGUE
ANVI
REGULAGÁS
OMIYAGUE
CLASSIMINAS
CHEIROS E CORES
ONTV
CHIPS COMPUTADORES
ITRAVEL
CHIPSTORE
SHOWY CAT
CAMPFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS
SCHINCARIOL
SCHINCARIOL
SCHINCARIOL
SCHINCARIOL
KROLOW
SUPER SMART
SOS EMPREGADOR DOMÉSTICO
Casa da Tia Léa Creche escola
WAPMETAL
TOP TEC
TOP TEC
BERBIGÃO DO BOCA
Computare Brasil
LAMBISCÃO
POTENVITA
VERITAS
Guia Você S/A As Melhores Empresas para Começar a Carre
voga
AIOSA – APARELHO INTRA-ORAL DE SACIEDADE ALIMENTAR
GAMMA RHO
PGReP
MINICORPO
JOMAFE
BRASKO
COTTONSOCK
ECO EVENTS
ECOLINE
PULSO
Alive Lax ideal pra você
SHARE CLOTHING & SYNERGY
MADEFLONA
MOBISOL
AUSTRS
LA-ROVVE
JS GRÁFICA E ENCADERNADORA
CONSTRUTORA SUDOESTE
Aliv Lax ideal pra você
DIÁRIO VOCACIONAL
INUSITTÁ
INUSITTÁ
HUIT S
INUSITTÁ
INUSITTÁ
OLDONI
HORSE SOCIETY LIFESTYLE
TNT COMPANY
Spress Softwares
GOAL
ONTV
GRAVE MUSIC
Paulo e Estêvão
Paulo e Estêvão
E a vida continua...
E a vida continua...
Um Sonho Granado
Renúncia
Renúncia
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902810596
902810804
902810880
902811169
902811231
902811274
902811533
902811550
902811584
902811746
902811835
902812009
902812459
902812521
902812807
902814389
902814435
902814540
902814672
902815040
902815482
902815598
902815644
902816101
902816470
902816659
902816721
902816756
902817213
902817809
902817841
902817892
902817922
902818139
902818678
902819526
902820010
902820168
902820281
902820311
902820370
902820451
902820648
902820869
902821555
902821580
902821733
902823582
902823736
902823809
902823825
902823876
902824074
902825526
902825739
902825771
902825941
902826042
902826085
902826093
902826166
902826310
902826328
902826379
902826450
902826514
902826760
902826980
902827146
902827499
902827553
902828487
902828509
902828673
902828746
902828754
902828827
902828908
902829033
902829165
902829211
902829424
902829599
902829637
902829661
902829696
902829769
902829815
902829874
902829920
902830040
902830082
902830090
902830350
902830562
902831771
902832018
902832301
902832638
902832948
902833006
902833081
902834266
902834436
902835300
902835378
902835408
902835432
902835580
902835912
902836315
902836340
902836471

Ave, Cristo!
400 P
INFO
400 P
DYSCARPA
400 P
emi di kra
400 P
DEAK
400 P
ORGANICS
400 P
Ave, Cristo!
400 P
Cinqüenta anos depois
400 P
Cinqüenta anos depois
400 P
Há dois mil anos
400 P
Há dois mil anos
400 P
STYLO SENSUAL
400 P
VIAVEL
210 P
Le Tricot by COLIBRI
400 P
Le Tricot COLIBRI
400 P
HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO
400 P
ESALGARDEN
400 P
ABCD MANGUEIRAS E CONEXÕES
400 P
ZARPHOST
400 P
TODA FRUTA E CIA
400 P
MAGRO
400 P
MAGRO
400 P
VIAJARE TURISMO
400 P
PAPINHAS DO BRASIL
400 P
ARNO MIX DELUXE
400 P
OMESTEROL
400 P
SANDOS HOTELS & RESORTS
400 P
DAKOTA
400 P
IDEIA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS
400 P
J. WHITE
400 P
SERENNA
400 P
MUSTANG
400 P
M! MUSICINSTRUMENTOS
400 P
Idéias Virtuais
400 P
CAIUIA CA
400 P
PROCKNOR
400 P
EUGENIA
400 P
M MODELO VIDROS
400 P
JUQUIÁ
400 P
DOCE PÃO
400 P
MARAMAR NATURAL LIFE
400 P
TPT-033
400 P
SHOLLY
400 P
FIBRATEC
400 P
FUERZA
400 P
PARADÃO SERTANEJO
400 P
SCR COMP
155 P
Dieta da Vida
400 P
ANDERSON MIRANDA
400 P
NEXTER
400 P
ORAL NEXTER
400 P
SELFPLAST
400 P
SJD SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE INSTRUMENTOS CIRURGIC 400 P
SENSIA DROGARIA E MANIPULAÇÃO
400 P
ECO BRASIL EVENTOS SUSTENTÁVEIS
400 P
GILCON CONTABILIDADE
400 P
CLAIRE PROPAGANDA
400 P
koryosoft
400 P
PREMOTECK
400 P
PHOSPHORO
400 P
têre jóias relógios
400 P
MÓVEIS GOFER
400 P
BLUFIX
400 P
Bulek Contabilidade e Consultoria
400 P
PRÓ - CÃES
400 P
PLATEAU
400 P
ISAMA INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
400 P
GRIFF MINEIRA
400 P
GRANABOL
400 P
AIR TRACK
400 P
JOANINHA
100 P
GG GUIA GLBTS
400 P
GL GUIA LGBTS CLASSIFICADOS
400 P
FARSTAR
400 P
E 2940 DUALMODE
400 P
BÍBLIA DE ESTUDO DO DISCIPULADO
400 P
E 1064 LONGPULSE
400 P
RAPOSO SPORTS
400 P
ABAS
400 P
HY BRAZIL
400 P
HY BRAZIL
400 P
400 P
400 P
YOGOMANGO FROZEN YOGURT
400 P
GOMA PLÁSTICOS
400 P
SANEATINS
400 P
SANEATINS
400 P
GOTA DOURADA PRODUTOS COSMÉTICOS
400 P
GOTA DOURADA PRODUTOS COSMÉTICOS
400 P
CHAPADA
400 P
ESCOLA MATERNA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
400 P
SGOB
400 P
SOLIDAIRE
400 P
CEPRO Fundação Centro de Pesquisas Economicas e Sociais 400 P
Igor Tec
400 P
PADILHA
400 P
LINDOSO
400 P
RONAN
400 P
SYNCHRONICITY MEDIA & FILMS
400 P
CONSPIRAÇÃO WEAR
400 P
CONSPIRAÇÃO WEAR
400 P
KEFAS INFORMÁTICA E PAPÉIS
400 P
TERRA 5
400 P
HIDROREPAROS
400 P
PWM
400 P
PWM
400 P
MCE
400 P
PWM
400 P
MAGEO
400 P
bonalista
400 P
ISIS
400 P
B BIGNOTTO
400 P
ISIS
400 P
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902836595
902836684
902837222
902837290
902837494
902837567
902837664
902838423
902838733
902841491
902842277
902843010
902843400
902843532
902843567
902844199
902844261
902844288
902844954
902845004
902845322
902845608
902845934
902846035
902846043
902846345
902846353
902846418
902846450
902846957
902847104
902847163
902847180
902847198
902847368
902847422
902847457
902847481
902847503
902847686
902847830
902847961
902847970
902847996
902848011
902848097
902848305
902848640
902848860
902849069
902849425
902849450
902849611
902849620
902849840
902849972
902850652
902850768
902850920
902851241
902851527
902851888
902852230
902852523
902852930
902853040
902854348
902854518
902854674
902854771
902854780
902854844
902855000
902855638
902856278
902856375
902857940
902857991
902858297
902858572
902858580
902858769
902858947
902858980
902859145
902859455
902859528
902859692
902859994
902860100
902860445
902861000
902861026
902861042
902862960
902863037
902863088
902863100
902864270
902866028
902866737
902868071
902868330
902868470
902868594
902868713
902868799
902869060
902871234
902871323
902871927
902872036
902872222

KI-GELITO
210 P
B BIGNOTTO
400 P
EXPOMUNDI
400 P
DISPRONA BRASIL
400 P
ORIGEM DA TERRA
400 P
PLANCONTA CONTABILIDADE
400 P
TAMURA
400 P
Maldivas
400 P
CREPOP CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POL 400 P
CONSTRUTORA SENGER
400 P
vSRM virtual Supplier Relationship Management
400 P
QUARTZONORTH
210 P
AV LIFE
400 P
Classe A FRUTOS DO MAR
400 P
FAST CLICK
400 P
SISFLEX
400 P
SISFLEX
400 P
Classe A FRUTOS DO MAR
400 P
CERCADO DE BLOGUEIROS
400 P
CERCADO DE BLOGUEIROS
400 P
SOCID SOCIEDADE DIGITAL
400 P
COLÉGIO VISÃO CRIATIVA
400 P
YOGO MEU
241 P
BOM PRINCÍPIO
400 P
ENCOSTA GAÚCHA
400 P
GRANDECO
400 P
GRANDECO
400 P
WALLQUEST
400 P
STUDIO 465
400 P
FLEXOCOM
400 P
REGATEIO
400 P
EDAN
400 P
WISH
400 P
BRL PARTICIPAÇÕES
400 P
VIVO SEGURANÇA
235 P
VIVO SEGURANÇA
235 P
VIVO SEGURANÇA
235 P
VIVO SEGURANÇA
235 P
IRA WAY
400 P
IRA MASKED
400 P
DELÍCIAS GRILL
400 P
400 P
400 P
400 P
IRA MASKED
400 P
IRA BUNKER
400 P
IRA BUNKER
400 P
EUCATRAT MADEIRAS TRATADAS
400 P
PINK CATS
400 P
F FACTUAL
400 P
GREEN TOWERS BRASÍLIA
400 P
GREEN TOWERS BRASÍLIA
400 P
G GRADUAL
400 P
T TEMTOTAL MODAS
400 P
MINUTOS REAIS
400 P
DISBIOTRAT
400 P
UPTIME
400 P
TECNOCALHAS BRASIL
400 P
Moratta
400 P
UniSinter
400 P
VERSATUS SISTEMAS
400 P
WM WM REGULARIZA
400 P
FRANCESA VEÍCULOS
400 P
CLINEA CLÍNICA ESPECIALIZADA EM AUDIOLOGIA
400 P
Tecgraf PUC-RIO
400 P
Tecgraf PUC-RIO
400 P
BOUTIQUE DAS ERVAS
400 P
MULTICARGAS LOGÍSTICA & TRANSPORTE
400 P
Super Conta Tribanco
400 P
H. HAIR'S
400 P
H. HAIR'S
400 P
FARMATEM
400 P
ORIGINAL TUBAÍNA
400 P
COMEDY CLUB
400 P
CAL GESSO LTDA.
400 P
T TORRES BRASIL
400 P
A VILA DO PAPAI NOEL
400 P
RÉVEILLON DA CIDADE
400 P
MC ESQUADRIAS
400 P
EMPORIUM
400 P
Xpect
400 P
PEDRO HENRIQUE & ALEXANDRE
400 P
UNO
400 P
DM 88
400 P
PREMIUN ASSESSORIA
400 P
ECO LARES EMPREENDIMENTOS
351 P
ZUM
400 P
PETEXPERTS
400 P
ACOLHIDA NA COLÔNIA
400 P
ACOLHIDA NA COLÔNIA
400 P
Vestem
400 P
GUIA SPEED
400 P
ARAPEVA
400 P
ARAPEVA
400 P
VUVULANI
400 P
VUVULANI
400 P
JABUZELA
400 P
JABUZELA
400 P
AB AMBIENTAL
400 P
TRIGO ASSOCIADOS
400 P
NTC Computadores
400 P
TERMO CONFORTO
400 P
TNG
400 P
TNG
400 P
AC ANNA CAROLINNA
400 P
E.STERN
400 P
MARTENDAL IMÓVEIS
400 P
CERÂMICA BARTH
400 P
TOSHCA ARABIAN
400 P
TOSHCA ARABIAN
400 P
U Move
400 P
LIVRARIA BANCA DAS APOSTILAS
400 P
MOSCAMED BRASIL
400 P
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601
602
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902872311
902872796
902872826
902872850
902872869
902872893
902872907
902872931
902872940
902872982
902873032
902873059
902873075
902873407
902874063
902874098
902874209
902874705
902875787
902876295
902876325
902876341
902876627
902877062
902877151
902877410
902877976
902878026
902878034
902878042
902878077
902878190
902878263
902878336
902878476
902878697
902878794
902878816
902878956
902879111
902879545
902880217
902880497
902880608
902881086
902881329
902881493
902882368
902882392
902882570
902882716
902882759
902882775
902882791
902882805
902882813
902882953
902883135
902884298
902884980
902885111
902885146
902885405
902885472
902885510
902885588
902885731
902886509
902886550
902886568
902886622
902886800
902887424
902887882
902888170
902888382
902888536
902888625
902888722
902888838
902888846
902888978
902888986
902889567
902889664
902889680
902889800
902889834
902889869
902890255
902890263
902890271
902890441
902890786
902891278
902891316
902891995
902892037
902892304
902892339
902893130
902893319
902893653
902894129
902894706
902895010
902895036
902895044
902895184
902895192
902895273
902895370
902895567

DVDMETAL
VIVO 2 EM 1
VIVO 2 EM 1
FIDELI
VIVO 2 EM 1
VIVO 2 EM 1
II Instituto IDEAR
VIVO 2 EM 1
VIVO 3 EM 1
VIVO 3 EM 1
VIVO 3 EM 1
VIVO 3 EM 1
VIVO 3 EM 1
Café MONTANA EXTRA FORTE
CERAMIC POWER
FITA POLI
PROJETO PEIXE N'ÁGUA
THE ICE
CENTRO ESPÍRITA O SEMEADOR
BIOALLERGIC
VIA OPEN
LANIKAI TIKI BAR
ART-LATEX
O GERADOR
PRATIC
APLVCARE
ATTA CONSULTORES
CONTPRIME
SELFPLAST
TT TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ
DOTTO CHATEAU
METRO MODULAR ENGENHARIA DE FÔRMAS
SIRGA
XIS DO VINI
BL BANK LOG
AGHOS
A VILA DO MAIOR PAPAI NOEL DO MUNDO
AGHOS
GSH
TOM WAY
ENERGY AC
PROJETOCASA
TREINUS
FARMASANTA
PICCADILLY DOUBLE STAR
ORIENTE FARMACÊUTICA
ARM ARTES GRÁFICAS
HORNET SIDE
ATHALAIA
G GRANADANET
LOJA DE SERVIÇOS VIVO
LOJA DE SERVIÇOS VIVO
LOJA DE SERVIÇOS VIVO
LOJA DE SERVIÇOS VIVO
LOJA DE SERVIÇOS VIVO
LOJA DE SERVIÇOS VIVO
DONA ZEFINHA CULINÁRIA NORDESTINA
SHOPPING DAS PEDRAS
OPT
PREMIER GATOS
TECNICAR
TECNICAR
PIRALOCOS
PIRALOCO
PIRALOUCOS
PHARMANAGER
PHARMANAGER
jessn
WS Web Seminário
L&D LUIZ & DAVI
jessn
jessn
AFIM
NATALCOR CLÍNICAS
APPCO GROUP SUPPORT
APPCO GROUP BRASIL
APPCO GROUP
CONENGE
APPCO GROUPBRASIL
APPCO GROUP
GOOD BURGER
PENSAR - REVISTA ELETRÔNICA DA FAJE
APPCO GROUPSUPPORT
USIPROL USINAGEM INDUSTRIAL LTDA
SELFPLAST
1ª via contabilidade
RILSAMID
P S C
RILSAMID
Você Baby
telesad
telesad
COMPUSET
CHELATE TRAACS MOM & BABY
MANIOCA
procanis
MSC LOGÍSTICA
MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA
WEBIMAGEM
ACHIEVE
E ECOANDO AMAZONIA & CERRADO
NEWORK
TRIGO FINO
TNG
Triângulo Pisos de Madeira
TRUST FILES
Triângulo Pisos de Madeira
INCOMP
INVOICEWARE
PRONEXO MARKETING DIGITAL
Triângulo Pisos de Madeira
Triângulo Pisos de Madeira
VINAKA
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902895745
902896474
902896830
902896890
902896954
902897438
902897713
902897764
902897845
902898396
902898647
902899171
902899295
902899562
902900404
902901249
902901273
902901311
902901320
902901508
902902156
902902237
902902431
902904116
902904612
902904752
902905090
902905180
902905317
902905775
902905783
902905791
902906062
902906119
902906160
902906186
902906275
902906330
902906836
902907476
902907603
902907646
902907735
902908154
902908278
902908308
902908375
902908537
902908650
902909215
902909576
902909746
902909959
902910019
902910710
902911830
902912267
902912372
902913131
902913492
902913530
902913573
902914014
902914120
902914154
902914251
902914359
902914472
902914898
902914901
902915258
902915339
902915371
902915797
902916378
902916432
902916467
902916548
902916912
902917013
902917129
902917200
902917277
902917285
902917307
902917412
902918680
902918699
902919016
902920065
902920456
902921126
902922955
902923056
902923129
902927990
902938754
902938843
902939041
902939050
902939130
902939165
902944541
902944720
902945432
902945475
902946595
902946706
902947796
902947850
902947869
902947907
902948024

IRON BLINDADOS
GADO LEGAL MARFRIG
Geodinâmica

400
400
400
400
MARELLI
400
CA CEARÁ ALUMÍNIO
400
DUDU DO ACORDEON
400
NEOSALIF
400
PKDO
400
CAOX
400
400
CONSULTORYS CONSULTORIA
400
400
PARADA DA LAPA CHOPP E CULTURA
400
BEST WESTERN PLUS
400
QUIS
400
QUIS
400
COQUETEL LETROCA
400
COQUETEL LETROX
400
400
400
CoPlavix
400
TOPSOM
400
GURU
400
BONSOLO
400
GRAN PATRÓN BURDEOS
400
GADO LEGAL MARFRIG
400
Trilha Cultural
400
Essência da Cor
400
CESAR.EDU
400
CESAR.EDU
400
CESAR.EDU
400
DRYBLOCK
400
DRYBLOCK
400
BLOCKADE
400
MINAS VIDROS
400
Depil Mirras
400
Mirras Cosmeticos
400
BOLETO SYSTEM $
400
400
BAILIAN
400
ANOTAÍ
400
2ND DESIGN DIGITAL
400
PROPEX
400
PROPEX
400
PROPEX
400
DROMEX
400
IRA SOHO
400
IRA SOHO
400
IRA QUIZ
400
IRA CROSS
400
IRA CROSS
400
IRA
400
IRA
400
FÊNNIX
400
SETREIMAX
400
MARILIAFLEXX AUTO POSTO E SERVIÇOS 24H
400
ZACCARDI MALE SHOES
400
PATI CONSULTORIA EMPRESARIAL
400
ABOLESE
400
ERALESE
400
LORSIMA
400
FUTEBOL CHIC
400
FUTEBOL CHIC
400
MARKET PAULISTA
400
Modalva
400
BUSINESS WORLD PAULISTA
400
PAULISTA WORLD PLAZA
400
KENKOU SUSHI HOUSE
400
Galeria de Projetos
400
P PORTUGAL
400
MEDICANDO
400
MEDICANDO
400
AI AGÊNCIA DE IMPRENSA
400
PROJETO MODA
097
Só Telas
400
PROJECT RUNWAY
097
PROJECT RUNWAY
097
SERRALHERIA AZENHA
400
BACIODILATTE
400
TRAÇO FINAL
400
SUNNUTRITION
400
BACIODILATTE
400
SUNNUTRITION
400
MARSAN
400
LUXO DE FESTA POR CÉSAR SERRA
400
VEST SUL
400
AÇORPLAST
400
CERTUS Gestão Empresarial
400
FAPTO FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOC 400
L F LUFATI
400
MTCRED
400
ABEMD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIÁLOGO
400
DMA - DIALOG MARKETING ASSOCIATION
400
ABEMD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MARKETING DO DIÁLOGO
400
logics
400
soft pelle
230
soft pelle
230
SKIN
230
SKIN
230
soft leather
230
soft leather
230
organic master
351
CLEAN HOUSE
351
ARRANCADÃO TRUCK SERIES
351
ARRANCADÃO TRUCK SERIES
351
100
100
Scala Premium
351
B BARCI
351
BEM MINEIRO
351
Melhor Opção
100
Melhor Opção
100

P
P
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P
P
P
P
P
P
P
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902948440
902948466
902948474
902948504
902948539
902948598
902948628
902948644
902948733
902948814
902948822
902948873
902948954
902949136
902949187
902949217
902949225
902949276
902949365
902949497
902949586
902950134
902950452
902950860
902950916
902950932
902950967
902951009
902951084
902951106
902951122
902951203
902951254
902951270
902951300
902951360
902951459
902951475
902951513
902951564
902951572
902951602
902951661
902951700
902951742
902951769
902951777
902951785
902951807
902951815
902951823
902951866
902951904
902952030
902952099
902952102
902952110
902952129
902952137
902952153
902952161
902952170
902952188
902952196
902952293
902952366
902952536
902952781
902952900
902952935
902952960
902953001
902953028
902953117
902953230
902953419
902953435
902953494
902953567
902953591
902953630
902953656
902953702
902953770
902953958
902954326
902954334
902954415
902954440
902954504
902954644
902954857
902954881
902954938
902955039
902955071
902955152
902960806
902960814
902960822
902960857
902960865
902960873
902960903
902960920
902960954
902960970
902961071
902961187
902961241
902961306
902961500
902961578

TIJOLINHO
Peregrinus Viagens e Turismo
TIJOLINHO
TIJOLINHO
TIJOLINHO
TURMA DO TIJOLINHO
TURMA DO TIJOLINHO
TURMA DO TIJOLINHO
TURMA DO TIJOLINHO
MÃEZINHA APARECIDA
MÃEZINHA APARECIDA
MÃEZINHA APARECIDA
MÃEZINHA APARECIDA
CLUBTI
LIKELIST
CLUBTI
A Febre
CLUBTI
SETIN
DEVOTOS MIRINS
SETIN
TNT PACKS
hey!
VIVO VALORIZA
VIVO VALORIZA
VIVO VALORIZA
R3 CORRETORA DE SEGUROS SOLUÇÕES INTELIGENTES
VIVO VALORIZA
VIVO VALORIZA
NOL BELLY
VIVO VALORIZA
MY CLUB
Q . I
VALENTINA SENSE
Q . I
LIDER CONSULT
Direta DIGITAL
GCN COMUNICAÇÃO
BULDOGS SANDUÍCHERIA
JUSTIÇA DO TRABALHO NO RÁDIO
COLEÇÃO NAT
MATOLA
RF RESERVA FÁCIL
numax EASY CLEAN
kinder platz
BLEND AÇAÍ
ARROZ DONA ELY
LOGÍSTICA SEM FRONTEIRAS
AS ADRIANO SILVA IMÓVEIS
AURI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
COLD FISH CONGELADOS
BULDOGS SANDUÍCHERIA
RSF
LIPtec
HORA DE CORRER
VILLA AUGUSTA
Baratão da Construção
CS CASASIGN DO BRASIL
LIPtec
VILLA AUGUSTA
Companhia do Crédito S
SUL MINAS CAP
VILLA AUGUSTA
FRANCISCO MIGNONE
SUL MINAS CAP
FRANCISCO MIGNONE
TRIÂNGULO MINEIRO Futebol Clube F C
LIKELIST
MEU ROTEIRO.COM
MODA ELEGANTE
IMAGENEER BRANDING BY HEART
S.O.S. AMIZADE
dhg
VIZAT
MRM PLAST
Tattersall
PASSION CASA & PERFUME
PASSIONE CASA & PERFUME
SOUZA LOPES - Consultoria Empresarial
CAPELOZZA
DELTANA
STRUCTURAL
STRUCTURAL
STRUCTURAL
PESCA VIVA
Lunare Imóveis
JHS COMUNIDADE TERRA NOVA
POLARA
IGLU PESCADOS
CONTI BIER
SAMBA
FARELO FORTE
PRACURA DUFORTE RAÍZES AMARGAS
FARELO SUPER
BOUTIQUE DO ANIMAL PET SHOP
SIONFLEX
SENSES COSMETICS
BYE VIAGENS & TURISMO
MOGIFLEX
BELLUCCI
ERVA MATE TAURA
PESQUEIRO FAMÍLIA LIMA
ERVA-MATE CHIMARRÃO TROPERO
AGROPECUÁRIA FAMÍLIA LIMA
CHOIZ
BELLUCCI
EMETAL
NOVVAS
ALTO DA SERRA
SUBLIME TUR
DC D' CABEDAL
FORTSIM
PW
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100
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241
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041
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902961675
902961705
902961730
902961845
902961861
902961900
902962000
902962027
902962043
902962248
902962337
902962370
902962396
902962426
902962493
902962523
902962728
902963139
902963198
902963317
902963511
902963619
902963627
902963635
902963708
902963716
902963775
902963783
902963899
902963945
902963953
902964003
902964038
902964089
902964100
902964151
902964178
902964186
902964445
902964542
902964780
902965336
902965344
902965360
902965417
902965433
902965522
902965530
902965565
902965573
902965603
902965611
902965646
902965662
902965689
902965719
902965735
902965778
902965786
902965794
902965816
902965824
902965832
902965859
902965867
902965921
902965948
902965956
902965972
902965980
902966111
902966200
902966260
902966278
902966316
902966367
902966391
902966405
902966413
902966448
902966529
902966570
902966642
902966650
902966669
902966677
902966693
902966715
902966790
902966855
902966910
902967061
902967215
902967240
902967258
902967282
902967290
902967304
902967320
902967339
902967347
902967355
902967363
902967371
902967380
902967398
902967401
902967428
902967487
902967517
902967525
902967541
902967550

FORTSIM
IAAF INSTITUTO AFRANIO AFFONSO FERREIRA
APIÁRIO RODOVALHO
SF SELEÇÃO FUNCIONAL
LUNDGREN
FOOTBALL FAN CLUB
LIO COLOR
SF SELEÇÃO FUNCIONAL
E-BLOOD
RHEMA
BRAVÍSSIMA EXCLUSIVE CLUB
BRAVÍSSIMA EXCLUSIVE CLUB
BRAVÍSSIMA EXCLUSIVE CLUB
BRAVÍSSIMA EXCLUSIVE CLUB
TCHÊ PUBLICIDADES
EMASTER
ABMP ASSOCIAÇÃO BAIANA DO MERCADO PUBLICITÁRIO
Grisè Comunicação
X TRIM FIXX
EMPÓRIO FRANCISCO
TEXFAIR FASHION
E SOBERANO RESTAURANTE
SMARTFUSION
PONTO DO LIVRO
CLINICA AURA MED LTDA
EASYSHIELD
FUSICOAT-CLAMP
MENINA RIO
MED BOOK
FUSICOAT-CURVE
MENINA RIO
FARINLESTE
AÇÚCARLESTE
TAKE 1 VIDEO PRODUÇÕES
DANIEL BURGUER
TOCA DA BATATA
PIZZA DA CHÁCARA
RYVOLT
ANOVA
RYVOLT
FP FERNANDO PEIXOTO ATELIER ALTA COSTURA
FIVES
CSU CSU.CardSystem CSU.Contact CSU.MarketSystem CSU.Cre
CSU CSU.CardSystem CSU.Contact CSU.MarketSystem CSU.Cre
CSU.Acquirer
odontolive
CSU CSU.CardSystem CSU.Contact CSU.MarketSystem CSU.Cre
odontolive
CSU CSU.CardSystem CSU.Contact CSU.MarketSystem CSU.Cre
CSU CSU.CardSystem CSU.Contact CSU.MarketSystem CSU.Cre
CSU CSU.CardSystem CSU.Contact CSU.MarketSystem CSU.Cre
CSU CSU.CardSystem CSU.Contact CSU.MarketSystem CSU.Cre
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KAMAKURA SUSHI
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CSU.Acquirer
PADARIA DO MOINHO
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
Quem procura acha!
MUNDO DOS FOGOS WORLD FIREWORKS
Mrs. Secret
FERTILIZANTE MINORGAN
ORGANFOS
MULTICADEIRAS F & F
ESCAPADINHA
ROCK YOU
ATACAMA
Consult-e
CIELO
PROVOCA-ME
SOLARIUM
ANTARTIDA
FICA COMIGO
FELPUDINHO
FASHION WEEK
GOSSIP
FUNVIC FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA VIDA CRISTÃ
REALYZE
www.todonatal.com
ROPETECH
CCQ CASINHA DO CACHORRO QUENTE E CIA CACHORRO QUENTE
SECRETT
BOTEQUIM SEU JORGE
Via Bela
SECRETT
MY YOGO
Parêntese Editora
FOLHA DE RONDÔNIA O JORNAL DA NOSSA GENTE
MARTA MOTORCYCLES
TRESCINCO CASE
CANTINA BARTOCONTI
Hugo & Matheus
SUBURB!A
G GUAYÍ TRAVEL
CETEB
CAROVE´S
WAVE SYSTEM
INSPIRADOS PELO AUTISMO
ASA BRANCA
SUPER ÓTICA SÃO JOSÉ
LIVRARIA LAR CRISTÃO
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SUPER ÓTICA SÃO JOSÉ
CAROVE´S
WOOD
SD Sinodet PRODUTOS DE LIMPEZA
FLOR NA PELE
AIR PUMP BALLOONS
POUSADA ESTRADA DO REI
grupo social
DaMaria
AF CAPITAL
Divine Wine • Music • Bar
TOM LUZ
QualitySP.com
BELÉM REFRIGERAÇÃO
BASSE EDITORA
LA VIVRE
Z ZAP GAMES E ENTRETENIMENTO
Bocamonte
DANNYLO & RAFAEL
praieira
TRAJETO
COLIBRI PALACE HOTEL
EMBELLEZE SUNSTAR
MARIBEL
SIGILUS ALARMES SEGURANÇA
SIGILUS ALARMES SEGURANÇA
SIGILUS ALARMES SEGURANÇA
FAST MACHINE
Mr. Gloss
KYMAX
MED BOOK
KINDMO MODERN KINDER
LMLOG
BLUMENAU MALHAS TORRA-TORRA FOZ
VOLUSPA
HOLOGRAPHIC 3 D
Top Silence
SUPRIR AMINO
BLUMENAU MALHAS
ATM ECOLÓGICA
Fast Trade
TRATIS
JFPasqua Condutores Elétricos
NEGÓCIOS OK
ATM EKOLÓGICA
MAÇAVA MADEIRAS E PIAÇAVA
MA BELLE
RIBRITA
NOME OK
MILANO
LISSY
SPREMUTO
CSInvest
F FABELLO
Mais Implantes
SERAGLIO
SERAGLIO
QXT PROJETO QUIXOTE
TAROBÁ CONSTRUÇÕES
BIONOVA CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA
QXT PROJETO QUIXOTE
AUDITIVA
articular
AUDITIVA
ANDREA MATTOS
GRÉCIA CURSOS
JULIA BRANDÃO

articular
Lince Assessoria Aeronáutica

INFO MASTER OESTE
HCB Hospital do Câncer de Brasília Oncologia a serviço
LUIZ FELIPPE MATTOSO
RUMI
LF MATTOSO
BR Tênis
ROSA SHOCK
YURA
CEMENTOS YURA
SUPER FORÇA
LEONE & RAÍ
GRAN DISCO - TURBO AZUL - DISCO AZUL
CEMENTOS RUMI
Tênis Fashion
EXTRATOS DA TERRA CASA
TRIONALIS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
TRIONALIS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
DIESEL
GM360 Comunicação com Resultado
VITALLUS PARIS
PERYLAMPO FESTAS
RENATO E REGINALDO
BIA ELETRÔNICOS
ECOSUPPLY
SABORES DA AMAZÔNIA
ESPRESSO GOURMET ESPECIAL
Ribeirão Delivery
Jundiaí Delivery
XIAO
EDITORA SÃO CAMILO
R RELLU'S
PALÁCIO DAS MÁGICAS
INVEST FÉRIAS
EDITORA SÃO CAMILO
EDITORA SÃO CAMILO
GRAND MOULIN ALIMENTOS
CENTRALVET
LAVA RÁPIDO IRMÃOS BELEZA
CENTRALVET
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VISUN
ELEPAR
CENTRALVET
ALUMISTAL VIDROS E ESQUADRIAS
CHEF LUI
XUXA
LE BON PAIN
FLUOR PARTY
VÔTE CONTAR TRANCOSO
LINK TI
MYFACE
LOJA DA JOANINHA
Desir Models
EASY CHEF
STAR POWER PROJECT
ELÔ
BADLANDS SURF COM GARRA!
MITAIO - A MICARETA DE TAIOBEIRAS
CARNATAIO - O CARNAVAL DE TAIOBEIRAS
FRIGORIFÍCO SAGRILLO
AXÉ TAIÔ
BLESSED ARTE MÁGICA
bodyactive
vitactive
BISCOITO MAIOR
PLASTMAIA
BISCOITO MAIOR
DEGUTTI CAFÉS SORVETES E CREPES
LI YTK LINNUS
DUBAI CENTER SHOW
ATITUD´S
CALÇADOS
EMS PROJECT
FALCÃO TINTAS
EMS PROJECT
TRÓPICOS MOTEL
TOM DA PELE
CAPADOCCIA
DANÇA MATERNA
SYM
MINEIRÃO SUPERMERCADOS
NOGUEIRA E BARROS
Stadia
RKS KI SABOR
MANGUE VIVO
ILUMINATY FASHION JEANS
NA SOLUTIONS
OFICINA BRASIL PESADOS
pelejas
PRINT LOJA
NA SOLUTIONS
REPARADOR DIESEL
TOTALVIT
GENERAL CAR
CONECTCOR
PRINTSET
NOVA SUPRI
Ibyte Facilitando Sua Vida
MARY RED
RUVORA ASSESSORIA ESPORTIVA
DOKID
PIPOCAR
TÁ NO BAIRRO!
HJ COM. & TUR.
TUDOBEM FILMES E OUTROS
Golden Micros
TVBE - TV BRASIL ESPERANÇA
EVOLE
HADASSA
MARIA JOAQUINA
GELATO'S
SHUTTLE
Cuvée
SQUEEZE COMUNICAÇÃO
Academia Cearense de Odontologia Fundada em 23.09.1984
SKYLOVER
PLASTDESIGN
SIMPERJ
ALFANDEGA
SIMPERJ
MERCOPLAST
ESPRESSO GOURMET ESPECIAL
AMARAGY
POSITIVO BATTERY POWER
LIGUE POR MENOS
AVITRIN
VALOR CAFÉ
ESPRESSO GOURMET ESPECIAL
INKALLFLEX
nuit blanche
DAFRA ACTION 150CC
VOLENCE JEANS BRASIL
TAYO TAYO
PR MOBILE
PR MOBILITY
POSITIVO MY WEBCAM
ACADEMIA EM DEBATE
TOUR SHOP BÚZIOS
ACADEMIA EM DEBATE
MARINA PORTO DA PEDRA
TRANSPORTE TOTAL
POSITIVO SMART BACKUP
Rodei
TURMA DO BALANÇO
ROTOSYSTEM
BASTIDORES MACKENZIE
PROGRAMA AGITAÇÃO
BASTIDORES MACKENZIE
RITRAMA
POSITIVO AUDIO POWER
RESENHA MACKENZIE
CANTINHO DO CERRADO
RESENHA MACKENZIE
GESTÃO BR
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ESCRITURA EM FOCO
RITRAMA
GIF2U.COM.BR
U.B UNLIMITED BEAUTY
RÁDIO SÚPLICA
SYNTEC
ACADEMIA EM DEBATE
ACADEMIA EM DEBATE
ATM ECOLOGIK
ALDEINHA DA SERRA ÁGUA MINERAL NATURAL
ESCRITURA EM FOCO
SOTTOMARINO
ESCRITURA EM FOCO
SUPERMERCADO PAULINO SERVINDO BEM, PARA SERVIR SEMPRE!
ALDEINHA DA SERRA ÁGUA MINERAL NATURAL
DGU
ICIFBRASIL INTERNATIONAL CENTER FOR INTEGRAL FORMATION
ESGRIMA
PONTUAÇÃO.
VITAL FONE
MODDA
PARTIZAN
O.T.L. EXPRESS
MAN Indústria Química
MULTLUZ ENGENHARIA
MICHIMANU MODAS
ET ELETRO TRANSFORMADORES
DELLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES
CARIRI MEDICAMENTOS
imaginary software system
W NEW WORLD
PEDEPEÇAS
TELAMACKENZIE
MODDA
TELAMACKENZIE
FARMÁCIA NOVA ERA
PALCOMACKENZIE
MEGA DERMÈ BETAGRANULE
PALCOMACKENZIE
Terrali
DELIGLACE
FAMÍLIA E SOCIEDADE
COISAS CRIATIVAS
BANDA LUMINE
HIDRAET
FAMÍLIA E SOCIEDADE
HYNTIME
FAMÍLIA E SOCIEDADE
REDE DE ARTE
MEGA Fam
CS STEEL
NETOLEUX
CASA AMARELA
FAMÍLIA E SOCIEDADE
Datalayer projetos
RÉTIOUI
TELAMACKENZIE M
SALYDEUX
TELAMACKENZIE M
MICHIMANU MODAS
CODIME
Keravive
NUTRIBEL
BIOSYSTEM C
CDS
CASA AMARELA
FLASHES DA HISTÓRIA
FLASHES DA HISTÓRIA
KNIJNIK ENGENHARIA
TEMAS E CRENÇAS
TEMAS E CRENÇAS
Sandias
TEMAS E CRENÇAS
GOLF PARK ACADEMY
TEMAS E CRENÇAS
RENOVETY
M MACKENZIE
M MACKENZIE
MACKENZIE
MASTER-INK
FOFINHO'S
MACKENZIE
FESTIVAL DE INVERNO DE BELO HORIZONTE 2010
GW ENERGY
WMG INDUSTRIA
PREMIUM PAPER
FESTIVAL DE INVERNO DE BELO HORIZONTE 2010
ARTEFATOS DE BORRACHA DO LESTE
SUCATARIA DO LESTE
ARMAZÉM EDUCACIONAL
DOLFYN SMART RESULTS
LEAO DO MAR
ZARPAR
Reluz
LEAO DO MAR
ZARPAR
REPÚBLICA POPULAR DO CORINTHIANS
ARMAZÉM EDUCACIONAL
RAFAMEDICAL
LOUNGE
LEAO DO MAR
SHIP
TUDO POR MENOS
SHIP
FIRMALIZE
SHIP
RECRIANDO COM FIBRAS
LOUNGE
AMARELINHO
ENFAC
GRASS VALLEY
CIBRAVELAS
CHOCOLATE FREEDOM
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903090287
903090333
903091178
903091216
903091453
903091852
903092247
903094401
903106655
903107805
903107953
903108992
903109743
903110385
903110504
903113775
903113821
903120313
903120488
903121700
903123339
903130009
903130050
903130076
903130092
903130122
903130149
903175886
903372207
903393859

GRASS VALLEY
LIVKUL
GRASS VALLEY
DOMANI HOTEL
MAIS VAREJO
Armazém União
SOW IT
BARFEST I 2010
MARCADOS POR DEUS
LOUNGE
CSU.Acquirer
Grupo Sampegada
FORTALIZE
SANTA ALBA
BRILHO D´SOL
JJ GONÇALVES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
A ABDUÇÃO
0800 CONFECÇÕES
ARKLON
TIBERIAN
EXPRESSO MANIA
ACOBAR
MADLY
NUTRITERÁPICA
RevisTV Brasil - Turismo & Variedades
LUZILUZ
ATELIÊ DOS SALGADOS
DONAIRE
CHOR
ROBOCENTER
Fonelon
INOVEODONTOLOGIA
DaMaria
FELIPPE MATTOSO
MASTER-INK
SOLARIZE
LIPOLIZE
TEMPORIZE
BIOCELL
TALBAIANA
CAZA JOWS PRODUÇÕES
CAZA JOWS PRODUÇÕES
CAZA JOWS PRODUÇÕES
AIR SHOW FESTIVAL
ARENA 2 RODAS
ARENA RADICAL
EXTREME BUS
sal temperado GALETOS
sal temperado CHURRASCO
BIO CAUTUS
ZARPAR
ZARPAR
VIVO MUSIC TONES
POEN GATIDEX
NIGHT SURFERS
SEXTA CAMPEON
CAPADOCCIA
ALIVEWEBTV.COM
ALIVEWEBTV.COM
ORGANO
Uniesp
REVEILLON DA LAGOA 2010
BENEVENTO
SRTA STAR
SOLLE BIJOUX
PLETO'S
DELEITE SORVETES
RESTORE
zipittus
DIVERSA
CORTE M
CORTE P

VIVO SOM DE CHAMADA
VIVO SOM DE CHAMADA
VIVO SOM DE CHAMADA
VIVO SOM DE CHAMADA
VIVO SOM DE CHAMADA
WHITE FOX
GUAPORÉ CARNE
PRIME Medical Center
CHÁ ARAGUAIA
BÍBLIA KYRIA
CARLTON
MOODLE
MOODLE
RAIN MAKERS
NESTLÉ NESCAU FAST ENERGIA QUE DÁ GOSTO
CINC - CURSO INTERDISCIPLINAR DE NUTRIÇÃO CLÍNICA
HANSMOBILLE
CHAMEGO
ETHOS FARMA
Just4Run
Marcelu's Hair
Atelier de Beleza DryUp Automotivo
OAZO
XICA BAKANA
XIQUITA BAKANA
SONDOSOLO
ENGENDER BIOTECH
9 MESES
ACTION
Familia Ilimitada Vivo
Familia Ilimitada Vivo
Familia Ilimitada Vivo
Familia Ilimitada Vivo
Familia Ilimitada Vivo
Familia Ilimitada Vivo
NUTRIDANI
VICORBRAS
VIVO TORPEDO RECADO
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241
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100
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004
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241
155
155
351
351
351
235
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235
351
241
241
100
351
351
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100
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155
165
100
351
351
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351
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230
230
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351
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230
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235
155
251
235
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P
P
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697
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698
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698
698
699
699
699
699
699
699
699
700
700
700
700
700
700
700
700
700
701
701
701
701
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701
701
701
701
701
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702
702
703
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703
703
704
704
704
704
704
704
704
704
704
704
705
705
705
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705
705
705
705
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705
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705
705
705
705
705
705
707
707
707
707
707
707
707
707
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
709
709
709
709
709
709
709
709
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903393891
903393930
903393980
903394022
903476339
903794497
903967359
904013707
904038378
904038530
904038572
904038653
904038815
904038866
904038947
904042936
904043037
904043193
904043452
904043622
904151980
904843637
905243013
905394526
905461452
905486072
905495420
905503627
905533429
905560108
905560140
905562941
905563034
905563042
905586085
905631676
905640993
905646533
905648218
905649419
905650883
905669991
905676874
905677080
905692144
905696891
905720180
905731301
905731328
905731360
905731387
905731611
905731646
905731670
905731689
905731697
905731719
905731727
905731743
905731751
905731786
905731808
905731824
905731832
905731840
905731859
905732200
905732316
905732324
905732359
905732367
905732375
905732448
905732456
905732464
905732480
905732502
905732634
905732693
905732715
905732820
905733037
905733070
905733223
905733614
905733622
905733630
905733657
905733681
905733746
905733835
905733878
905733908
905733916
905733932
905733959
905733967
905733975
905733991
905734009
905734041
905734050
905734076
905734211
905734220
905734238
905734246
905734254
905734289
905734335
905734343
905734394
905734408

VIVO TORPEDO RECADO
VIVO TORPEDO RECADO
VIVO TORPEDO RECADO
VIVO TORPEDO RECADO
TITAN
VB VICORBRÁS
COPASAT
COPA DAS CAPITAIS
VICORPREN
VICORPRIMER
VICORTROL
VICORFIX CHAPISCO
VICORLIGA
VICORMASSA
VICORLITE
VICORPRIMER
VICORPREN
VICORTROL
VB VICORBRÁS
VB VICORBRÁS
SAMBAQUI CULTURAL
BRASIL MANAUS FORTALEZA NATAL RECIFE SALVADOR CUIABÁ BR
STUDIO KIDS
ELDEVIK COMUNICAÇÃO
Atual
KILLERS FILMES
epimedica
DURAFOLD
PANIFICADORA 07 DE SETEMBRO
PANIFICADORA 07 DE SETEMBRO
VIONARO
VIONARO
VIONARO
CORINGA CANJIQUINHA
Tempero Básico Moda Gourmet

PROBULK
Sustentar Service Unindo Conforto e Sustentabilidade
Amanter Fragrâncias
QUEROPÉ
Churrascaria e Buffet Guarujá
Árvores Para Viver
MAQUIPEÇAS
James Luck
LINETECH
ECKOLAV
TABMEDIA
STARTEC
Cuiabá moveis
COSTA VERDE TABATINGA HOTEL
45 minutos de refrescância
ANJO 45
TechnoMasters
BOM MATÊRERE
CHARLES ANJO 45
LIQUEFER
CHARLES 45
LIQUEFER
Red Stone
Pé de Poesia
FANEXPRESS
PRUDENCE CELEBRATION
PRUDENCE CELEBRATION
Wagner Luccas
13 TRIBOS ROCK BAND
CARVAO SANTA ROSA
clinicacupé
MUV FILMS
MUV FILMS
Caffè Trieste
Meu Karaokê
PRINCE MATCHABELLI
LIQUEFER
CARVAO DO UNA
ONE BABY
Mina Top
YATTA BRASIL
Boomer Beer
OPPUS
STAR STUDIOS
SEGURADORA SOCIAL NACIONAL - SSN
Su Yasam
LIQUIFER
LIQUIFER
LIQUIFER
SANTA INSENSATEZ
FARINHA DE TRIGO PRIMAVERA
LIQUIFER
VDR JEANS
LIN PERFORMANCE
EBSAUDE ESCOLA BRASILEIRA DE SAUDE
AVIGNON
PROBIOVIT
AVIGNON
PROBIOVIT
LACTOVIT
LACTOVIT
LACTOVIT
LACTOCRAN
SCAMDALLO
LACTOCRAN
Universo Z
LACTOCRAN
CRANBIOTIC
CRANBIOTIC
PREVICAL D
CRANBIOTIC
PROBICRAN
NOVARUM
LACRITIN
PROBICRAN
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251
400
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713
713
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717
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718
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719
719
719
719
719
719
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720
720
720
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720
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720
720
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720
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721
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721
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723
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905734424
905734440
905734483
905734513
905734521
905734610
905734629
905734653
905734688
905734700
905734726
905734734
905734750
905734769
905734777
905734785
905734807
905734823
905734831
905734858
905734882
905734890
905734904
905734912
905734920
905734939
905734955
905734963
905734971
905734980
905735005
905735021
905735030
905735064
905735072
905735080
905735102
905735110
905735129
905735137
905735170
905735234
905735293
905735323
905735358
905735366
905735439
905735447
905735480
905735595
905735625
905735820
905736508
905736532
905736559
905736648
905736710
905736818
905736850
905736869
905736885
905736893
905737067
905737091
905737105
905737113
905737130
905737148
905737156
905737172
905737199
905737229
905737237
905737270
905737296
905737318
905737334
905737377
905737431
905737440
905737458
905737512
905737520
905737547
905737563
905737571
905737580
905737610
905737628
905737636
905737644
905737687
905737695
905737709
905737725
905737733
905737741
905737750
905737784
905737792
905737806
905737830
905737890
905737920
905738004
905738047
905738071
905738098
905738144
905738160
905738314
905738420
905738640

LACRIDEX
PROBICRAN
CRANBIOTL
CRANBIOTIL
CRANBIOTIL
PADO CONCEPT
ZAZUEIRA
GARDA
GARDA
DAILY TEARS
MUNDO VERDE NAÇÃO VERDE
COMFORT TEARS
ZOLPID SL
ZAZUEIRA
VDR JEANS
FEMITRAT
FIÚSA IMÓVEIS
CALLMAXX
ZAZUEIRA
TRIWIAL
FISCHER PREMIUM
COMMANDseries
COMMANDconcrete
COMMANDoptimize
TRIWIAL
COMMANDperformance
DRAMBUIE
B-WALLET BRADESCO
dupla do pagode
COMMANDcommerce
COMMANDbatch
COMMANDqc
Aliança Coffee
LOVE COLOR
COMMANDfleet
PWS Moisture Probe
Apex
Festa da Firma
INTEGRA
COMMANDtrack
FISCHER
FISCHER
LIMP NOVA
FISCHER CITY CROSS
Fala Consumidor
JHONI E RANGEL
Cerveja Farroupilha
Reclama Consumidor
BANDA MANIA NACIONAL
SUPER SABOR SORVETE
TUDO PRONTO
EMPURRA 10
OSTEOBEN
GERONATTUS H3
CÁLCIO DO BRASIL
BODYPLACE
REDE BRASILEIRA DE CONHECIMENTO
PSICODROM
LIPTOZA
LIPTOZA
LIPTOZA
DIPE!
SEGREDOS DO BRASIL
ECOCLEANER
Dom Brejas
MR. KITSCH
MR. KITSCH
VAN COMIGO
BlackWit
CEBOLETE
CEBOLETE
VICEROY
KAMAB 26
SEGREDOS DO BRASIL
Mercado Geek
SEGREDOS DO BRASIL
GRILLED CHEESE HAPPINESS
SEGREDOS DO BRASIL
Cerveja Decisão
CUCA COMUNICAÇÃO CRIATIVA
TECHRILON
BRAZON COSMÉTICOS
MAGUARY SEGREDOS DO BRASIL
VIDA DE BOB
LUGAR DE CINEMA
KESTY PROFISSIONAL
VIDA DE BOB
ESPAÇO HÚMUS
ESPAÇO HÚMUS
HUBEDITORIAL
ESPAÇO HÚMUS
ESPAÇO HÚMUS
THE WEEK
ESPAÇOHÚMUS
ESPAÇOHÚMUS
MAGUARY SEGREDOS DO BRASIL
DANGER
ESPAÇOHÚMUS
ESPAÇOHÚMUS
NASAGEL
MAGUARY SEGREDOS DO BRASIL
CONFEICREM
MAGUARY SEGREDOS DO BRASIL
POLO UK
CEGEN CONSTRUÇÕES LTDA
LINEA SUBLIME
Instituto da Felicidade
LINEA SUBLIME
COLEPAV
LINEA SUBLIME
COURREGES
Nautilus-Elevadores Nauticos
7TONS
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905738683
905738691
905739426
905740017
905740025
905740033
905740041
905740050
905740211
905740815
905743059
905743067
905743121
905743164
905743172
905743202
905743237
905743253
905743261
905743318
905743334
905743377
905743393
905743440
905743466
905743482
905743504
905743520
905743628
905743636
905743644
905743652
905743660
905743687
905743822
905743890
905743920
905744004
905744047
905744101
905744209
905744225
905744233
905744241
905744250
905744411
905744420
905744519
905744535
905744543
905744551
905744624
905744659
905744683
905744730
905744772
905744780
905744837
905744926
905745027
905745051
905745086
905745248
905745299
905745310
905745345
905745361
905745418
905745647
905745663
905745825
905745841
905745868
905745876
905746023
905746058
905746210
905746848
905746864
905746872
905746910
905746945
905746953
905747348
905747402
905747453
905747461
905747470
905747496
905747593
905747615
905747631
905747640
905747674
905747682
905747690
905747836
905747852
905747879
905747909
905747941
905747950
905747976
905748069
905748085
905748115
905748158
905748166
905748182
905748239
905748280
905748301
905748328

AS CAVERNOSAS - TÁ AGRADANDO
003 P
Pridia
003 P
ECO
003 P
Qualterra
003 P
Circo Florilegio
003 P
Circo Italia
003 P
Florilegio
003 P
Spettacolo Florilegio
003 P
IGREJA DA VIDA
003 P
KING NATURE
003 P
MIRNUS
003 P
MIRNUS
003 P
Bom Profissional
003 P
BOLA CHEIA
003 P
INVASÃO DOS BIXOS
003 P
PEDRA DA MATA
003 P
Estúdio da Mente
003 P
TECNOVISÃO
003 P
COMPRIMIR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM AR COMPRIMIDO E GASE 003 P
LUAL PRATIK
003 P
TOTAL VISÃO
003 P
ZOAN
003 P
Cantinho da Unidade
003 P
COLEÇÃO MESTRES
003 P
DUMALT
003 P
SOL-LANCE
003 P
SOL-GUARD
003 P
ARS
003 P
PORTAL RIO GRANDE DO SUL
003 P
Tia Bina
003 P
HUNGARIAN
003 P
FORROZÃO OS FOLIÕES DA VAQUEIJADA
003 P
STUDIO IMAGINAR
003 P
FREIXENET ELYSSIA
003 P
FREIXENET MIA
003 P
CarpeDiem Cosmetics
003 P
ELLO
003 P
LOWRIDER
003 P
ALGINECO
003 P
IADES - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
003 P
Itacaramby
003 P
urban garden
003 P
VIANNA RIUS
003 P
FOTO HOLLYWOOD
003 P
VIANNA RIUS
003 P
BAUER
003 P
NORTETRAC
003 P
SSC
003 P
OSTEOPET
003 P
EXPENSE MOBILITY
003 P
SSC
003 P
SSC
003 P
Biscoitos Pignatta
003 P
SSC
003 P
ZETA BLOCK
003 P
TEMPEROS SABATINA
003 P
EXPENSE MOBILITY
003 P
SAID
003 P
MedicCleanAir
003 P
mhi
003 P
GREENCON
003 P
GUIA DA ILHA DO GOVERNADOR
003 P
Ssenses Clothing Co.
003 P
COVERLINK
003 P
COVERLINK ELITE
003 P
PUREVOICE
003 P
RAPOSO
003 P
Gramadotur
003 P
NHOTEL
003 P
SPD CUT
003 P
DIVINU'S
003 P
DIVINU'S
003 P
Legnamer Craft Beer
003 P
TodaToda
003 P
Glamour Básico
003 P
SEU PRODUCTIONS
003 P
TOVAH
003 P
LOTOFACE
003 P
AUDIO MONITOR
003 P
LOOKING 4
003 P
TRAPP FERREIRA
003 P
TRAPP FERREIRA
003 P
TRAPP FERREIRA
003 P
SIX TECNOLOGIA
003 P
CALMYLINE
003 P
MBCS - MUSEU BRASILEIRO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS
003 P
SIX TECNOLOGIA
003 P
MASTERFIELD
003 P
ASTRO
003 P
ASTRO
003 P
SIX TECNOLOGIA
003 P
GEOFISCO
003 P
PENSO - PROCESSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
003 P
ASTRO
003 P
PENSO - PROJETO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
003 P
SIX TECNOLOGIA
003 P
PAPELLUX
003 P
NUTRIFARMABH
003 P
chayder
003 P
SUPERSOFT
003 P
MUITO ALÉM DE UM BRECHÓ
003 P
Nanosensations
003 P
NETGAY
003 P
PAIANOS
003 P
NANA RIBEIRO
003 P
NWARE
003 P
ASTRO
003 P
REVISTA NACIONAL DE AUTO ESCOLA
003 P
NWAY
003 P
NWARE
003 P
ASTRO
003 P
NWAY
003 P
BARBA´S COURO
003 P
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905748379
905748387
905748395
905748409
905748549
905748565
905748638
905748646
905748654
905748700
905748875
905748905
905748913
905748948
905749006
905749014
905749030
905749049
905749103
905749146
905749227
905749260
905749286
905749308
905749405
905749430
905749456
905749464
905749499
905749502
905749545
905749553
905749561
905749570
905749618
905749693
905749707
905749758
905749766
905749774
905749782
905749790
905749839
905749880
905749901
905749936
905750055
905750063
905750110
905750233
905750411
905750616
905751019
905751345
905751434
905751515
905751914
905751922
905751930
905751973
905752015
905752058
905752066
905752082
905752236
905752295
905752406
905752422
905752473
905752481
905752546
905752589
905752619
905752651
905752660
905752732
905752740
905752759
905752821
905752864
905752872
905752902
905752910
905752929
905752953
905752961
905752970
905752988
905752996
905753020
905753038
905753224
905753259
905753313
905753348
905753380
905753437
905753453
905753542
905753569
905753607
905753623
905753640
905753674
905753747
905753755
905753763
905753771
905753798
905753810
905753879
905753887
905753925

PÉ DE MOLEQUE
003 P
ASTRO
003 P
EXACTA
003 P
ASPHALTO
003 P
CENTRAL ROUPAS
003 P
TOCK COLORS
003 P
NAVALHA MUSICAL
003 P
FNAONLINE
003 P
A CUSTO ZERO
003 P
A CUSTO ZERO
003 P
PRIMEIRO PLANO-FESTIVAL DE CINEMA DE JUIZ DE FORA E MER 003 P
ZEOTOP
003 P
EVOLUTIONLED
003 P
NWAY
003 P
CAMARO DELUXE
003 P
COMPACTALED
003 P
ECOCHÁ
003 P
FNAONLINE
003 P
LEAVE AN IMPRESSION
003 P
BILLIONAIRE CARD
003 P
NWARE
003 P
Avitis
003 P
NORDEN MOTORS
003 P
BILLIONAIRE CARD
003 P
CREDMIX
003 P
SAGA
003 P
NATURA SAGA
003 P
NORDEN MOTORS
003 P
SAGA DE NATURA
003 P
capim limao jeans
003 P
MILLIONAIRE CARD
003 P
COPACABANA
003 P
NORDEN MOTORS
003 P
CAST IT SERVICES
003 P
Bonde da Pegada
003 P
TUBULARLED
003 P
CAST IT SERVICES
003 P
Mundo di Maria
003 P
POKERZEIRO
003 P
MARTINHO & MARTÉRICO
003 P
CAPSIFLU
003 P
CAST
003 P
FILITEC
003 P
DPMS
003 P
Amo Coisas di Maria
003 P
DUNE
003 P
Coisas di João
003 P
João quer brincar
003 P
GOVANIL
003 P
Amazon Totem
003 P
Zilians
003 P
Teto Carioca
003 P
Publicidade Popular
003 P
GUIA LOCAL RS
003 P
LEVI'S DOUBLE STITCH
003 P
NWAY
003 P
ECCOMODULAR
003 P
Recos
003 P
NWARE
003 P
LITHO HUMAG
003 P
SOMBRYT GEL
003 P
ECOAVENTURA
003 P
Artigo V
003 P
Mega Artesanato
003 P
LEVI'S DOUBLE STITCH
003 P
wok express
003 P
FEIRINHA DA CONCÓRDIA
003 P
Grupo VAB
003 P
Grupo VAB
003 P
KERAAHAS
003 P
COOPCLEAN
003 P
CLUBE DA LENTE
003 P
NWAY
003 P
SAFE PHONE
003 P
SUL ATLANTICO
003 P
NWARE
003 P
MANOLO BLAHNIK
003 P
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
Nintai
003 P
ACQUAMASTER
003 P
ACQUAMASTER PLUS
003 P
ACQUA FLUX
003 P
BRUDER
003 P
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
SORRISO MAROTO
003 P
JET PACK
003 P
YELLOW JET
003 P
SORRISO MAROTO
003 P
CallFree
003 P
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
CAIPIMAXI
003 P
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
GUTES BIER
003 P
COLLEGE
003 P
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
SODA GAUCHINHA
003 P
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
Blian Berg Imóveis
003 P
OUMA
003 P
Check Out Mídia
003 P
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
REMA
003 P
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
Loomine
003 P
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
CAFÉ SERRA LESTE
003 P
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
KIV
003 P
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
KIV
003 P
Aletha
003 P
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905753941
905754018
905754034
905754069
905754077
905754115
905754131
905754140
905754158
905754174
905754190
905754204
905754220
905754239
905754247
905754255
905754271
905754310
905754620
905754859
905754867
905755057
905755065
905755073
905755090
905755120
905755170
905755219
905755618
905755626
905755634
905755642
905755650
905755669
905755677
905755723
905755731
905755782
905755790
905755804
905755812
905755820
905755847
905755855
905755871
905755880
905755944
905755952
905755960
905755979
905755987
905755995
905756002
905756010
905756045
905756053
905756061
905756070
905756088
905756118
905756177
905756193
905756215
905756258
905756274
905756339
905756401
905756428
905756487
905756568
905756576
905756649
905756665
905757017
905757033
905757068
905757076
905757106
905757114
905757122
905757149
905757173
905757181
905757190
905757424
905757459
905757475
905757564
905757572
905757599
905757602
905757661
905757742
905757777
905757840
905757866
905757874
905757882
905757912
905757971
905758005
905758013
905758021
905758030
905758048
905758056
905758072
905758080
905758099
905758102
905758110
905758129
905758137

COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
Infra Midia
003 P
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
Aviarium Top Gold
003 P
LOCALIZA NACIONAL
003 P
NATIONAL
003 P
JOÃOBIDU
003 P
CARNAVALANÇA
003 P
LOCALIZA NATIONAL
003 P
OKTOBERFEST SÃO CARLOS
003 P
LOCALIZA.COM
003 P
LOCALIZA.COM.BR
003 P
JOÃOBIDU
003 P
A ABILITY GESPAT GESTÃO DE PATRIMÔNIO
003 P
LOCALIZA.COM
003 P
LOCALIZA.COM.BR
003 P
JOÃOBIDU
003 P
JOÃOBIDU
003 P
CCP CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES LEASING MALLS
003 P
InovaEducaTex
003 P
PYRAMID
003 P
TSHIRTOS
003 P
Grupo Disciplina
003 P
THE OFFICIAL WORLD INTERNATIONAL FIGHT CLUB LAST MAN ST 003 P
TSHIRTOS
003 P
Super Musculo
003 P
Via Urbana Construções e Incorporações Ltda
003 P
Marcelu's Hair Design
003 P
JOÃOBIDU
003 P
JOÃOBIDU
003 P
JOÃOBIDU
003 P
JOÃOBIDU
003 P
JOÃOBIDU
003 P
JOÃOBIDU
003 P
JOÃOBIDU
003 P
SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
JEAN PIERRE
003 P
SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
GIAN PIERRE
003 P
SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
porta-luva
003 P
TECNEW
003 P
NEWTEC
003 P
SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
Aviarium 100 PS
003 P
SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
CARTÃO VIAGEM INTERNACIONAL CAIXA
003 P
SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
FARMAFÉ
003 P
SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
Itaara Imóveis
003 P
SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
lavadeira
003 P
SIGNOS JOÃOBIDU
003 P
VALE PAPÉIS
003 P
OTTAVIO
003 P
STRIPCOLOR
003 P
OMAGGIO
003 P
UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DA FUNESO
003 P
VALECEL
003 P
UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DA FUNESO - UNESF
003 P
KEKAMBIO
003 P
VALEPEL
003 P
IMUNOTEST
003 P
NutriBaby APLV
003 P
NutriBaby APLV
003 P
PAYMILL
003 P
NutriSimbio Kids
003 P
Danado de bom
003 P
Ave Maria
003 P
NutriSimbio Kids
003 P
Lâle
003 P
DAFRUTA QUIZ
003 P
Nutribiotic
003 P
Nutribiotic
003 P
Letrex-Cruzadex
003 P
HIROBRIZ
003 P
QUIZ
003 P
ALIANÇA PAPÉIS
003 P
HELP PROVAS
003 P
TALENTO
003 P
NEW FLOSS
003 P
GLUCOTEST
003 P
NEW FRESH
003 P
STRIPCHECK
003 P
ATLANTICA ACADEMIA
003 P
IMPLANDENTE
003 P
BROWNIE AND FRIENDS
003 P
BROWNIE AND FRIENDS
003 P
ADRIVAL
003 P
MONITOR ABECS MERCADO DE CARTOES
003 P
BROWNIE AND FRIENDS
003 P
Infra Midia
003 P
Edições Levana
003 P
AQMP - ANTES QUE A MODA PEGUE
003 P
Noite do Cachorro Doido
011 P
Geração Diet
003 P
Art. 205
003 P
NALLA BRASIL
003 P
Suburblack sblk
003 P
TRIO MAX
003 P
BELAARTE VÍDEO PRODUTORA
003 P
NOÉLIA FONTENELLE DOCES E SALGADOS
003 P
CLUBE DO TEQUILA
003 P
PARTIDAÇO
003 P
NALLA BRASIL
003 P
IMPORT CLOTHES
003 P
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778
778
779

905758145
905758153
905758161
905758170
905758188
905758196
905758200
905758218
905758226
905758234
905758242
905758250
905758269
905758277
905758285
905758293
905758307
905758315
905758323
905758331
905758340
905758358
905758366
905758374
905758382
905758390
905758404
905758420
905758439
905758447
905758455
905758463
905758471
905758480
905758498
905758501
905758510
905758528
905758579
905758595
905758641
905758650
905758676
905758765
905758781
905758803
905758811
905758846
905758854
905758889
905758897
905758900
905758943
905758951
905758978
905758986
905759010
905759222
905759265
905759281
905759303
905759362
905759370
905759397
905759400
905759443
905759460
905759508
905759516
905759532
905759630
905759672
905759680
905760026
905760034
905760891
905760921
905760930
905761006
905761022
905761090
905761200
905761286
905761421
905761430
905761588
905761677
905761812
905762037
905762053
905762070
905762096
905762118
905762126
905762231
905762240
905762410
905762436
905762444
905762460
905762509
905762550
905762630
905762720
905762835
905762843
905762860
905762878
905762894
905762932
905762940
905762959
905763050

CLUBE DO TEQUILA
003 P
VITRINE CERTA
003 P
Infra Midia
003 P
NEXXTORAGE
003 P
LAF COLECIONÁVEIS
003 P
NALLA BRASIL
003 P
FRUTSUL
003 P
ALL' CERES PLANTIO CRUZADO DA SOJA
003 P
Legacy
003 P
NA POLICIA E NAS RUAS
003 P
Postereasy
003 P
LUDS LAY INTIMA & PRAIA
003 P
REDE DO EDUCADOR POSITIVO
003 P
NA POLICIA E NAS RUAS
003 P
Tecmarques Associados
003 P
CHARCO - LITE
003 P
RITMOS DO PARÁ
003 P
BEBIDAS.COM
003 P
ZAZCAR
003 P
RITMOS DO PARÁ
003 P
INSTAPHOTO AUTHENTIC PHOTOBOOTHS SÃO PAULO SP
003 P
Nutri Vittá nutrição & estética
003 P
TX MÁQUINAS
003 P
PORCO REI
003 P
QUANTON
003 P
ECLÉTICA Z
003 P
JUICE MONSTER
003 P
Vicalle
003 P
ÓTICA MARAVILHA seu jeito de ver a vida
003 P
LUDS LAY INTIMA & PRAIA
003 P
O DENTISTA MASCARADO
003 P
TX MÁQUINAS
003 P
Tecmarques Associados
003 P
JABS AUTO PEÇAS
003 P
POLO DOURADO
003 P
LER MAIS
003 P
FRIGOBOAT
003 P
NEXXTORAGE
003 P
CLIMMA
003 P
VERMKILL
003 P
REDE DO EDUCADOR POSITIVO
003 P
AKF IMÓVEIS
003 P
Infra Midia
003 P
PEVIPOP
003 P
THERE'S A SOLDIER IN ALL OF US
003 P
TELEMENTORING
003 P
Capital Imobiliário
003 P
JORNAL DIÁRIO DE BRASÍLIA
003 P
REDE DO EDUCADOR POSITIVO
003 P
TOYOLACPAREL
003 P
DOMANI
003 P
JORNAL GAZETA DE BRASÍLIA
003 P
FOLHA BRASILIENSE
003 P
UTN
003 P
DIARIO BRASILIENSE
003 P
REDE DO EDUCADOR POSITIVO
003 P
THERE'S A SOLDIER IN ALL OF US
003 P
TAM Search by Price
003 P
DUOSAT
003 P
BLADE
003 P
SUAVIGEL
003 P
PRODEGY
003 P
Abraps - Associação Brasileira dos Profissionais de Sus 003 P
controllar
003 P
VIA DAS PEDRAS
003 P
VIA DAS PEDRAS
003 P
PETIDORO
003 P
New UK Idiomas
003 P
Fiel Guardião Sport
003 P
Haras EEG a griffe do Mangalarga
003 P
GIX
003 P
ECOLLOID
003 P
Dialogus
003 P
GEMI7
003 P
IVEC - Instituto Virtual De Educação Corporativa
003 P
TENDAS E COMPANHIA RJ
003 P
JORNAL DO MAR
003 P
JOY JOY BRAZIL
003 P
ROCHINHA BABY
003 P
BELMAX
003 P
Eco Quartz
003 P
80´S LOUNGE
003 P
CHISAN
003 P
COOP EM CASA
003 P
BOI SÁBIO
003 P
THE MOUNTAIN SEASON
003 P
FABRITEC
003 P
BIOLANE
003 P
Parceiros do Arrocha
003 P
RENASCER
003 P
Tentativ3
003 P
BONEQUINHA PERIGUETE
003 P
Pelle Perfetta
003 P
Gelin
003 P
GASOLINA AZUL
003 P
SHACMAN TW 480 8X4
003 P
SHACMAN TW 480 8X4
003 P
SHACMAN TW 480 8X4
003 P
CHAMA GAÚCHA
003 P
Abreu Corretora de Seguros
003 P
Delivery Corretora de Seguros
003 P
AILUK
003 P
COMPLET OMEGA
003 P
WP12.375 P7
003 P
GAROTA COMBATE
003 P
WP12.375 P7
003 P
WP12.375 P7
003 P
GAROTA COMBATE
003 P
VISSOTTO
003 P
MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
003 P
WP12NG380
003 P
EMPRETECA
003 P
WP12NG380
003 P
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905763122
905763165
905763203
905763220
905763246
905763335
905763351
905763386
905763416
905763432
905763459
905763491
905763629
905763645
905763696
905763742
905763750
905763777
905763831
905763840
905763874
905763882
905763947
905763963
905763998
905764021
905764048
905764056
905764102
905764226
905764269
905764285
905764323
905764331
905764390
905764404
905764412
905764420
905764447
905764463
905764471
905764498
905764501
905764528
905764536
905764552
905764668
905764676
905764684
905764757
905764765
905764846
905764854
905764870
905764897
905764900
905765036
905765214
905765249
905765613
905765826
905765834
905766210
905766628
905767012
905767020
905768825
905768833
905768892
905768914
905768949
905768965
905769023
905769040
905769066
905769074
905769210
905769228
905769422
905769430
905769457
905769503
905769538
905769554
905769570
905769627
905769635
905769643
905769678
905769686
905769694
905769716
905769740
905769791
905769805
905769813
905769830
905769899
905769910
905769929
905769937
905769945
905769953
905769970
905769996
905770021
905770030
905770234
905770242
905770277
905770315
905770323
905770366

INCONFIDENTES
WP12NG380
TECFER
ANTISEPTIN
TECFER
TECFER
A BENÇÃO
SHACMAN DA 385 6X4
Inteligência Emocional
MARIA ANDANTE
SHACMAN DA 385 6X4
tembrasil
SHACMAN DA 385 6X4
DONA LIMPA
Barra dos coqueiros
DONA LIMPA
GRENDHA BELLI
SHACMAN DT 385 6X4
SHACMAN DT 385 6X4
DOLCE VITA
NEUROENDOVIEW PLUS
SHACMAN DT 385 6X4
RÁDIO CULTURA DE CAMPINAS
NEUROENDOVIEW PLUS
SHACMAN LW 210 4X2
CINTATU'S
SHACMAN LW 210 4X2
CINTATU'S
SHACMAN LW 210 4X2
PREMIX
SHACMAN TW 480 6X4
SHACMAN TW 480 6X4
PRO-META CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
SHACMAN TW 480 6X4
VENOM JR
SHACMAN TW 430 6X4
VENOM JR
SHACMAN TW 430 6X4
VENOM JR
SHACMAN TW 430 6X4
VENOM JR
VENOM JR
WP12.336 P7
VENOM JR
WP12.336 P7
WP12.336 P7
REKORDERLIG
REKORDERLIG
CREATE A WOW
YOUSUP
DIACRYL
DIALAR
rumo a esfcex
DIEPOXI
esfcex
concursando militar
CREDISG
CREDISG
mundolux
inventans
Mais Sertanejo
Fino Grão
DoutorBlues
VIÇOSA BIER
qu4rtin
qu4rtin
NATHALIE ALVIM
Joker
DREBES
FLASH I MAC
WP7.210 P7
WP7.210 P7
WP7.210 P7
WP7.240 P7
WP7.240 P7
WP7.240 P7
SHACMAN LT 385 6X4
RALLY ESTADO DE MINAS
Batavo Hidra
SHACMAN LT 385 6X4
SHACMAN LT 385 6X4
SHACMAN TT 440 6X4
Psicotrapos
SHACMAN TT 440 6X4
SHACMAN TT 440 6X4
SHACMAN TT 420 6X4
THE TRAVEL STORE
SHACMAN TT 420 6X4
DREBES
SHACMAN TT 420 6X4
Psicotrapos
ESSENCIAL
SHACMAN TT 385 6X4
DIALIGHT
SHACMAN TT 385 6X4
FACIAP
SHACMAN TT 385 6X4
SHACMAN TW 460 6X4
GRUPO ROCHAX
SHACMAN TW 460 6X4
GLOBAL DOCTORS
SHACMAN TW 460 6X4
VITAGEL COLLAGEN HYDROLYSATE
PARADA SANTA TERESA
SHACMAN LW 270 6X4
SHACMAN LW 270 6X4
SHACMAN LW 270 6X4
SHACMAN TW 400 6X2
NAUTIKA LAZER
FONTE DA BELEZA
Gurias Gaúchas
NAUTIKA LAZER
Cena Comercial
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905770382
905770439
905770633
905770706
905770714
905770781
905770820
905770870
905770897
905770919
905770927
905770935
905770943
905770951
905770986
905771214
905771265
905771281
905771290
905771303
905771346
905771389
905771613
905771699
905771702
905771737
905771745
905771761
905771770
905771800
905771834
905771850
905771958
905771982
905772016
905772040
905772067
905772075
905772083
905772091
905772105
905772156
905772172
905772180
905772199
905772202
905772229
905772237
905772245
905772296
905772318
905772334
905772342
905772369
905772385
905772423
905772482
905772539
905772571
905772598
905772601
905772610
905772636
905772644
905772687
905772709
905772717
905772725
905772733
905772750
905772792
905772830
905772849
905772865
905772881
905772911
905773039
905773063
905773071
905773080
905773110
905773128
905773136
905773152
905773160
905773179
905773187
905773209
905773241
905773250
905773268
905773276
905773284
905773292
905773330
905773349
905773381
905773403
905773616
905773675
905773730
905773756
905773772
905773802
905773829
905773853
905773861
905773888
905773942
905774418
905774639
905774833
905776011

SHACMAN TW 400 6X2
SHACMAN TW 400 6X2
SHACMAN LW 270 8X2
SHACMAN LW 270 8X2
MYSPOT
SHACMAN LW 270 8X2
NIVONA
BIG CROMO COVERTE
PETCILIN
PERSONAL FROTA
SHACMAN TW 375 6X2
VIP MED CLUB
SHACMAN TW 375 6X2
VIP ODONTO CLUB
SHACMAN TW 375 6X2
SHACMAN TW 336 4X2
SHACMAN TW 336 4X2
NEOCARDIS
MHD
Xnelo
SHACMAN TW 336 4X2
Bortez
LittleLand
WP12NG330
BILDIUM
MARINEPOOL
WP12NG330
WP12NG330
BRANDBLACK
SHACMAN TT 385 4X2
SHACMAN TT 385 4X2
SHACMAN TT 385 4X2
SHACMAN LW 240 4X2
Medplan
SHACMAN LW 240 4X2
CARVÃO DU BOM
SHACMAN LW 240 4X2
TECHNIACE
ORAL-B VITALITY
TECHNIACE
SHACMAN LWS 300 8X2
TRIUMPH
Mygodi
As Bahgualadas
MOC MANIA
UNIBRITE
SHACMAN LWS 300 8X2
BEST WESTERN STAY WITH PEOPLE WHO CARE
UNIBRITE
CENTROSAT BRASIL
KRALASTIC
SHACMAN LWS 300 8X2
KRALASTIC
Aulas de Direito Administrativo para Concursos
WP12.460 P7
WP12.460 P7
WP12.460 P7
EDEN CLUB
Espaço Relaxe beleza e estética
WP12.400 P7
SELO ECOSTEST COMPROMISSO SUSTENTÁVEL
WP12.400 P7
TÁ BONITO
WP12.400 P7
MATECOLA
CJ MÓVEIS
Freedom Idiomas
WP12.480 P7
WP12.480 P7
WP12.480 P7
REFÚGIO DA HARMONIA
Doctor Plant
Aulas de Direito Constitucional para Concursos
WP12.430 P7
WP12.430 P7
WP12.430 P7
WP12NG350
WP12NG350
WP12NG350
SHACMAN LWS 270 6X4
Três Caras
SHACMAN LWS 270 6X4
SHACMAN LWS 270 6X4
WP7.300 P7
Aulas de Direito do Trabalho para Concursos
PROTUNING
WP7.300 P7
KELLUS
INOX
WP7.300 P7
BLINDEX
Coleção Aulas para Concursos
IRON
WP7.270 P7
WP7.270 P7
Moleca Sapeca
WP7.270 P7
Doadores de Vida
MAIDANA
AFIM
CORAZÓN DE POTRO
AFIM
SUL FITNESS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
Dr. Ventura
COMPRE BARATO
CARNACROSS
ROBOFUSION
ROBOFUSION
CloudTeam
CAFÉ COM RH
BYCF por carol farina
INDIQUEAQUI
Editora Hiato
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905776410
905777131
905777255
905777336
905777395
905777425
905777433
905777450
905777484
905777620
905777638
905777670
905777735
905777778
905777786
905777794
905777867
905777883
905777905
905777913
905777921
905778022
905778030
905778057
905778065
905778073
905778090
905778111
905778120
905778154
905778170
905778235
905778421
905778464
905778480
905778618
905778626
905778642
905778650
905778669
905778677
905778707
905778863
905778898
905778910
905778928
905778960
905778979
905778987
905779045
905779100
905779118
905779126
905779223
905779231
905779495
905779509
905779541
905779592
905779649
905779657
905779681
905779690
905779703
905779738
905779762
905779770
905779819
905779827
905779835
905779843
905779878
905779886
905779908
905780043
905780060
905780078
905780086
905780094
905780213
905780221
905780230
905780256
905780280
905780329
905780396
905780426
905780442
905780477
905780485
905780566
905780612
905780655
905780663
905780825
905781015
905781430
905781465
905781473
905781619
905781627
905781635
905781643
905781651
905781660
905781813
905781821
905781830
905781848
905781856
905781864
905781872
905781880

CHARANGA ADRENALINA
QUASE NADA FÚTIL STORE
QUASE NADA FÚTIL STORE
2.0 HOTÉIS
CONTINENTAL PROPAGANDA
TREX
Joker
D'MINAS
BLADE RUNNER SYSTEM
ACSP
Miss Teresópolis
BLADE RUNNER SYSTEM
Cuponation
Cuponation
Cuponation
ACSP
ACSP
TUPY
TUPI PREMIUM
TUPI LEVE
FUINHA SCAPP
Manifarma
MÁSSIMA ENXOVAIS
Farma Import
SERGINHO MALLANDRO
DELUX ENXOVAIS
CHARME ENXOVAIS
CONFORT COLLOR ENXOVAIS
DIAMANTE ENXOVAIS
PRINCESA ENXOVAIS
BeeBROKER
Maria Biquineira
Tchê Shirts
ACSP
Vitacão
ACSP
PUSCOMMAX
VILLAS DE ITAQUENA
VILLAS DE ITAQUENA
D'NAG BEZERRA
PEQUENO CINEASTA
NEXT BUSINESS MEDIA
Roupas
SERGINHO MALLANDRO
NORMPRAD
Hóstias Bom Pastor
dudanaafrica
PRADVERZ
MMA TATAMES
THRIBOS
SERGIO MALLANDRO
MORENO
AXADARP
SERGIO MALLANDRO
KING RANCH
COOLMAX
MUDARE
VEGETARIRANGO
VEGETARIRANGO
BEM - Brasil Eletrônico Maior
VEGETARIRANGO
VEGETARIRANGO
RITA
Imunocentro
dudanaafrica
DEVASSA LINGERIES E PRODUTOS EROTICOS
RITA
MINUTE
DAYMOM STUDIO
ARTE NA RUA
MINUTE
Prospectus
MINUTE
DAYMOM CONSULTING
EVOKING
MINUTE GRILL
PACKIT
DIGITAX FORMATURAS
MINUTE GRILL
ECOHUB
EU AMO AJUDAR
topemail
Patricia Peck Pinheiro Advogados
MINUTE GRILL
PPP Advogados
FESTA BAILE
MAGNO
MAGNO
Revista A Brasileira
MAGNO
YOGOMANIA
Patricia Peck Pinheiro Treinamentos
ADBF - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BAHIA DE FEIRA
PERVISEPT
MISS E MISTER BRASIL TOP INFANTO JUVENIL E ADULTO
YOGOMANIA
SINDCON ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA ME
INAZ
FLYING V
T-LIFT
EXPLORER
WEMBLEY IDIOMAS
Patricia Peck Pinheiro Treinamentos
Valentin Investimentos
EPIPHONE
EPIPHONE
Eu amo Café
CEQNEP
KRK
Gibson
CURSOS PARA TODOS WEBAULA
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905781899
905781902
905781910
905781929
905782011
905782020
905782038
905782046
905782054
905782062
905782070
905782089
905782097
905782100
905782216
905782224
905782232
905782410
905782429
905782615
905782623
905782631
905782810
905783018
905783212
905783220
905783239
905783255
905783263
905783271
905783280
905783298
905783301
905783310
905783328
905783336
905783344
905783352
905783360
905783379
905783387
905783395
905783409
905783417
905783425
905783433
905783441
905783450
905783468
905783476
905783484
905783492
905783506
905783514
905783522
905783530
905783549
905783557
905783565
905783573
905783581
905783590
905783603
905783611
905783620
905783646
905783654
905783662
905783670
905783689
905783816
905783824
905784014
905784219
905784227
905784235
905784243
905784251
905784260
905784278
905784286
905784294
905784308
905784316
905784324
905784332
905784340
905784359
905784367
905784375
905784383
905784391
905784405
905784413
905784421
905784430
905784448
905784456
905784464
905784472
905784499
905784502
905784510
905784529
905784537
905784545
905784553
905784561
905784570
905784588
905784596
905784600
905784626

CADAN DO BRASIL
SANTA AMÁLIA ALIMENTOS
SG
TUDO JÓIAS
CEQNEP EXCELÊNCIA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA
VENDA GARANTIDA SINDIMANIA Pontos Valem Vendas
Cozina
MarLisa
Espaço Ibirapuera
INAZ
Re9
SANTA AMÁLIA ALIMENTOS
IAM ENGENHARIA
SANTA AMÁLIA ALIMENTOS
KINLAND
W NUTRITIONAL FOOD
ADRIANO-ADRIANO TECIDOS
AG AUTO ESCOLA
TEMCHA
SANTA AMÁLIA ALIMENTOS
KINLAND
IAM ENGENHARIA
Só Meu Presentes Personalizados
SANTA AMÁLIA ALIMENTOS
dudanaafrica
Alfa Mc's
TENCHA
SANTA AMÁLIA ALIMENTOS
IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA.
FESTEJAR.COM
Eu amo Chimarrão
CENTRO MÉDICO DO AMAZONAS
CENTRO DE FISIOTERAPIA DO AMAZONAS
Eu amo Pizza
CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA DO AMAZONAS
Os Doces da Minha Mãe
Orangemix
M.A.M.E.F. Modular Adjustable Multifunctional External
PATA BACANA
SPECIAL RESERVE 2011 42% DARK CUBAN PINAR DEL RIO DUNHI
GUGA FORRÓ PLAYBOY DE LUXO
YAKICHINA COMIDA CHINESA DELIVERY
TST RAKOR ve TIBBI ALETLER VE TIC
SPECIAL RESERVE 2011 71% BRIGHT AMERICAN SATILLA RIVER
PATA BACANA
D DU GLASS DISTRIBUIDORA DE VIDROS TEMPERADOS
CASA D'ORO
PATA BACANA
Conceito Flex
Eu amo Chá
SPECIAL RESERVE 2011 83% BRIGHT BRAZILIAN ITAJAÍ VALLEY
PATA BACANA
PATA BACANA
BALLANTINE'S ESTD. 1827 BALLANTINE'S BLENDED MALT SCOTC
PATA BACANA
INSTITUTO OBA
TRAVELBR
BAZAR OPÇÃO
PATA BACANA
PATA BACANA
GIUNYER
KIDDEFIRE
ACUSHLA
ACUSHLA
ACUSHLA
Açaí Gela Guela
INSTITUTO OBA
INSTITUTO OBA
KIDDEFIRE
Dimanche
Max Bella centro de estética
TV NA PAREDE
FAST FIXX
DESOL
D-DROP
TEAR ESCOLA DE NEGÓCIOS
D-VIE
G MAX GENÉTICA GAÚCHA
CONPOS
Florispel
EVALDO FARIA HILL CABELEIREIROS
COWBOY STEEL
J Pires Advocacia & Consultoria
CONSTRURÁPIDO
CAFÉ DO PADRE EDILBERTO
PAC DISTRIBUIDORA
UNA.LUCE
PROJETTI ARMÁRIOS SOB MEDIDA
A Marmitaria
VASQUE MÓVEIS
UNA.LUCE
CLUBE DO ACAÍ
IMOBILIÁRIA CAPOBIANCO
Visas.Log
IRON STUDIOS
COPA COZINHA & CIA
A DANÇA DA VEZ
ATOS
A DANÇA DA VEZ
Fabio Souza e Fabiano
EMBUTIDOS UNIÃO
CAIXA DE FERRAMENTAS
MUNDO DAS FESTAS
VILLABENS
COLANDY
LAKKO
CHEIRINHO DE AMOR
ARES
Extra Service Construtora e Rental
MANUTENÇÃO & GESTÃO DE ATIVOS A REVISTA BRASILEIRA DE M
CURLS ROCK
ATELIER ROMENTINO
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905784650
905784707
905784715
905784723
905784766
905784790
905784804
905784839
905784871
905784901
905784936
905784952
905784960
905785169
905785185
905785207
905785410
905785479
905785754
905785762
905785789
905785819
905785843
905785916
905785924
905785940
905785967
905785975
905786076
905786106
905786122
905786149
905786157
905786181
905786203
905786211
905786238
905786262
905786300
905786319
905786394
905786432
905786459
905786505
905786530
905786548
905786556
905786564
905786572
905786653
905786661
905786688
905786696
905786726
905786750
905786793
905786823
905786890
905786912
905786920
905786963
905787013
905787030
905787064
905787102
905787110
905787137
905787188
905787200
905787277
905787285
905787340
905787366
905787374
905787439
905787463
905787560
905787579
905787595
905787641
905787650
905787668
905787811
905787862
905787897
905787919
905787927
905787935
905787943
905787960
905787978
905787986
905788010
905788028
905788036
905788044
905788052
905788060
905788176
905788184
905788265
905788290
905788303
905788311
905788320
905788338
905788346
905788354
905788362
905788370
905788400
905788419
905788435

SELL AGRO
PEDRA DA MATA
HEADSHOT
ORTHOGEL
MOTEC
THINK JAZZ
MOBTECH
COGNOGRAMA
BANDA LEFIX
BANDA LEFIX
THINK JAZZ
ÓTICA RAMOS
I-Start
Família + Segura na Internet
SANTILLE
Academia Mineira de Coaching
LOVLITY
LOVLITY
GEOTUBO
BLOCKTRON
INDIA"MANTRA"ALE
FIERITA
ATOS
Inventura
Play Idiomas
ENTREVISTA COMBATE
ENTREVISTA COMBATE
R7 TORPEDO
R7 TORPEDO
LAUCID
DONNA CAROLLA
R7 TORPEDO
DONA CAROLA
aqualarm
Locutores Online
DONA CAROLA
POLAR
dogsec
ATOS
LACTACID
ASSOCIAÇÃO ILUMINA
ASSOCIAÇÃO ILUMINA
MOC SHOES
MOC
ATOS
BIG FIVE
ASSOCIAÇÃO ILUMINA
MAGNETIS
Abunita
PES - POSITIVO ENGLISH SOLUTION
SC ATACADO
ASSOCIAÇÃO ILUMINA
ORAL GENICS
PRÓ - LABORES RATEADOS
ORAL GENICS
PET GENICS
PES - POSITIVO ENGLISH SOLUTION
PET GENICS
PARRUDO
STIVAN
FÚRIA
PES - POSITIVO ENGLISH SOLUTION
Crock
GDE INVESTIMENTOS & INCORPORAÇÕES
INTENSA SEDUÇÃO
IRADO
AUTOTEILE
STYLE - CINBOR
AUTOTEILE
NATUZEN
DEGUSTE LEVE
A Banca 021
SEPTEM
NATUZEN
Consórcios Meu Imóvel
Convergência Colorada
VESTISUL
JAMES BUCHANAN'S
KOVER
PLASKAPER
ADILSON CIELO
SOBIZ
SYLVESTER NUTRITION
FACESKIN
SET DELUXE
DORMEBEM
LANCBIO
TRANQUILAN
SET DELUXE
SET DELUX
TRANQUILIX
ENCAIXE PERFEITO
SONOLIV
SET DELUX
PASSYBEM
FLUXLIVE
Countle
SENNAXE
VILLA FAMIGLIA LUCCO
GINGA
SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL AMERICANO TOUCHDOWN
SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL AMERICANO TOUCHDOWN
POTIGUAR PEÇAS
SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL AMERICANO
SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL AMERICANO
SOLOTETO
SELEÇÃO BRASILEIRA TOUCHDOWN
REFRIGERAÇÃO PONTO CERTO
SELEÇÃO BRASILEIRA TOUCHDOWN
Glória Kyrios
SELEÇÃO TOUCHDOWN
SELEÇÃO TOUCHDOWN
Symmetry Surgical
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905788508
905788664
905789024
905789032
905789075
905789083
905789172
905789199
905789237
905789245
905789261
905789300
905789350
905789369
905789393
905789415
905789423
905789458
905789466
905789482
905789490
905789636
905789768
905789776
905789849
905789857
905789881
905789903
905789920
905789954
905789962
905789970
905790014
905790030
905790049
905790065
905790111
905790120
905790146
905790154
905790170
905790219
905790227
905790278
905790308
905790340
905790367
905790413
905790618
905790634
905790723
905790820
905790855
905790871
905791002
905791053
905791070
905791088
905791193
905791274
905791290
905791304
905791320
905791347
905791371
905791380
905791401
905791410
905791436
905791460
905791495
905791525
905791533
905791541
905791568
905791584
905791649
905791665
905791673
905791681
905791711
905791746
905791754
905791789
905791860
905791878
905791886
905791908
905791916
905791940
905791959
905792009
905792025
905792068
905792076
905792084
905792122
905792157
905792165
905792246
905792289
905792297
905792319
905792335
905792394
905792467
905792483
905792491
905792505
905792556
905792602
905792815
905792858

Viva Minas Alimentos
whilker
XIK7
ROLL MACHINE
BUKZ
BLUE SEEDS
EPC CONCURSOS
BLUE SEEDS
BIVIK
GUARÁ-HÉRCULES
BIVIK
BIVIK
E & ELA
OPCHIN
RITA
AIRFLAME
DRY LIMP
manzi
RITA
Cartório Fácil
MATRIZ DE IMAGEM
Casa Aberta
MAZA
STREET COMPANY JEANS
Consórcios Minha Saúde
Unitec Comercial e Técnica LTDA
Consórcios Minha Beleza
MAZA
Consórcios Meu Eletrônico
Med1
MEDIA SMART BRASIL
MAZA
NUOVAMOBILI
Consórcios Meu Eletrodoméstico
Consórcios Meu Serviço
NA POLICIA E NAS RUAS
MAZA
Consórcios Minha Viagem
Fazer e Acontecer
CAMOMILABABY - C
Consórcios Meu Intercâmbio
Consórcios Minha Festa
BOY DA LANCHA
Consórcios Meu Curso
MYTH BIJOUX
Consórcios Meu Sonho
Consórcios Minha Moto
Consórcios Minha Scooter
Neocor
DELAFEE
MECCATUS INDUSTRIAL
cerveja weinmann
CHINGSAN PRÓPOLIS
EISENBAR
SCHNAPSKOPF
SELACITE
BANKS BEER
Consórcios Meu Automóvel
SELACITE
BTG
FÃKIDS
ULTRA BEER
Cask
FÃKIDS
PHLANTI COSMÉTICOS
CARTONALE
SELAFIX CHAPISCO
FÃKIDS
WiLight
GERIPET
SPIEEL
ARUÊRA
SELATROL
GERIPET
SIAMAR
DÁ NA MÃO
Fio-Fio Peluqueria
Tenda Gospel
FÃKIDS
Vid'Arte
GERIVET
SELATROL
GERIVET
Número Um Contact Center
SIAMAR
SELABEM
FFLATFORMS
Ok Brasil
FLÓR DE LÓTUS CENTRO ESTÉTICO
SELABEM
POLINANO
BIONANO
DEBRYNANO
Cask
NANOLIMP
MARIA FACEIRA
NIBIRU
2go
ROBERTO SALGADOS
Vale do Silício
ECOPAT B12
TRILHAS DA AMAZÔNIA
STONEHENGE
ALLFIBER
SUSTANCY
SENSEA
NOUVELLE TROUPE
web fashion week
BANDA MYBROTHER
SENSEA
SENSEA
PARE
STERWINS
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905792866
905792955
905792963
905792980
905793013
905793137
905793153
905793170
905793200
905793218
905793226
905793277
905793315
905793412
905793420
905793838
905793854
905793862
905793927
905793935
905793943
905793951
905793994
905794001
905794010
905794028
905794044
905794052
905794060
905794117
905794141
905794168
905794176
905794184
905794206
905794249
905794257
905794273
905794354
905794370
905794443
905794451
905794516
905794559
905794613
905794621
905794630
905794664
905794710
905794850
905794907
905794923
905795016
905795024
905795059
905795067
905795083
905795113
905795148
905795180
905795202
905795229
905795237
905795334
905795377
905795385
905795415
905795431
905795466
905795482
905795571
905795628
905795679
905795709
905795717
905795725
905795733
905795768
905795806
905795830
905795849
905795873
905795903
905795920
905795946
905795962
905795970
905795997
905796004
905796055
905796071
905796101
905796152
905796179
905796217
905796225
905796250
905796268
905796292
905796330
905796373
905796420
905796454
905796470
905796500
905796519
905796551
905796578
905796675
905796683
905796713
905796730
905796748

BRM
STERWINS
PRAISE PLUS
STERWINS
ESCUELA TÉCNICA ROBERTO ROCCA
PEVI Chocolataria e Cia
PARANA EM FOCO
ESCUELA TÉCNICA ROBERTO ROCCA
XBOL
L24hs
Love 24 horas
Cerro Azul
DELCON
Clean Fleet
AFRO CLOTHING
SPACE IBIZA
TRIBO DE SIÃO
BIOFLEX
CAIXA DE FERRAMENTAS
WASABI
Ba Lu Art
FORCAP
DC DI CAPRIO
ESTIREN
HAUTE IRON
JEQUITI ROYAL MADEIRA BLANC
Full Bar
ROYAL BEAR MODAS
FENTIDERM
Full Bar
Forró do Garotão
Full Bar
ESTIR
Full Bar
TEENAGER DREAM
OxyHers
TEENAGER DREAM
RESICAL
CALESTIR
CRISEL MODAS
RETAIN
Paulo Werneck
Namoradeira
MIND
Garoa Hostel
HAZERA
RIO COLOR
ITIBIRABA
IFD
MAGNÓLIA
Bian
MAGNÓLIA
PROCORRER
Elleven Makeup
Santa Herminia
TODAS ELLAS
PACE
MARDUK
ANUNNAKI
PROCORRER
Instabook
GOMAGRON
GOMAGRON
KINKAKU-JI
H2O Company
DO JEITO DELAS
MASSA MULTIUSO TAPA TUDO
DO JEITO DELAS
WINNER SOCCER
BUFFET FLAMBOYANT EVENTOS
WINNER SHOES
GAFFER
CACES
WINNY FEET
PROCORRER
Bardouni
Sabor e Sabores
LIMPA FOSSA BELEM SERVICOS
American Blend Tobacos
R & S
Lince
RS
Rill
Futebol Mania
Maxivision
Osten
banda sunset
Prado Premium
Prado Platinum
Visuallux
Rill Excellence
GRITOS DE ALEGRIA
Betavision
GRITOS DE ALEGRIA
PROESTE
100,5 GRAUS
AGF ENGENHARIA
TOMS
CRIAH
ACTIV NATUROL SHIELD
yept
KOLATRIX
HIDE AND SEEK
PIC
ALEGRIA FM O DIA
FLUX AVERT SR
LEI SECA
PIC
BAR DE STELLA MARINA
SEEK AND FIND
dm.com.br
Cartão Portal
HIDE AND SEEK
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905796802
905796810
905796853
905796861
905796918
905796942
905796977
905797000
905797019
905797027
905797060
905797078
905797094
905797124
905797140
905797213
905797248
905797256
905797264
905797272
905797299
905797310
905797329
905797400
905797418
905797426
905797434
905797442
905797477
905797485
905797493
905797507
905797515
905797523
905797531
905797540
905797574
905797825
905797884
905797892
905797914
905797922
905797930
905797949
905797957
905797973
905797981
905798023
905798104
905798120
905798163
905798171
905798198
905798201
905798210
905798228
905798236
905798244
905798252
905798260
905798279
905798287
905798295
905798309
905798317
905798325
905798333
905798414
905798627
905799011
905800028
905800214
905800419
905800427
905800435
905800494
905800516
905800575
905800591
905800605
905800613
905800621
905800630
905800648
905800710
905800761
905800770
905800788
905800800
905800834
905800885
905800915
905800931
905801008
905801040
905801059
905801083
905801091
905801148
905801180
905801199
905801415
905801431
905801482
905801490
905801571
905801598
905801601
905801628
905801687
905801717
905801768
905801776

GUARANI
SEEK AND FIND
RIBERFARMA
KATRINA
PORE-365
KAYENNE
NA LATA
C-KORE
PAGODE DO GAGO
PARASIMAX
171
KATALENA
WIN - WORKSHOP ITABIRANO DE NEGÓCIOS
NEGÓCIO DE FAMÍLIA
PANELA DE PRESSÃO
CARUANA
Zombeer
TROPEIRO
KALAHARI
CORONA
ETIOS
ECOAVENTURA
GIGETTO
ECITY
AB Circular
ECITY
CONTHENC
LUBMIX
AVENDAS
ZILOBE
C-KORE
AZDIR
SAMBA FUNK
LUBMIX
CATIRA
SONIC TECNOLOGIA
FAPMP
DIRPAM
VUC EXPO
CLOUDWATT
VUC EXPO
CLOUDWATT
ÚNIKO
CLOUDWATT
ATTITUDE DIGITAL
ATTITUDE DIGITAL
CLOUDWATT
PARANA EM FOCO
@TITUDE DIGITAL
@TITUDE DIGITAL
CLOUDWATT
ZUMA ICE TEA
CLOUDWATT
ZUMA ICE TEA
CLOUDWATT
JARDIM JOCKEY
CLOUDWATT
JARDINS DE ANITA
Os Brinkantes
TIO LUIZ
Baile da Burguesinha
TIO LUIZ
GAZETA BRASIL COMUNICAÇÕES
GAZETA BRASIL
AZUL LOCADORA
AZUL TRANSPORTES
GAZETA BRASIL
memoria de mamute
Quarteto São Jorge
BEBERUGA
Prime Cursos do Brasil
GuitarNow
PORTUGUESA SANTISTA
PORTUGUESA SANTISTA
PORTUGUESA SANTISTA
IMOBILIÁRIA SANTA RITA
MARLLON
LIFE QUALITY
LIFE QUALITY
LIFE QUALITY
LIFE QUALITY
IN CENA Cenografia
PARQUE DO BURITIS CEMITÉRIO E CREMATÓRIO
OSCORP
ISTILUS
Restaurante Berinjela
PROCOMAC
SAPHETY
PROCOMAC
NETPOKER
GRECO MMA FIT
CBEMED
FRIBON
ROOT BOOST
LAVIVE
SENSORAMA
BUMBLEBEE
OZ SURFING CO NETPOKER
DU PRIMO
NETPOKER
Shopping do Método
socioton
BRASIL EM FOCO
BRASIL EM FOCO
UM SORRISO A MAIS
INVEST-UP
La Julia
NETPOKER
NETCARTAS
NETCARTAS
NETCARTAS
CBEMED
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905801792
905801822
905801881
905802004
905802020
905802098
905802101
905802136
905802152
905802160
905802187
905802195
905802241
905802357
905802373
905802390
905802470
905802527
905802543
905802586
905802594
905802624
905802667
905802691
905802764
905802802
905802837
905802870
905802918
905802934
905802942
905802977
905802985
905803000
905803019
905803035
905803078
905803094
905803108
905803124
905803191
905803213
905803221
905803248
905803272
905803280
905803299
905803302
905803329
905803353
905803361
905803370
905803400
905803418
905803426
905803434
905803442
905803450
905803469
905803477
905803485
905803493
905803507
905803515
905803523
905803531
905803540
905803558
905803566
905803574
905803582
905803590
905803604
905803612
905803620
905803639
905803817
905803825
905803833
905803841
905803850
905803868
905803876
905803884
905803892
905803906
905803914
905803922
905803930
905803949
905803957
905803965
905803973
905803981
905803990
905804007
905804015
905804023
905804031
905804040
905804058
905804066
905804074
905804082
905804090
905804104
905804112
905804120
905804139
905804147
905804155
905804163
905804171

VIÑAL POMAL
BIOCADBRAZIL
CBEMED
Ator Criador
MR. BEY CAFÉ
PALHAS BRASIL
TUBOFLEX
ANTHARES
BÁVARO INVESTIMENTOS
TUBOFLEX
BÁVARO INVESTIMENTOS
BINI
FIBRAMULCH
HIDROMULCH
PEMCO
MOTOAGRO
DRENOLEVE
BÁVARO CONSULTING
ACelular
BÁVARO CONSULTING
HR Synapse
ACelular
NIMBUS ERP
ACelular
ACCelular
ACCelular
GOTA DOCE
LOKAMINAS
GOTA DOCE
ACCelular
SYNC.ME
FeriSept
BYBOS
Tuntz Tour
EQUALIV MATER
shopviagens
ESTAÇÃO ODONTO MONTES CLAROS
YOUVITA
Bruns Jeans
YOUVITA
CIA DE IDEIAS
REEL CODE
My News
INSERLETRIC
ANABOLICIOUS
vassoura dunas
D'PHIA
BILLBOARDILITY
ANABOLICIOUS
RAYBOY
VIT2YOU
ANABOLICIOUS
SF SUSPENFLEX
BELEZA24H
SUPRITEX – TONERS E CARTUCHOS REMANUFATURADOS
ANABOLICIOUS
VIT2YOU
PNEUS TURBO
ANABOLICIOUS
BUJACHER & FRANÇA
CONSPIZZA
SMARTZEN
ESQUADRA CONTÁBIL
BANSOMA
SMARTZEN
ORQUESTRA YEMANJÁ
ORB DIGITAL BRANDING
BANDO LERO-LERO
FITALLY
BEYOND VISION
VIVAH
DONNA PET
SOTAI
RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
MYA HAAS
ATRIUM
BAZZAR WALK
ATRIUM
MH
humana+
MYA HAAS
GRANPARMA
SpeedTM
RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
GRANPARMA
BANDA PAREDÃO DE SOM
SpeedTM
MYA HAAS
GRANPARMA
MYA HAAS
GIULLIANO OLIVA
SEMPOSTMARK
Green Company
EUROTEC DESENTUPIDORA
SEMPOSTMARK
TAÇA DE CRISTAL BUFFET
INFOR E CIA
RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
RANCHO DA PIZZA
Bendita Benedita
RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
ERPNOW
HIPPER PIZZA
PAVIMEX
RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
VITÓRIA ESTOFADOS
RIOCARD TI
Artes que faço
RIOCARD TI
INTERMINAS FC
PIZZARIA CUORE

RPI 2214 de 11/06/2013
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

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

884
884
884
884
884
884
884
884
885
885
885
886
886
886
886
886
886
886
887
887
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
889
889
889
889
889
889
889
889
889
889
889
889
889
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
892
892
892
892
892
892
892
893
893
893
893
893
893
894
894
894
894
894
895
895
895
895
895
895
895
895
895
896
896
896
896
896
897
897
897
897
897
897
897
898
898
898
899
899
899
899

905804180
905804198
905804201
905804210
905804228
905804236
905804244
905804252
905804260
905804279
905804287
905804309
905804317
905804325
905804350
905804368
905804465
905804490
905804635
905805011
905805046
905805070
905805151
905805321
905805526
905805542
905805585
905805623
905805658
905805712
905805755
905805852
905806212
905806220
905806247
905806255
905806263
905806301
905806433
905806506
905806522
905806549
905806557
905806565
905806573
905806581
905806620
905806670
905806743
905806778
905806832
905806891
905806921
905806972
905806980
905806999
905807073
905807081
905807090
905807103
905807111
905807120
905807138
905807146
905807154
905807162
905807170
905807189
905807197
905807200
905807219
905807227
905807235
905807243
905807251
905807260
905807278
905807286
905807294
905807308
905807316
905807324
905807332
905807340
905807359
905807367
905807375
905807383
905807391
905807405
905807421
905807430
905807448
905807456
905807464
905807472
905807480
905807499
905807502
905807510
905807529
905807537
905807545
905807553
905807561
905807570
905807588
905807596
905807600
905807618
905807626
905807634
905807642

RIOCARD TI
TINTAS BRASIL
RM ACESSÓRIOS
RIOCARD TI
PREVENIR PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR
RIOCARD TI
TheNews
RIOCARD TI

003
003
003
003
003
003
003
003
003
MegAxé
003
Dolce Lila
003
003
THE GLENLIVET. THE DISTILLERS OF SCOTCH WHISKY GEORGE & 003
embelleze
003
PORTUGUESA SANTISTA
003
PORTUGUESA SANTISTA
003
Egoeco
003
CARIOCA-COLA
003
épice
003
EMERGENCEE
003
SHOWERSHOW
003
CARPE DIEM CABELO E MAQUIAGEM
003
PERFILCALL
003
Estilo W
003
ALARTANA
003
Pele Delicada
003
TABAPIONA
003
RIVASTELON
003
Buscafundos
003
Essencial Farmácia de Manipulação
003
Essencial
003
SENSORAMA
003
PROBELLA
003
SAMP
003
SAMP
003
SENSORAMA
003
FILARMÔNICA LIRA 30 DE MARÇO
003
RISHIS
003
LUCA VIEIRA
003
BELLA BELLA
003
Lotox
003
Lotox
003
Lotox
003
Lotox
003
HESTA-DUAL
003
MAKE IT GOLD
003
RAIZAME
003
ICEBOX
003
FULL SIZE
003
FULL SIZE
003
EXPERION
003
FULL SIZE
003
MODERN
003
MODERN
003
VITAFLORA
003
ORAL UP
003
FULL SIZE
003
MODERN
003
ECAP DO VALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
003
NILDA LINGERIE
003
GREENLAKE Boulevard Mall
003
AGIR
003
ARMAZÉM DAS CORES
003
B BELLA DO LAR "BELEZA PARA O SEU LAR"
003
FULL SIZE
003
IMUNOSCREEN
003
FULL SIZE
003
VITAFLORA
003
FULL SIZE
003
INTROGEN
003
TEMPEROS BRILHANTE
003
Bubble Tea
003
INTROGEN
003
EIDOS ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS
003
A ARCHITETTO
003
A ARCHITETTO
003
CCTY
003
MODERN
003
TRAVESSINHOS KID'S
003
MMA ULTIMATE SPORT
003
MBIO
003
Sertão de Deus
003
JOVENS OLHARES SOBRE A VIDA
003
CICLO BIKE OLIVEIRA
003
CANAL AWAY
003
LITORANEUS UV PROTECTION
003
ROTA S KID'S
003
Sertão de Deus
003
ARROZ TROPEIRO
003
EIDOS ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS
003
MBIO
003
Sertão de Deus
003
EIDOS ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS
003
OZ OFFZONE JEANS WEAR
003
JOIAS DE NOVELA
003
MBIOLOG
003
EIDOS ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS
003
A ARENITO
003
VIDA MAIS
003
BIKES KAPA
003
LOGOS
003
MBIOLOG
003
SAFETY BLINDAGENS
003
CABIDE DA MODA
003
ÁGUA VIVA ÁGUA MINERAL
003
MARIA BELLA
003
CIA CENTRO DE INSPEÇÃO AUTOMOTIVA
003
LOÁ PETIT POR ROSANY PARENTE
003
TRUPE DA KUKI
003
VIDA MAIS
003
JOIAS DE NOVELA
003
CONFIAGRO
003
ANGÉLICA BUSINESS
003
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905807650
905807669
905807677
905807685
905807693
905807707
905807715
905807723
905807731
905807740
905807766
905807774
905807782
905807790
905807804
905807812
905807820
905807839
905807847
905807855
905807863
905807871
905807880
905807898
905807901
905807910
905807928
905807936
905807944
905807952
905807960
905807979
905807987
905807995
905808002
905808010
905808029
905808037
905808045
905808053
905808061
905808070
905808088
905808096
905808100
905808118
905808126
905808134
905808142
905808150
905808169
905808177
905808185
905808193
905808207
905808215
905808410
905808428
905808436
905808444
905808452
905808460
905808479
905808487
905808509
905808517
905808525
905808533
905808541
905808550
905808576
905808584
905808592
905808606
905808614
905808746
905808754
905809017
905809025
905809033
905809041
905809211
905809220
905809238
905809254
905809270
905809289
905809300
905809319
905809327
905809335
905809343
905809351
905809360
905809416
905809424
905809459
905809491
905809564
905809688
905809785
905809955
905810007
905810015
905810066
905810104
905810139
905810147
905810155
905810201
905810287
905810422
905810635

MPK
POR EXEMPLO
TOTAL INOX
PINHEIROS BUSINESS
IMUNIZAR VACINAS
GRÃO SELETO
FLORIPA LIMOUSINE LUXO
ACREDITA MINAS
Lorenkids
DENAKOP
E ENATEC PROPAGANDA & ENSINO
DENAKOP
ANA BERREDO
VIDA MAIS
E ENATEC PROPAGANDA & ENSINO
V-LOG
FHOCUS LINE DEFINITY
COMAPE COMERCIAL AGRÍCOLA PECUÁRIA
V-LOG
QUEIJO 4 ESTAÇÕES MUSSARELA
Brado Cultural
DROGARIA SHALLOM
Soterotrônica
LINE BILHETERIA
ALERO
FLEXMIX
MAYCO
DONNA MUSICA
Fit4Me
ALERO
viva futebol
ARMAZÉM DAS CORES
PLANETA LUZ Modas
MIKASA
ALERO
CAIXA DE FERRAMENTAS
PLANETA LUZ Modas
HARAS 3 TRÊS CORAÇÕES
ANDORRA MOTEL
WIESE
Turminha Água Viva
viva! futebol
SHOPTAMBOR
ACREDITA MINAS
PULA CORDA
FELC
JACINTHO CHAMOUN BARCELOS ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA
VSX SPORT
CONCEITO ESTÉTICA AVANÇADA
ORDEVEL
SMALTO NAIL DESIGN
VSX SPORT
AUDIO VOZ APARELHOS AUDITIVOS
VSX SPORT
MAMÃE INTELIGENTE
MAMÃE INTELIGENTE
Carinho de Mãe
MOVMAR
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS
SalinaS
REEL BILLBOARD
IOMA
ESTILO EFETIVO O ALVO DO SEU ESTILO
RAMAQ
FERTIOURO
DOCE MAISON Por Ariane Reis
Clínica Master Odontológica
PORTUCAL
4 ELEMENTU'S UNITED
REDengine
VICTORINE PROFISSIONAL
CEARB
Netbabys.com.br
BY JULLY
boracorrer
TOTUM
TOTUM CAFÉ
TOTUM
TOTUM
TOTUM
TOTUM
TOTUM
TOTUM
TOTUM CAFÉ
TOTUM
TOTUM CAFÉ
TOTUM CAFÉ
TOTUM CACAU
TOTUM CAFÉ
TOTUM CAFÉ
TOTUM CACAU
CERVA CARIOCA
ESTAÇÃO FELICIDADE
ESTAÇÃO FELICIDADE
FANPET
FANPET
BYE BYE PAPER
ZURIX
Guitar Pee
STRADDA
MIRA!
MAGNETHERP
SCRUBBA
INESC P&D BRASIL
FRIGOMIX
BARBARA MONJARDIM
PERFUMARIA FLORENCE
improxy
STRADDA TRAVEL LINE
HCMP
Isla Engenharia
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905810651
905810660
905810678
905810686
905810694
905810732
905810740
905810759
905810767
905810775
905810783
905810791
905810805
905810813
905810821
905810830
905810848
905810856
905810864
905810872
905810880
905810910
905810929
905810937
905810945
905810953
905810961
905810970
905810988
905810996
905811003
905811011
905811020
905811046
905811054
905811062
905811070
905811089
905811097
905811100
905811119
905811127
905811135
905811143
905811151
905811160
905811178
905811186
905811194
905811208
905811216
905811224
905811232
905811240
905811259
905811267
905811275
905811283
905811291
905811305
905811313
905811321
905811330
905811348
905811356
905811364
905811372
905811380
905811399
905811402
905811410
905811429
905811437
905811445
905811453
905811461
905811470
905811488
905811496
905811500
905811518
905811526
905811534
905811542
905811550
905811569
905811577
905811585
905811593
905811607
905811615
905811623
905811631
905811640
905811658
905811666
905811674
905811682
905811690
905811704
905811712
905811739
905811747
905811755
905811763
905811771
905811780
905811798
905811801
905811852
905812000
905812069
905812085

HUCMI - Human Change Management Institute
HUGMAG
ASTRUM
HCMMP
TIPPU`S
HUGMAG
Calçada da Fama
Calçadão da Fama
SAINT PETERS
Edushop 5 anos
Porcelana VeraCruz
DISK PIZZA CAROLA
John Lemon Crazy - Rock - Stuff
EU USO A FAIXA
TILLY
MISS E MISTER TOP MODEL UNIVERSO
BIOLEVE FACIAL
itynerantys Beber Lazer
Opera acessórios
MISS E MISTER RODEO COUNTRY BRASIL
HUMAN CHANGE Management Institute
EU USO A FAIXA
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003
003
003
003
003
003
003
003
SAN RO
003
La Salerosa
003
IDEAL COMUNICAÇÃO
003
Full Mix
003
003
Belú Cupcakes
003
EU USO A FAIXA
003
SPRINT
003
SAN MARINO
003
A.M.A MODA ÍNTIMA
003
CNT
003
AMAZONFRUT
003
RIO CENÁRIO
003
MURARO ÓTICA & RELOJOARIA
003
CNT CENTRAL DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS
003
Shekinah Água Mineral
003
PHORTO
003
ARROZ BACABAL
011
Dizier
003
GURIA DO BRIGADEIRO
003
ESTOFARIA PETRÓPOLIS
003
PENEDO MOTO CLUBE
003
Bem Casado
003
MINAS CACAO
003
Só Deus é o Senhor
003
DAMA PLANEJADOS
003
ATTAKKA
003
BURGER STATION EST 2013
003
Ambre Baldessarini
003
MINAS CACAO
003
DROPS EXCLUSIVA
003
BALDESSARINI
003
MISS E MISTER BELEZA INTERNACIONAL
003
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA
003
FAME QUICK
003
VELOH
003
LAVANDERIA INOVAÇÃO
003
Cheeky Macaco Sapeca
003
US Burger
003
003
TransD
003
Gator Gol do Jacaré
003
Del Mar
003
FAME INFINITY
003
Cheeky Explosão de Macacos
003
DINÂMICA ARQUITETURA
003
JDM
003
PEDRA DA MATA
003
SAMITH
003
Sintratel Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing 003
FORTE BRAZIL
003
ICLASS
003
CONGELARTE
003
CASA CUCA FERRAMENTAS DE ENSINO
003
MISS E MISTER GAROTO E GAROTA COPA DO MUNDO
003
Strictly Private
003
COPEL ZZZ EM CASA
003
Louvaí
003
F.A. CLASSIC
003
CRIAFORMA ARQUITETURA
003
HIPERCREDI AQUI VOCÊ TEM CRÉDITO!
003
COPEL ZZZ EM CASA
003
Leite Paulista
003
MANCENTER
003
BT BLESS TOLDOS
003
F.A. DUPLA FACE
003
CARDIOVIVA
003
CARDIOVIVA
003
RV RODRIGUES VIEIRA serviços elétricos
003
RUMEN YEAST
003
INJEFLEX REGULAGENS
003
JMS ConstruCenter
003
MEGA FRUTA POLPA NATURAL
003
ROCKET PLATAFORM
011
CONGELARTE
003
ÂNCORA REVESTIMENTOS
003
AZEITE ROSSINI EXTRA VIRGEM - ARBEQUINA SANTO ANTÔNIO D 003
AGV FRETE
003
GALICE lingerie
003
JMS ConstruCenter
003
Tekton Construtora & Incorporadora
003
runna Aprendendo a andar com confiança
003
RV RODRIGUES VIEIRA serviços elétricos
003
SELALIGA
003
CONGELARTE
003
VAIDOSA
003
P&S INFORMÁTICA
003
Golden Dawn
003
LACTOTEC
003
NAMOROFAKE
003
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905812093
905812107
905812115
905812166
905812174
905812190
905812204
905812212
905812220
905812247
905812263
905812271
905812280
905812298
905812328
905812352
905812360
905812409
905812425
905812476
905812484
905812565
905812638
905812646
905812654
905812662
905812670
905812689
905812700
905812719
905812727
905812786
905812808
905812824
905812832
905812859
905812867
905812883
905812905
905812948
905813022
905813103
905813111
905813154
905813162
905813251
905813294
905813316
905813650
905813685
905813707
905813723
905813731
905813740
905813758
905813812
905813855
905814029
905814231
905814410
905814436
905814509
905814525
905814533
905814541
905814550
905814568
905814584
905814592
905814606
905814614
905814622
905814630
905814649
905814657
905814665
905814673
905814681
905814690
905814703
905814711
905814720
905814746
905814754
905814762
905814770
905814789
905814797
905814800
905814819
905814827
905814835
905814843
905814851
905814860
905814878
905814886
905814894
905814908
905814916
905814924
905814932
905814940
905814959
905814967
905814975
905814983
905814991
905815009
905815017
905815025
905815033
905815041

ESPAÇO SORRISO
FOLIAMANIA
LACTOTEC
FLEXMIX
NAMOROFAKE
FOLIAMANIA
FLEXMIX
PROTEMIX
PROTEMIX
EGOMIX
BANDA AMBIENTAL
COLINAS DO CAMARÁ
EGOMIX
BANDA DE FORRO PICA PAU DO ACORDEON TOQUE DANCE
COLINAS DO CAMARÁ
FÉRIAS NO ROSA
FÉRIAS NO ROSA
Araçatuba Country Fest
FOLIAMANIA
ROSADINHA
Araçatuba Country Show
ROSADINHA
BTL OGGI
Bauru Country Fest
VEDAROMA
CAIAUÉ
VEDAROMA
BARRIGAVAZIA
VEDAROMA
BATUKETU
NEUTRÁCIDO
CAIAUÉ
NEUTRÁCIDO
VEDAROMA
Brasília Amarela
Bauru Country Show
VESTIBULAR NOTA 10
NEUTRÁCIDO
Bolsa Brasileira de Marcas
Sonata
Cozaq Projetos
CHUMBOS CHAKAL
HCC
HOTEL CURITIBA
CAPELLINI
aquele gol
SONOLIS
COLEÇÃO SUPER CARROS INESQUECÍVEIS
CERCEJA DO MORRO
BODYCHANGE
BASTUVIX
TROBOVIX
NEFAFLIX
IBISOPREX
VENLADEP
ONIX
Atelier 16
ART DE SER
ADVOCACIA CHAGAS & CHAGAS
Welab Design
VITACAU
ROMIBRAS
SUEF
FF FERST FOTOS
ELOX
V&V espaço de saúde
JOTARONI BRINDES
ST PIERRE AMBIENTES PLANEJADOS

ST PIERRE AMBIENTES PLANEJADOS
GARROTE JEANS WEAR
TVABC.TV
IMPLANTOCARD
Smart
Dev Day
CABOFORT
GARROTE JEANS WEAR
RAGE HOSPITALAR
Festa de A a Z
cont@bil.com
PENSAR
ABRAFESTA
U UNICA JOIAS BRASIL
EDL GESTÃO AMBIENTAL
SPORT CARE
Test Day
CANDHIE
CIDADE DOS PERFUMES
Assados Churrasco Delivery
PIPOCA PREMIADA
VIVA
SPORT CARE
PENSAR
Kaixuan
SPORT CLEAN
REDE RCE EDUCAÇÃO E VALORES
SPORT CLEAN
Noryam
SPACE
AF SYSTEM IMPLANTE OSSEOINTEGRADO
BADABUM
SALÃO DO IMÓVEL DE GOIÁS
SPACE
VICENTINA
NALDEX
rei dos pisos materiais de construção
MAFIA BRASILEIRA
NALDEX
Consulimp Tecnologia em limpeza
AF SYSTEM IMPLANTE OSSEOINTEGRADO
URWALD
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905815050
905815076
905815084
905815092
905815106
905815114
905815122
905815130
905815149
905815157
905815165
905815173
905815181
905815190
905815203
905815211
905815220
905815238
905815246
905815262
905815270
905815289
905815297
905815300
905815319
905815327
905815335
905815343
905815351
905815360
905815378
905815394
905815408
905815424
905815432
905815440
905815459
905815467
905815475
905815483
905815491
905815505
905815521
905815530
905815548
905815556
905815564
905815572
905815580
905815599
905815602
905815610
905815629
905815637
905815645
905815653
905815661
905815670
905815688
905815696
905815700
905815718
905815726
905815734
905815742
905815750
905815769
905815777
905815785
905815793
905815807
905815815
905815823
905815831
905815840
905815858
905816013
905816021
905816030
905816048
905816056
905816064
905816072
905816080
905816099
905816102
905816110
905816129
905816137
905816145
905816153
905816161
905816170
905816188
905816196
905816200
905816218
905816226
905816234
905816242
905816250
905816269
905816277
905816285
905816293
905816307
905816315
905816323
905816340
905816358
905816366
905816374
905816382

NALDEX
WHEY BAR LOW CARB
NALDEX
GUARANÁ PERUANO POWER
WHEY BAR LOW CARB
SOLEIL PROFESSIONALS
VIDAL RAMOS OPEN SHOPPING
OS MAIORES DO ICMS DE GOIÁS
AMAVI IMÓVEIS
BADABUM
Immaginare Móveis Planejados e Decorações.
PHYTOMAIS
ISO WHEY EXTREME BLACK
H Hao123
SPACE
Todos Esmaltes
H Hao123
Programa de Coaching Profissional - PCP
ISO WHEY EXTREME BLACK
ESTEEM
OBJETIVA EVENTOS.COM.BR
WJA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
X-ELO
FLOXNEO
disciplina digital
WS4
WJA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
TURMA DA ARCA
H Hao123
CAFÉ CATIE
disciplina digital
SABIDINHO KIDS
SUPORTEDUCAR
BOTECO MÓVEL EU MEREÇO!
TURMA DA ARCA
SABIDINHO KIDS
Wippon
XUP XUP
Viva Penedo
CASA ALEMÃ RESTAURANTE TÍPICO
A CAPRICHOSA MODAS
SELARITE
GRUPO LINE
GLOBOMAP
KEYPO
WHEY NO2 MICELLAR
MODA CENTER SANTA CRUZ
EQUISUN - EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO SOLAR
WHEY NO2 MICELLAR
UNIFLOX
XICO DA KAFUA
WAXY MAIZE
Programa de Coaching Profissional - PCP
HAPPY- AU
GRUPO LINE
TH TOTAL HAIR COSMÉTICOS
WAXY MAIZE
LOQUIM
PROBIÓTI CA
THERMOGENIC LIQUID
THERMOGENIC LIQUID
THERMO SHAKE DIET
XICO DA KAFUA
FESTIVAL DO LIVRO LENÇÓIS PAULISTA CIDADE DO LIVRO
TURMA DA ARCA
THERMO SHAKE DIET
CARB UP
MONSTER EXTREME BLACK
THERMOGENIC EXTREME BLACK
FARDATEX
MASSA MONSTER BLACK
DIRETORIA DE CULTURA LENÇÓIS PAULISTA
RS Brazil.com Turismo
MASSA MONSTER BLACK
CARB UP BLACK
Aero Design
TooDo Eco
H Hao123
BIOFLOX
LIQUID AMINO
GRIFFE GRAMADO
FOGO BRAVON
VIT C CRYSTALS
KEEP THE WORLD SMILING
ZMA POWER
HORA ANIMADA
Café Boa Esperança Torrado e Moido
TOP DAS MARCAS
armazem das cores
Touch of Pink
GRIFFE GRAMADO
PLANETA LOUCOS
MEIA.COM
GRIFFE GRAMADO
SEVENLUX
OSCKER MOTOGUITAR
JET LAG PUB
FLANELAS&CIA PRODUTOS DE QUALIDADE
CENTRO-OESTE
SEVENLUX
CREDPIT
JET LAG PUB
GERARE REPRODUÇÃO HUMANA
VIP CLINIQUE ESTHETIC CENTER
JET LAG PUB
BEST TASTE
LR TOUR TRANSPORTES
eladio&aspanteras
DREAM WOMAN
DI TAXI
DREAM WOMAN
MOSS
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905816390
905816404
905816412
905816420
905816439
905816447
905816455
905816463
905816471
905816480
905816498
905816501
905816528
905816536
905816544
905816552
905816560
905816579
905816595
905816609
905816617
905816625
905816633
905816641
905816650
905816668
905816676
905816684
905816692
905816706
905816714
905816722
905816730
905816749
905816757
905816765
905816773
905816781
905816846
905816854
905816927
905816935
905816951
905816960
905816986
905817001
905817028
905817087
905817109
905817168
905817184
905817192
905817230
905817281
905817311
905817362
905817389
905817400
905817427
905817443
905817451
905817478
905817656
905817761
905817834
905817877
905817907
905818016
905818059
905818113
905818130
905818180
905818261
905818288
905818296
905818300
905818318
905818326
905818334
905818342
905818350
905818369
905818377
905818385
905818393
905818407
905818415
905818423
905818431
905818440
905818458
905818466
905818474
905818482
905818490
905818504
905818512
905818520
905818539
905818547
905818555
905818563
905818571
905818580
905818598
905818601
905818628
905818636
905818644
905818652
905818660
905818679
905818687

ÁGATA PISCINAS
SEVENLUX
MASTERPIECE DEVELOPMENT
ECOFLOX
DanToy
EL SHADAI DESDE 1995
ADAKVEO
WR turismo
IMPÉRIO DO GALETO
DRENO CIRÚRGICO RV
febracoaching, FEBRACOACHING
MOLEKADA
MAXDAM
moonbea
PRINT PASTA DE IMPRESSÃO
GIZ DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO
INJETOR SLIM
Cozinhando com Palavras
INSIDE PRECISION
TRIFLOX
GOMUFLEX
Verônica Santolini
BELMIRO
CACUÁ
DISTURBIA
Ivy Mara'ey
Lar São Rafael Idosos
UNIFLOX
I-DEA INVISIBLE - DENTAL ESTHETICS ASSOCIATION
ECOFLOX
ABRE & FECHA
NELLAS MODAS
PICOLÉ DA ILHA
ABRE & FECHA
EQUESTRIA GIRLS
CREDZ DIREITO
Caráter
TRIFLOX
obter site
CARAS DO SUCESSO
LIM COLLEGE
WENDTONE
SIMEC
NAPOLITELLA
WHERE BUSINESS MEETS FASHION
ENTREPARTES MEDIAÇÃO CONCILIAÇÃO ARBITRAGEM
CARAS DO SUCESSO
Michel Machado
HAZANY
IBECO MEDLEX
CAIXA SEGURO SAÚDE PRIMORDIAL
CARAS DO SUCESSO
DOMÍNIO PRÓPRIO
GUARUBA
dockthor
CAIXA SEGURO ODONTO PRIMORDIAL
RAÇÕES VITORIA
DBP
LEÃO AMIGO
URBINA
FABIANA SANCHEZ
LEÃO AMIGO
HISTÓRIA MODA FEMININA
NEUTRAL 50 ANOS
REDCATS
ATELIÊ DAS MOUSSES
noble
linus
NANOHEXAM
CUPERNITI ADITEK
Hotel pra já
Programa Coaching Profissional - PCP
LAUREATE ONLINE EDUCATION
COLÉGIO DRUMMOND
Più Belle
LOUVEMOS O SENHOR
VERISMIC A SPARXENT COMPANY
Giramundos.com
Zeus Tecnologia
COLEÇÃO BRASIL UMA VIAGEM PELO CONHECIMENTO
WGK ACUSTIC DO BRASIL
INDUBRAS
Anionte
Kaléu Hair Style
COMÉDIA URBANA
PROTEON
ACESSÓRIU'S CELL AC
CAJ
INDUBRAS
girls must have
AIQON
EL CACHORRITO
le coq sportif
BERTI ESTRUTURAL
BRASILAMARRAS
XTOOLS
MARIA FLOR CASA DE PÃES
QUANTUM DEBEATUR
BRASILAMARRAS
Arena de Artes
ELITE ALARMES AUTOMAÇÕES
DKS AUDIO
JSS ENERGY
aheadWorks
TREMINAS
ECOPRIME SISTEMAS CONSTRUTIVOS
BRUMADO VELHO
DERMOVIDA COSMÉTICOS
ACADEMIA DO SUSHI
NH4
Più Belle
SONADAR piscinas
Rede Açaí Fruit
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905818695
905818709
905818717
905818725
905818733
905818741
905818750
905818768
905818776
905818784
905818792
905818806
905818814
905818822
905818830
905818849
905818857
905818865
905818873
905818881
905818890
905819039
905819047
905819063
905819152
905819179
905819195
905819209
905819217
905819233
905819241
905819268
905819276
905819284
905819306
905819314
905819357
905819454
905819535
905819543
905819551
905819578
905819586
905819594
905819608
905819616
905819640
905819659
905819675
905819721
905819756
905819772
905819799
905819829
905819845
905819861
905819870
905820002
905820142
905820266
905820460
905820479
905820495
905820509
905820517
905820525
905820533
905820541
905820550
905820568
905820576
905820584
905820592
905820606
905820614
905820622
905820630
905820649
905820657
905820665
905820673
905820681
905820690
905820703
905820711
905820720
905820738
905820746
905820754
905820762
905820770
905820789
905820797
905820800
905820819
905820827
905820835
905820843
905820860
905820878
905820886
905820894
905820908
905820916
905820924
905820932
905820940
905820959
905820967
905820975
905820983
905820991
905821009

MAGAZINE KIDS
CONSTRUTORA GALILEU
D R W JOIAS
OS MAIORES DO ICMS DE GOIÁS
HK
Quem é doido?
CENE
O SUSHIMAN - SUSHI EXPRESS
PORTAL DA OUVIDORIA
OSTRICH
Mob Content
GUAPORÉ ESCAPAMENTOS AUTO CENTER
Programa Coaching Profissional - PCP
CASA DA LUTA JULIANO NINJA BRAZILIAN JIU-JITSU
HELP Celular
MJC
CÍNTIA FOTOGRAFIAS
LACTE
CIRCUITO MULHER
BARAÚNA INVESTIMENTOS
PIETRA DEL BRASIMONE
WEBAUDIT
DOG BEER
Facy
5 minutos
AVES DE PARATY
Patrocínio Popular
ADAPTADOR-MIN
ADAPTADOR VIT
Original Festas
BAGOPELL
BAGO AD3E
BIOESTROGEN
ROTATEC
Patro Pop
GLOBYTE
SWEET TOMATOES
futura
ACUSHLA
ACUSHLA
ACUSHLA
GRUPO AGIS
GRUPO AGIS
GRUPO AGIS
GRUPO AGIS
GRUPO AGIS
GRUPO AGIS
GRUPO AGIS
GRUPO AGIS
VANT VT15
PEDRA BRANCA CLIMATIZAÇÃO
PEDRA BRANCA CLIMATIZAÇÃO
SERV TEMP
TOPGOLD
100 PS
CROCANTISSIMO ONDULATTAS
Rony e Fellipe
GLAM HAIR
COR DA FLOR
FabrioArtes
ANA MOTA CABELEIREIROS
Haras Du Lop
C&M ENGENHARIA ELÉTRICA
CENTER SAT RASTREAMENTO
B-SOUND AUDIO- LUZ -IMAGEM
crmdesign
SAIBRO
LOJAS ATIVA
MX MAX MODAS DO PARANÁ
VEST BRASIL
CASCATA BERLIN PARQUE AQUÁTICO
FUNDI PISO
PAPEL HIGIÊNICO MOLLIS
UNITINTAS SORRISO
AMIGO FAZ TUDO
SORRISO POP
PUBLITECH COMUNICAÇÃO VISUAL E MÍDIA EXTERIOR
ESTAMPA FINA NOIVAS
LIPOFIT CAPS
CALCÁRIO BODOQUENA CB
PROJETO ESTAR
Lamé Atelier de Moda
DREBOR
ELETROFUNK BRASIL
CENTTRALMED
CALIBRE 12 CLOTHING
BATESCAR
DROGA D
R Rock
Zartier
LINDBELL COSMÉTICOS
Coxinharia Snack Bar
Almeida & Flório Assessoria Jurídica
CENTRO TECNOLÓGICO MEGA CONTROLE
A.V.I. EVENTOS E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
OBA, OBA BH
BH HITS
BH HITS
BH HITS
Socitrip
OBA, OBA BH
SC SOLITAIRE CRYSTAL
TIP HITS BH
OBA, OBA BH
TIP HITS BH
TIP HITS BH
NO RITMO DO PAGODE
ALÔ BH FM
Clube Arena Prime
NO RITMO DO PAGODE
ALÔ BH FM
ALÔ BH FM
NO RITMO DO PAGODE
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905821017
905821025
905821033
905821041
905821050
905821068
905821076
905821084
905821092
905821106
905821114
905821122
905821130
905821149
905821157
905821165
905821173
905821181
905821190
905821203
905821211
905821220
905821238
905821246
905821254
905821262
905821270
905821289
905821297
905821300
905821319
905821327
905821335
905821343
905821351
905821360
905821378
905821386
905821394
905821408
905821416
905821424
905821432
905821440
905821459
905821467
905821475
905821483
905821491
905821505
905821513
905821521
905821530
905821548
905821556
905821564
905821572
905821580
905821599
905821602
905821610
905821629
905821637
905821645
905821653
905821661
905821670
905821688
905821696
905821700
905821718
905821726
905821734
905821742
905821750
905821815
905821823
905821831
905821840
905821858
905821866
905821874
905821882
905821890
905821904
905821912
905821920
905821939
905821947
905821955
905821963
905821971
905821980
905822005
905822013
905822021
905822030
905822048
905822056
905822064
905822072
905822080
905822099
905822102
905822110
905822129
905822137
905822145
905822153
905822161
905822170
905822188
905822196

FACEDUPLA BH FM
fina Agripina
BH LOVE
FACEDUPLA BH FM
Clube Arena Prime
BH LOVE
FACEDUPLA BH FM
Rede Educadora
AXÉ BH FM
BH LOVE
AXÉ BH FM
MASTER'S
BH SEM PARAR
AXÉ BH FM
CHEIRO DE BOLO
Le Cook
BH SEM PARAR
BH SEM PARAR
GALETO DOS BÁRBAROS
COMPANHIA BH
KANECA
TERMOPRO
COMPANHIA BH
IDENTIDADE VISUAL
FILLING MALHAS
COMPANHIA BH
MRBS Mineração Rio Branco do Sul
GARBEN
UNIGEIN
MRBS Mineração Rio Branco do Sul
JUSSA TECIDOS
Yes. Sp.
Micropigmentação & CIA
GLUZ Engenharia
UNIFISH FORMAÇÃO PROFISSIONAL
COMERCIAL PIRES
Looker
CRSP COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO SÃO PAULO
PROMUS PREMIER
éthosvita
LUZCO
TUDO PODE
LC Regularização de Imóveis
EDUCAMIX EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CENTRO AR VALVULA E RODOAR
PIMENTA
VIP
FENÔMENO
TURRANCE GREEN HOTEL
CENTRO AR VALVULA E RODOAR
Achei na 25
ALFAREVER
CALOURO CIDADÃO
METILREVER
REVERFAV
Bem da Hora
ACUESTROL
LABORAGRO
CALDEIRÃO DA BH
FF-50
CALDEIRÃO DA BH
100% PERSONAGENS
CITROFAV
IBV CANGURU
GESTURE
CALDEIRÃO DA BH
LABORAGRO
SEVEN CAR
klee
Bem Da Hora
HiperPack Embalagens Inteligentes
SÓ SOPA
ACSA Turismo Educacional Amplie seus Conhecimentos
Bem Da Hora
Isabela Yenes Chocolatier
The Routemaster
BANDA EMBALO CRISTÃO
TEMPO DE LETRAS
CITROFAV GROW
INFINIT BLUE COLLECTION
Noryam
CIA.DO SORVETE
STR DENTAL
Bem Da Hora
FAV 02
TEMPO DE LETRAS
HiperPack Embalagens Inteligentes
ALTAI
TEMPO DE LETRAS
M e M BISTRO
BACTEROL SHRIMP
Bem Da Hora
REVLON BEYOND NATURAL
BIOZOLE
OROTECH
CONDOMÍNIO LEGAL
ENERG SHRIMP
CONDOMÍNIO LEGAL
SOUL FELIZ
HEPATOLIP AQUA
CONDOMÍNIO LEGAL
UNISAÚDE EDUCACIONAL
MARINHO TRANSPORTES
CRIALAR
PROACID
Y M H you must have
CIDADE INCLUSIVA
ACIDSAFE
HiperPack Embalagens Inteligentes
ORGACID
TRATT HAIR
HAUS HAIR
CIDADE INCLUSIVA
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905822200
905822218
905822226
905822234
905822242
905822250
905822269
905822277
905822285
905822293
905822307
905822315
905822323
905822331
905822340
905822358
905822366
905822374
905822382
905822390
905822404
905822412
905822420
905822439
905822447
905822455
905822463
905822471
905822480
905822498
905822501
905822510
905822528
905822536
905822544
905822552
905822560
905822579
905822587
905822595
905822609
905822617
905822625
905822633
905822641
905822650
905822668
905822676
905822684
905822692
905822706
905822714
905822722
905822730
905822749
905822757
905822765
905822773
905822781
905822790
905822803
905822811
905822820
905822838
905822846
905822854
905822862
905822870
905822889
905822897
905822900
905822919
905822927
905822935
905822943
905822951
905822960
905822978
905822986
905822994
905823001
905823010
905823028
905823036
905823044
905823052
905823060
905823079
905823087
905823095
905823109
905823117
905823125
905823133
905823141
905823150
905823168
905823176
905823184
905823192
905823206
905823214
905823222
905823230
905823249
905823257
905823265
905823273
905823281
905823290
905823303
905823311
905823320

MARINHO TRANSPORTES
003 P
RECACID
003 P
Lutong
003 P
CIDADE INCLUSIVA
003 P
KERK
003 P
MECÂNICA CHIQUINHO
003 P
A BARONESA
003 P
RÁDIO SUCUPIRA
003 P
BRASIL ART & CORES
003 P
GETAN MOTEL
003 P
HIPERLIGA
003 P
RÁDIO SUCUPIRA
003 P
RÁDIO SUCUPIRA
003 P
MASTER'S COSMETICS
003 P
ÓTICA BOM PREÇO $
003 P
SEMPREBEM
003 P
2MGA
003 P
HIPERLIGA
003 P
AGROMIX
003 P
BOAFIBRA
003 P
riominiatura
003 P
Luqing
003 P
DIA-A-DIA DA ECONOMIA
003 P
KERK
003 P
BROKEN RULES
003 P
MASTER'S EQUIPAMENT
003 P
WAL-CAN RENT A CAR
003 P
CLUBM@IL
003 P
DIA-A-DIA DA ECONOMIA
003 P
CANTINA DO GAÚCHO
003 P
ARQUEGYM
003 P
iNtouch
003 P
A Pizza Frita
003 P
MOMENTO DA POLÍTICA
003 P
2MGA
003 P
MASTER'S INK
003 P
DIA-A-DIA DA ECONOMIA
003 P
MOMENTO DA POLÍTICA
003 P
Pengpu
003 P
TRIDENT
003 P
MOMENTO DA POLÍTICA
003 P
MASTER'S MEDICAL
003 P
NANI MULTIMARCAS
003 P
CONCEPT CAR CENTRO ESTÉTICO AUTOMOTIVO
003 P
INSTA COLOR
003 P
JUSTIÇA E CIDADANIA
003 P
REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM LATIN AMERICAN J 003 P
altas horas
003 P
SPINN
003 P
JUSTIÇA E CIDADANIA
003 P
MASTER'S NEEDLE
003 P
JUSTIÇA E CIDADANIA
003 P
MOONCITY
003 P
MASTER'S GROUP
003 P
SPINN
003 P
NOITE PAULISTANA
003 P
PAPO DE VIAJANTE
003 P
NUMIX
003 P
LANGMEIL
003 P
MEGA CHINA
003 P
Shin-Etsu
003 P
NOITE PAULISTANA
003 P
PAPO DE VIAJANTE
003 P
SPINN
003 P
NOITE PAULISTANA
003 P
PAPO DE VIAJANTE
003 P
Shin-Etsu
003 P
ANDER IMÓVEIS
003 P
ECOCICLE
003 P
MASTER'S MED
003 P
NOS ACRÉSCIMOS
003 P
BITS DA NOITE
003 P
DUTRA SHOPPING
003 P
NOS ACRÉSCIMOS
003 P
THE FREEDOM
003 P
BITS DA NOITE
003 P
NOS ACRÉSCIMOS
003 P
CYSTEN HAIR
003 P
AMIGÁLIA
003 P
MEGA CHINA
003 P
INNOVATUS
003 P
BITS DA NOITE
003 P
ACONTECEU E NÃO VIROU MANCHETE
003 P
ACONTECEU E NÃO VIROU MANCHETE
003 P
YARA
003 P
ACONTECEU E NÃO VIROU MANCHETE
003 P
MAKE EVERY COW COUNT
003 P
SHOPPING DUTRA
003 P
MASTER'S
003 P
PÃO E CERVEJA
003 P
O ASSUNTO É DINHEIRO
003 P
PÃO E CERVEJA
003 P
XTREMEFULL
003 P
HAEZEL
003 P
SHOPPING METRÓPOLE DUTRA
003 P
PÃO E CERVEJA
003 P
HIGNO´S
003 P
O ASSUNTO É DINHEIRO
003 P
takeyama
003 P
9'D@DI.COM
003 P
BRASIL ART & CORES
003 P
ONÇA LELÉ
003 P
SUCOS GIGA
003 P
XTREMEFULL
003 P
CESTA DE MÚSICA
003 P
O ASSUNTO É DINHEIRO
003 P
KARÔH
003 P
BRAZSIL DESIGN
003 P
SCR
003 P
BRAZSIL DESIGN
003 P
TERRA PATRIS ATELLIER - POUSADA
003 P
XTREMEFULL
003 P
CRÔNICA DO PLANALTO
003 P
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905823338
905823346
905823354
905823362
905823370
905823389
905823397
905823400
905823419
905823427
905823435
905823443
905823451
905823460
905823478
905823486
905823494
905823508
905823516
905823524
905823532
905823540
905823559
905823567
905823575
905823583
905823591
905823605
905823613
905823621
905823630
905823648
905823656
905823664
905823672
905823680
905823699
905823702
905823710
905823729
905823737
905823745
905823753
905823761
905823770
905823788
905823796
905823800
905823818
905823826
905823834
905823842
905823850
905823869
905823877
905823885
905823893
905823907
905823915
905823923
905823931
905823940
905823958
905823966
905823974
905823982
905823990
905824008
905824016
905824024
905824032
905824040
905824059
905824067
905824075
905824083
905824091
905824113
905824121
905824130
905824148
905824156
905824164
905824172
905824180
905824199
905824210
905824415
905824423
905824440
905824466
905824474
905824482
905824490
905824504
905824512
905824520
905824539
905824547
905824555
905824563
905824571
905824580
905824598
905824601
905824610
905824628
905824636
905824644
905824652
905824660
905824679
905824709

AGROTER
D
ORTOSMART ODONTOLOGIA ESTÉTICA
CRÔNICA DO PLANALTO
CARLINHOS BROWN
CESTA DE MÚSICA
CRÔNICA DO PLANALTO
CARLINHOS BROWN
Aço Artefatos
AGROTER
CESTA DE MÚSICA
AGROBIZZ - FORUM Internacional de AGRONEGÓCIOS
NEUROCOACHING
THERMOFULL
BELLA CAPICI
MAIS RIO
THERMOFULL
OLYMPIA SUPLEMENTOS
ENXOVAIS TROPICANA
MASTER'S MED
THERMOFULL
NEUROCOACHING
MAIS RIO
BALAKOTEKO BUFFET
LEOPARD
POP LIST
LAVIV
MARINA SMITH BY 2BEAUTY
iaz KIDS
PRENUPCIA NOIVAS
NEUROCOACHING
MAIS RIO
ROTAX OFF ROAD PERFORMANCE
BALAKOTEKO BUFFET
LEOPARD PARIS ET VOUS
MOTORISTA LEGAL
CAPRICE Casa de Israel
VILMA
G W GULF WIRE
CLUBE DOS MUQUIRANAS
MARDEL MÓVEIS
HIDROMONTEKX MONTAGEM INDUSTRIAL
PÉGPÉ
RECOVERON
RECOVERON
MASTER'S GROUP
MAISON BLANC
VITACITRUS
ABSOLUT ART BUREAU
CARTOON PARK
PONTO CINE
SUSTAP
MAISON BLANC
CARTOON PARK
RACIONALE

003
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011
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011
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003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
ABSOLUT ART BUREAU
003
CARTOON PARK
003
PSIM
003
ECOVITA
003
VÓ PAULA
003
CHÁ AU AU
003
VIRA PIZZA
003
ABSOLUT ART BUREAU
003
VÓ PAULA
003
CAMINHADA VIRA LATINHAS DE SUMARÉ
003
Zimp
003
ASSOCIAÇÃO VIRALATINHAS DE SUMARÉ
003
003
LUCKY STRIKE R.A. PATTERSON TOBACCO COMPANY EST. RICH'D 003
UNIVERSAL
003
P PROFI
003
BWT
003
P PROFI
003
Faculdade WP
003
aerofólio
003
Faculdade Wainer e Piccoloto
003
Instituto WP
003
Instituto Wainer e Piccoloto
003
AECO
003
IWP
003
HI CITY
003
aerofólio
003
DIVINE STORE
003
003
Styllu's ArquiteturArtes Romão
003
PARK D+
011
CLUBE DO CARRO POA
003
IDEALSEG TREINAMENTOS
003
Tigra Telecom
003
HIDROMONTEKX
003
HIDROMONTEKX
003
VITRINE COMUNICAÇÃO
003
ORANGE POWER FERTILIZANTE FOLIAR
003
PAINERA
003
PAINERA
003
PAINERA
003
DOCE INFÂNCIA CAKES SABOREIE OS BONS TEMPOS
003
YOKOHAMA MOTOS
003
CHAMALUX
003
BINI
003
PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM GRUPO CONSTRUCAN
003
INTELLICROPS
003
CAFÉ NOIR
003
KISS ME IM SUGAR - INTERNATIONAL STYLE
003
PETZFERA
003
PETZFERA
003
LUMME
003
KF COCO VERDE
003
KF COCO VERDE
003
Tiago Leite & Rodrigo
003
Bistrô de Crepes
003
ZAURALEYNE
003
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905824717
905824725
905824733
905824741
905824750
905824776
905824784
905824792
905824806
905824830
905824857
905824865
905824873
905824890
905824903
905824911
905824920
905824946
905824954
905824962
905824970
905824989
905824997
905825004
905825012
905825020
905825039
905825055
905825063
905825071
905825080
905825098
905825136
905825209
905825292
905825659
905825772
905825810
905825845
905825870
905825934
905825985
905826027
905826051
905826086
905826094
905826108
905826132
905826159
905826167
905826205
905826248
905826310
905826388
905826744
905826752
905826760
905826833
905826841
905826850
905826868
905826876
905826884
905826892
905826906
905826914
905826922
905826930
905826949
905826957
905826965
905826973
905826981
905826990
905827007
905827015
905827023
905827031
905827040
905827058
905827066
905827074
905827082
905827090
905827104
905827112
905827120
905827139
905827147
905827155
905827163
905827171
905827180
905827198
905827201
905827210
905827228
905827236
905827244
905827252
905827260
905827279
905827287
905827295
905827309
905827317
905827325
905827333
905827341
905827350
905827368
905827376
905827384

BOUTIQUE DO GATO
Amigo de Aluguel
INTERUNION
INTRÉPIDO
TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL
CROSSCLUBE BRASIL
BRAZILIAN PRAISE
195

003
003
003
011
003
003
003
003
003
MARIAT
003
EC EMPORIO COMFORT
003
ACADÊMICOS
003
EC EMPORIO COMFORT
003
DIFERENTE BELA
003
BELA DIFERENTE
003
FORMÔ FORMATURAS
003
Mundo da Bella
003
vida care assistência à vida
003
Empresa educativa
003
VI@ WEB
003
VI@ WEB
003
FELIPE MORO
003
Namura
003
E-INNOVATIO
003
Desafio Enigmático
003
Desafio Enigmático
003
E-INNOVATIO
003
SADER MULT USO
003
BANDA FUTRIKAR
003
FARMA 1000
003
DOG BEER
003
BYOPLUS Ativador Microbiológico
003
Geraldine personalizzare
003
CARDAN
003
XISTO
003
OONA
003
Capital Conectado
003
VGRAVEUR
003
Cruz de Malte
003
PETRUSTECH OIL E GAS
003
PETRUSTECH OIL E GAS
003
BAILE DOS ARTISTAS
003
PETRUSTECH OIL E GAS
003
KEEP CALM
003
TINTALACRE
003
KEEP CALM
003
The Denim Bar
003
SORVETE 100% CARIOCA
003
EGG VITAL
003
EGG GOLDEN
003
O AVARÉ
003
UP FRONT
003
Dá Mais Um
003
pousadascamposdojordao.com.br
003
apetito
003
PEAUTO Peças e Acessórios
003
QUETIBUX
003
Zuni-Tec
003
P PAYPARKING
003
AT2D
003
OPÇÃO AUTO PEÇAS
003
P PAYPARKING
003
FUNERÁRIA SENAP
003
BOUTIQUE DENTAL
003
PRIMA NONNA PIZZARIA
003
GENÉRICACOM
003
Rigomel
003
BA USINAGEM
003
GENÉRICAPONTOCOM
003
SC SANCALCE
003
Cria360° - Soluções Criativas
003
POR AÍ MARIANA KALIL
003
CREAM SHAKE
003
MACARRÃO NA CHAPA OMELETE CAIPIRA
003
CREAM SHAKE
003
DIAMOND EFFECT
003
HT MOTO TURISMO
003
MUNDO DO ENXOVAL TUDO FORA PREÇOS PRA NINGUÉM BOTAR DEF 003
3D WHITE LUXE
003
POR AÍ MARIANA KALIL
003
BICHO PAPÃO
003
COLD SKATEBOARD
003
SHAPEXPERIENCE
003
VITALY
003
VIP bar
003
XUPINGA
003
GUARAGOL
003
CINEPEDAL
003
HAUS DREIZEHN
003
CANTTINA DA GULA
003
ART COUROS
003
ENCONTRO TÉCNICO TECNOLOGIAS PARA SANEAMENTO BÁSICO E A 003
NHONHA
003
PONTE ALTA
003
BRASIL DIGITAL
003
OPÇÃO AUTO PEÇAS
003
SINDESAM
003
MARCOSAÚDE
003
GOLD INTERIORES
003
VIM DE MINAS
003
SINDESAM
003
CONTRA OU A FAVOR?
003
FOR LIFESTYLE
003
MULTI CENTER
003
PASSAPORTE DA COOPERAÇÃO
003
AMAREN AMAREN
003
POUSADA SAINT GERMAIN
003
DEMURRAGENET
003
SESSÃO PIADA RÁ TIM BUM!
003
ENCONTRO SHOW BUSINESS
003
AYA
003
DEMURRAGENET
003
PASSAPORTE SOLIDÁRIO
003
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905827392
905827406
905827414
905827422
905827449
905827457
905827465
905827473
905827481
905827490
905827503
905827511
905827520
905827538
905827546
905827554
905827570
905827589
905827597
905827600
905827619
905827627
905827635
905827643
905827651
905827660
905827678
905827686
905827694
905827716
905827724
905827732
905827740
905827759
905827767
905827775
905827783
905827791
905827805
905827813
905827821
905827830
905827848
905827856
905827864
905827872
905827880
905827899
905827910
905827929
905827937
905827945
905827953
905827970
905827988
905827996
905828003
905828011
905828020
905828038
905828046
905828054
905828062
905828070
905828089
905828097
905828100
905828119
905828127
905828135
905828143
905828151
905828160
905828178
905828186
905828194
905828208
905828216
905828224
905828232
905828240
905828259
905828267
905828275
905828283
905828291
905828305
905828313
905828321
905828330
905828348
905828356
905828372
905828380
905828399
905828402
905828410
905828429
905828437
905828445
905828461
905828470
905828488
905828496
905828500
905828518
905828526
905828534
905828550
905828577
905828607
905828631
905828682

DELIVERY SHOES
SEMEADORA
EKIPAR ENGENHARIA DE PROCESSOS QUÍMICOS
PEDUCHI
SEMEADORA
PASSAPORTE DA SUPERAÇÃO
EDY BRITTO & SAMUEL
SUPERMERCADOS SHOW DE PREÇO
On Media
HORSCONCOURS
FILMESQUEVOAM
EPLAST
CASA DA MOCHILA
VIVAX
NEW GLANCE
POLARHOT
DOCE BRINCADEIRA
X-Tudo Cultural SESI
TL-TOP LEVEL JEANS
BCD
DOMÍNIO GESTÃO FINANCEIRA
CAMARÃO NA MORANGA
PRINCESA
CALIFÓRNIA OTHON CLASSIC
Bloco da Brasília Amarela
POLAR HOT
UTI LOGISTICA
Störtbecker Ale Works
BELO HORIZONTE OTHON PALACE
20 TWENTY CONSULTORIA
Finíssima
UBERMANN
UBERMANN
M'ARTE
MOOSE OUTDOORS
UBERMANN
MASSAS MONTALLI
UNIÃO AUTO CENTER
NEW ORLEANS PELICANS
Samba & Outras Coisas no SESI
TL-TOP LEVEL JEANS
NEW ORLEANS PELICANS
NEW ORLEANS PELICANS
P POLENGHI BREAK SABOR CHOCOLATE
NEW ORLEANS PELICANS
NEW ORLEANS PELICANS
INNOVATER
Brechó Só Traças

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
GERAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
003
PERFIL252
003
FISK TEENS UPPER ADVANCED
003
Bambas do Samba
003
NEW ORLEANS PELICANS
003
FOLHATV LONDRINA
003
003
DENSO TAPE
003
COOL FUNWEAR
003
FISK TEENS HIGHER
003
Congresso e Seminário de Educação Regional de Inhapim
003
NUCLIMAGEM IMAGEM MOLECULAR
003
Picnic Brigaderia
003
ESCOLA DE PROFISSÕES OPET WORK
003
RAZEL
003
IDOL
003
ROYAL MED CARD
003
TEST TRAINER
003
RAZEL
003
VÍDEO ENGENHARIA
003
IDOL
003
BARATO CULTURAL
003
Café Carmo de Minas
003
FALE EQUUS COM JANA
003
Pastoral Carcerária
003
Kadu Festas Parque & Buffet
003
DROGARIA DO TRABALHADOR
003
TELDIUX
003
ARCOVERDE BUSINESS
003
SignalGlo
003
GLÓRIA AO SENHOR
003
TEODORO SAMPAIO BUSINESS
003
FLORASEPT
003
LINGERIES MINAS BELA
003
TUMI ID LOCK
003
FASTER EXPRESS
003
TONHÃO BAR E RESTAURANTE
003
Kymania K
003
MegaHair Profissional
003
C & Z DO BRASIL
003
ARROZ DONAZITA
003
gaúcho's silk & sign
003
PONTHION masculino
003
HOTZ
003
BOLSA POR MÉRITO
003
CYBERDINOS
003
BOLSA POR MÉRITO
003
COLÉGIO MV1 TOTAL
003
COLÉGIO MV1 TOTAL
003
SISTEMA MV1 TOTAL
003
SISTEMA MV1 TOTAL
003
INSTITUTO LATINO EAD
003
INSTITUTO LATINO EAD
003
CENTERNOX
003
FRANGULÃO
003
MEGA MOTOS
003
BABYNAUTA
003
CENTERNOX
003
Vanilla Nail Bar
003
ELETROPOWER
011
CENTERNOX
003
AGIRH
003
ICCONNE incorporação construção consultoria e novos neg 003
Rottina Hurbana
003
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1099
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1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1102
1102
1102
1102
1102
1103
1103
1103
1103
1103
1103
1103
1104
1104
1104
1104
1104
1105
1105
1105
1105
1105
1106
1106
1106
1106

905828690
905828704
905828720
905828739
905828755
905828763
905828771
905828780
905828798
905828801
905828810
905828828
905828836
905828844
905828852
905828860
905828879
905828887
905828909
905828917
905828925
905828933
905828941
905828950
905828968
905828976
905828984
905828992
905829000
905829018
905829026
905829034
905829050
905829069
905829077
905829085
905829093
905829107
905829115
905829123
905829131
905829140
905829158
905829166
905829174
905829182
905829190
905829204
905829212
905829220
905829239
905829247
905829255
905829271
905829280
905829298
905829301
905829328
905829336
905829344
905829352
905829360
905829379
905829387
905829395
905829409
905829417
905829425
905829433
905829441
905829450
905829476
905829484
905829492
905829506
905829530
905829549
905829557
905829565
905829573
905829581
905829590
905829603
905829670
905829697
905829743
905829751
905829786
905829808
905829883
905829891
905829905
905829913
905830040
905830075
905830091
905830113
905830130
905830156
905830172
905830229
905830245
905830296
905830326
905830369
905830377
905830385
905830415
905830431
905830466
905830474
905830482
905830547

Acompanhantes Porto Velho
Acompanhantes Pvh
Imobiliaria WBrasil
UNISSEXY
GEIA AMBIENTAL
MAQ CONNECTION
KAROÁ
FRUTAXX SAL DE FRUTA
CARMINA
OVERLOVE
EXPERIENCING SPAIN
EXPERT-ELETRONIC
DAMRE
A ALAN MODA INFANTIL
EXPERT-ELETRONIC
KAROÁ
MAQ CONNECTION
ST SAMA TREVISO
MASTER AQUECIMENTO
BELACHICKEN brazilian top quality
EXPERT-ELETRONIC
SAÚDE FEMMINI
aracafé
Cosmopolitan bartenders
MASTER AQUECIMENTO
Revista Caravela
BELACHICKEN brazilian top quality
EXPERT-ELETRONIC
EMPÓRIO CENOGRAFIA
MESSAGEX
empório cenografia
GERP IP
MESSAGEX
SPAZIO DESIGN
ACADEMIA ENCONTRO
MORAES LEME CONSULTORIA CONTABIL
EXPERT-ELETRONIC CONNECTING THE WORLD
Segredos e Inspirações
RESTAURANTE URANO
GIULIANA ROMANNO
PREÇO & CLASSE
LOKELO
UNIVERSIDADE DO CAVALO The Horse University
AZUL & ROSA MODA INFANTIL E GESTANTE
Smart Sul
SEU PEDIDO É UMA ORDEM
Seguro RESIDENCIAL Empreendedor
TEMPER MAIS SABOR E SAÚDE
CRIADECK
EXPERT-ELETRONIC CONNECTING THE WORLD
CLUBE EVENTOS
Embaixadores do Galo
Seguro RESIDENCIAL MicroEmpreendedor
ALHO MAIS SABOR E SAÚDE
EQUATORIAL
EXPERT-ELETRONIC CONNECTING THE WORLD
ENSS
DINGO BOY
TEMAKY
DELIVERY SHOES
EXPERT-ELETRONIC CONNECTING THE WORLD
INTERAGE BABY
HOPFUL cerveja artesanal
Publicertta mídias sustentáveis
AMANHECER MINAS
FUSION COLORIST O BOTICÁRIO
TEMPER MAIS SABOR E SAÚDE
AUTOSOMA
TV ABEN CONHECIMENTO EM BOAS MÃOS
O GATO COMEU
DYZARDE
CARLINHOS REBOLADOR & FORRÓ REBOLO
tutor amigo
DA HORTA HORTIFRUTIGRANJEIROS
Casa da Moldura
ALHO MAIS SABOR E SAÚDE
METRODIGITAL & CLOUD
hot dream
ODDLY
QUICKIES
RENAISSANCE
Outletfair
ENIGMA
SORRISO MAROTO
ROCHEDO CERAMIC DURA+
bionico
CONSULGENCY
COR E CHARME
NOVATECH
Brasina
TV FOCO
MUNDO NERD
BATATARIA E PIZZARIA CUMURU
PREÇO E CLASSE
Cana Boa
Las Paletas
K THAI BAR
LUIZA BESSAS
PRO COMPLEX
COGNORAMA
La Tucumbita
AXE TOP
PATRÍCIA MEL
XPURE
La Michoacana
VDKA
VITAMARE
NITAPLAST
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905830580
905830644
905830709
905830768
905830792
905830938
905830970
905831012
905831080
905831136
905831160
905831179
905831195
905831217
905831225
905831233
905831241
905831276
905831284
905831292
905831306
905831314
905831322
905831365
905831381
905831390
905831438
905831446
905831454
905831462
905831497
905831616
905831624
905831640
905831713
905831748
905831772
905831810
905831829
905831861
905831896
905831926
905832060
905832086
905832213
905832248
905832256
905832418
905832779
905832817
905832825
905832833
905832841
905832990
905833040
905833058
905833066
905833147
905833210
905833244
905833287
905833317
905833368
905833538
905833562
905833589
905833600
905833619
905833660
905833678
905833813
905833848
905833880
905833902
905833945
905833953
905833970
905834003
905834127
905834135
905834143
905834151
905834291
905834305
905834348
905834372
905834399
905834470
905834488
905834518
905834550
905834690
905834720
905834747
905834755
905834763
905834836
905835018
905835190
905835204
905835220
905835239
905835271
905835298
905835310
905835352
905835379
905835387
905835425
905835476
905835514
905835573
905835638

Garoa Hostel
003 P
GRUPO VEM NO KLIMA
003 P
BAIRES
003 P
CACIQUE
003 P
NORDESTINO
003 P
PLUS SIZE VALE
003 P
BAIRES
003 P
OLAY REGENERIST LUMINOUS
003 P
BLACK TIE
003 P
SURTADAS NA YOGA
003 P
SURTADAS NA YOGA
003 P
DETONADORES
003 P
BAIRES
003 P
ROSA MORENA
003 P
DETONADORES
003 P
UCI Orient XPlus
003 P
MOVERE
003 P
ACADEMIA INCORPORE
003 P
TRABALHANDO.COM
003 P
ESPECIAL: POLE DANCE
003 P
UCI Orient XPlus
003 P
TRABALHANDO.COM.BR
003 P
ESPECIAL: POLE DANCE
003 P
Velha Guarda dos Toca Discos
003 P
UCI Kinoplex XPlus
003 P
Território Livre
003 P
UCI Kinoplex XPlus
003 P
Baile da Pesada
003 P
SGIC - WEB
003 P
SGIM
003 P
Revista Très
003 P
VINDO DAS ESTRELAS
003 P
RAGO
003 P
VINDO DAS ESTRELAS
003 P
VINDO DAS ESTRELAS
003 P
MRX
003 P
MRX
003 P
BODYLIFE NUTRITION
003 P
PROMON INTELLIGENS
003 P
LOGOS RASTREAMENTO
003 P
PROMON INTELLIGENS
003 P
"BUFFET TURANDOT"
003 P
BONNAVILLE
003 P
"BUFFET TURANDOT"
003 P
VITTA FLOWER
003 P
SPOTLIGHT
003 P
PNGE - PRÊMIO NACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL & PRÊMIO G 003 P
MESTRE KIM
003 P
dloox
003 P
Miss Meg
003 P
Incenso da Sorte
003 P
MedJuris
003 P
Sonhos & Fantasias
003 P
Maratona Internacional de Porto Alegre
003 P
THE BEST T-SHIRT IN THE WORLD
003 P
ESTOUDENTRO
003 P
GESTÃO E FINANÇAS
003 P
Centrimóveis
003 P
contexto social
003 P
Policlear G
003 P
BXBSOFT
003 P
KILBOY
003 P
SEAPLEX
003 P
MONSKEY
003 P
CAMBURI
003 P
KILBOY
003 P
CAMBURI
003 P
BLOCO DIGITAL
003 P
CAMBURI
003 P
GOJIMAX
003 P
RIONEKEYSA
003 P
Arista
003 P
FELIPE STREPARAVA
003 P
EGIX
003 P
COPERFIL
003 P
GIOVI
003 P
COPERFIL
003 P
MAGIK SOFTWARE
003 P
INSTALOAR
003 P
Arista
003 P
www.peçafacildistribuidora.com.br
003 P
CHAMADA DA ESPERANÇA
003 P
Arista
003 P
CHAMADA DA ESPERANÇA
003 P
Arista
003 P
Arista
003 P
Lord'J
003 P
CLUBE DO ASSINANTE CARAS
003 P
ARRAIÁ DO POETA
003 P
CARAS VIAGEM
003 P
BRECHO LEVA E TRAZ
003 P
CONTAINER EXPRESS
003 P
DAX
003 P
SEEDBOX
003 P
Oosterhuis
003 P
SOYLUTION
003 P
MASCOTE
003 P
Saúde Salivar
003 P
BAR, BOTECO & CIA - ACIP
003 P
PARSONS
003 P
PARSONS
003 P
CARBONCIN
003 P
BACTROPIN
003 P
GINKOMED
003 P
REVER HAIR
003 P
METFORMED
003 P
VALERIMED
003 P
Encompass Brasil
003 P
mundiar sistema de ar condicionado
003 P
BRASA GRILL
003 P
STOGAS
003 P
ABEIVA
003 P
Margarida Grenah
003 P
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1128
1128
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1128
1128
1129
1129

905835662
905835670
905835794
905835816
905835875
905835913
905835930
905835956
905835964
905835980
905836006
905836030
905836073
905836103
905836138
905836200
905836243
905836308
905836324
905836367
905836405
905836421
905836456
905836464
905836472
905836480
905836499
905836502
905836510
905836537
905836570
905836642
905836669
905836685
905836731
905836774
905836782
905836839
905836960
905837010
905837231
905837282
905837339
905837401
905837452
905837460
905837487
905837495
905837630
905837690
905837851
905837894
905837916
905837991
905838092
905838173
905838270
905838360
905838378
905838459
905838475
905838513
905838521
905838572
905838610
905838700
905838815
905838840
905838998
905839005
905839048
905839170
905839218
905839226
905839269
905839285
905839315
905839374
905839471
905839544
905839552
905839587
905839609
905839641
905839706
905839749
905839773
905839811
905839889
905839897
905839900
905839951
905840003
905840020
905840054
905840062
905840119
905840143
905840216
905840291
905840305
905840437
905840526
905840542
905840585
905840631
905840801
905840925
905840950
905841000
905841018
905841050
905841085

TOP'S HI TECH COMPONENTES
Underground
TECHNOCAR
GLOBO SAMPA
nat fashion
EXTRAFLEX
7 MINE
FLEXMINE
CASA & CONSERTO
REDMONT
KEEPORT
PACK
IPERFLEX
FLEXPACK
AGROMOTIVA
KIM
FACULDADES MOTIVA
Kit Bebê
SYMPÁ
FACULDADES MOTIVA
IMLYGIC
FACULDADES MOTIVA
OMLIVULT
OCUPAMED
DOUTOR EFICAZ
FACULDADES MOTIVA
OCUPAMED
LUVIS
TANTA ARQUITETURA
TLOGEX
CONTUFLAN
DIGESLEV
FIT 2 YOU
DIMETKIN
Por outro lado
AMIORRIT
mista
ZOPIDURM
BELLA TODO DIA
PH12
CARNA MIX
Coleta Digital
REVISA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA
SEU VINIL
ALCAFI
DATELA
codigo de barra
GIBITERIA, SEBO E LIVRARIA BONELLIHQ
Rei do chá
MYTHOS
VAMOS ECONOMIZAR?
VAMOS ECONOMIZAR?
startup university
SEVEN SPORT
GRUPO GENTE
GENTE
ÁGUA MINERAL NATURAL CRUCIÁ
STECO
O AVARÉ
STEKO
LaudoMovel
POWERSAFE
HAPPY GOODS
ULTIMATE
ICEA
GETPOWER
SEIZAN
CONSTRUSHOW
NatyCo
CENTER CAPILAR
estudante cidadão
NICK&VICK CABELO BONITO
TABERNAS DO SUL
NICK&VICK CABELO BONITO NUTRI-HAIR
HAND GRENADE
FORRÓ NA HORA
NICK&VICK CABELO BONITO PRO-HAIR
SERVFÁCIL
Willpower Idiomas
NOGRA PHARMA
SPIT´S
Consórcio Nacional Jacto
VIRADINHA ESPORTIVA
Consorcio Jacto
TRASODEX
DORGESYL
TECNO LED
NICK&VICK MÃOS BONITAS
REDAI
REDAI
Top of Love
REDAI
BLACK MAMBA
DOVAC
TAIPAN
UNIDAS
Dukhan
NICK&VICK CORPO BONITO
Augusto César & Leandro
CAMINHAR CALÇADOS
Augusto César & Leandro
Basquete Brasil
ANA MARIA DELIMAX
OURO FINO LEAVES
PEGADA
ARDOCREDI
SUMMERSTAGE
NUTRAM
IMVAC
L2TX HOLDING
MOUNTREK
NANOFLOC
WINGVAC
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P
P
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P
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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P
P
P
P
P
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P
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1129
1129
1129
1129
1129
1129
1129
1129
1129
1129
1129
1129
1129
1129
1130
1130
1130
1130
1130
1130
1130
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1132
1132
1132
1132
1132
1132
1132
1132
1132
1132
1132
1132
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1134
1134
1134
1134
1134
1134
1134
1134
1134
1135
1135
1135
1135
1135
1135
1135
1135
1135
1135
1135
1136
1136
1136
1136
1136
1136
1136
1136
1136
1136
1136
1136
1136
1136
1136
1137
1137
1137
1137
1137
1137
1137
1137
1137
1137
1137
1137
1138
1138
1138
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905841131
905841182
905841212
905841255
905841301
905841310
905841336
905841360
905841387
905841409
905841484
905841492
905841506
905841557
905841565
905841611
905841646
905841662
905841727
905841735
905841751
905841859
905841867
905841891
905841905
905841964
905841980
905842260
905842286
905842316
905842375

WINGVAC
HYDRAVOL
TESTODROL
FLOPITO
EPIC
FOTIVDA
Staytrack
JARTIXO
PAPA CARTÃO
BARRAL COMPANY
CHUMBINHO
PAPA CARTÃO
GLEISS LUTZ
IBGR-Instituto Brasileiro para Gestão de Restaurantes
GLEISS LUTZ
Instituto do Atleta Esporte e Saúde
JADI BIJUTERIAS
PROGRAMA RC
PASSADAS - A ARQUITETURA DO OLHAR
MECHADYNE
ROTA RELIGIOSA - AE TERNUM
MECHADYNE
MATEG
PROJETO 7 CARTAS, 7 CORES E 7 NÚMEROS
VITTORE
Oral Brush ICE
Agrocom Alimentos
Modas & Mimos
SINTROPIA
EDUFOR
BORDADOS RESENDE

RPI 2214 de 11/06/2013
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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P
P
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P
P
P
P
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1138
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1140

Diretoria de Marcas - DIRMA
Índice Alfabético Remissivo de Marcas
RPI 2214 de 11/06/2013

0800 CONFECÇÕES
100,5 GRAUS
100% MAMBO
100 MISÉRIA
100% PERSONAGENS
100 PS
100% RUBRO NEGRO
1+1 PUBLICIDADE & DESIGN
13 TRIBOS ROCK BAND
171
195
1ª via contabilidade
2.0 HOTÉIS
20 TWENTY CONSULTORIA
212 VIP ARE YOU ON THE LIST?
26 TRANSPORTE E LOGÍSTICA
2 EM 1
2go
2MGA
2MGA
2ND DESIGN DIGITAL
2 POWER
3D
3D IMÓVEIS
3D WHITE LUXE
3G CDMA
3G CDMA
454 SEQUENCING
454 SEQUENCING
454 SEQUENCING
45 minutos de refrescância
4 ELEMENTU'S UNITED
4 GERAÇÕES
4 LINHAS
53
53
53
53
5 minutos
5 pras tantas
77KIDS
7 MINE
7P
7TONS
80´S LOUNGE
9'D@DI.COM
9 MESES
A1
A2 AO QUADRADO
AAA AUAD ADVOGADOS ASSOCIADOS
A ABDUÇÃO
A ABILITY GESPAT GESTÃO DE PATRIMÔNIO
A ADRISILK
A ADRISILK
A ALAN MODA INFANTIL
A ANTICA FARMACISTA
A ARCHITETTO
A ARCHITETTO
A ARENITO
A ARTESÃ
A ATAKADÃO ATAKAREJO
A AUSTIN ASIS
ÁBACO
AB AMBIENTAL
A Banca 021
A BARONESA
ABAS
ABCD MANGUEIRAS E CONEXÕES
AB Circular
ABECE
ABEIVA
ABEMD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIÁLOGO
ABEMD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MARKETING DO DIÁLOGO
A BENÇÃO
ABERCROMBIE & FITCH
ABG ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE
ABIFISA - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SETOR FITOTERÁPICO
ABIFITO
ABILITY EXPRESS
ABILITY EXPRESS
ABMP ASSOCIAÇÃO BAIANA DO MERCADO PUBLICITÁRIO
ABÓBORA HALLOWEEN
ABODE AROMA
ABOLESE
ABRADI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTIC
ABRADI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓST
ABRADI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTIC
ABRADI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTIC
ABRAFESTA
ABRAFITO
Abraps - Associação Brasileira dos Profissionais de Sus

902974092
905796225
840361840
830738924
905821610
905819845
901372072
902079956
905732200
905797060
905824792
902889680
905777336
905827716
830765840
902778404
006914489
905792157
905822366
905822544
902907735
830729208
830739459
830667822
905827040
826267602
826267610
840361726
840361696
840361645
905731646
905808576
902569384
902502603
840377266
840377193
840377215
840377240
905819152
902797476
829706569
905835930
902748866
905738640
905761200
905823192
903121700
828420378
902723804
830677127
902974084
905754239
902782975
902782991
905828852
830660704
905807251
905807260
905807499
902637185
901237671
822293170
828140383
902864270
905787340
905822269
902829033
902814540
905797418
901293725
905835573
902922955
902923129
905763351
830750444
830700471
827041179
822866811
902698117
830655883
902962728
824247973
840366175
902913492
902700596
902700286
902700952
830656987
905814754
823842371
905759370
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P
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P
P
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P

100
003
003
351
003
003
400
351
003
003
003
400
003
003
010
400
590
003
003
003
400
400
351
400
003
235
235
003
003
003
003
003
230
400
003
003
003
003
003
400
400
003
400
003
003
003
351
351
400
400
351
003
097
097
003
400
003
003
003
400
351
351
560
400
003
003
400
400
003
210
003
400
400
003
295
400
560
560
400
400
351
269
003
400
400
400
400
400
003
560
003

699
871
329
220
1041
1027
418
437
719
873
1071
614
803
1090
269
541
1145
857
1047
1049
624
214
221
183
1081
130
130
327
327
327
716
923
460
456
376
375
375
375
1013
564
147
1129
510
739
787
1055
708
138
497
186
699
764
547
547
1108
177
908
909
912
474
417
112
1166
603
840
1046
586
578
874
418
1129
630
630
789
224
199
1165
1160
488
176
646
116
342
627
489
489
490
177
952
1160
786

ABRE & FECHA
ABRE & FECHA
Abreu Corretora de Seguros
ABSOLUTA ELEVADORES
ABSOLUTA ELEVADORES
ABSOLUT ART BUREAU
ABSOLUT ART BUREAU
ABSOLUT ART BUREAU
ABSOLVE
Abunita
ACADEMIA BRASILEIRA DE ESTILISTAS DE CABELOS
ACADEMIACCEE
Academia Cearense de Odontologia Fundada em 23.09.1984
ACADEMIA DO SUSHI
ACADEMIA EM DEBATE
ACADEMIA EM DEBATE
ACADEMIA EM DEBATE
ACADEMIA EM DEBATE
ACADEMIA ENCONTRO
ACADEMIA INCORPORE
Academia Mineira de Coaching
ACADEMIA PALACE
ACADÊMICOS
AC ANNA CAROLINNA
A CAPRICHOSA MODAS
ACATEC
ACCelular
ACCelular
ACCelular
ACCOMOVE
ACE
ACelular
ACelular
ACelular
A CENA MUDA
ACERO BOTAS TÁTICAS
ACESSO FÁCIL
ACESSO FÁCIL
ACESSO FÁCIL
ACESSÓRIU'S CELL AC
Achei na 25
ACHIEVE
ACIDSAFE
ACNATIVE
ACNE ACT
ACOBAR
ACOLHIDA NA COLÔNIA
ACOLHIDA NA COLÔNIA
Acompanhantes Porto Velho
Acompanhantes Pvh
ACONTECEU E NÃO VIROU MANCHETE
ACONTECEU E NÃO VIROU MANCHETE
ACONTECEU E NÃO VIROU MANCHETE
ACQUA DI PARMA ACQUA NOBILE
ACQUA FLUX
ACQUAMASTER
ACQUAMASTER PLUS
ACQUAZUL
ACREDITA MINAS
ACREDITA MINAS
ACRY-LIGHT-GEL
ACRY-LIGHT-GEL
ACSA Turismo Educacional Amplie seus Conhecimentos
ACSP
ACSP
ACSP
ACSP
ACSP
ACT 3
ACT! HOME FITNESS
ACT! HOME FITNESS
ACTICAND
ACTION
ACTIVATE DRINKS
ACTIVATE DRINKS
ACTIVELAX
ACTIV NATUROL SHIELD
actualsports
ACU
ACUESTROL
ACUSHLA
ACUSHLA
ACUSHLA
ACUSHLA
ACUSHLA
ACUSHLA
A CUSTO ZERO
A CUSTO ZERO
ADAKVEO
A DANÇA DA VEZ
A DANÇA DA VEZ

905816749
905816714
905762460
830695230
830695257
905823966
905823893
905823818
007173539
905786572
823334708
840374348
902971190
905818644
902971530
902971883
902971891
902971557
905829085
905831276
905785207
830727671
905824865
902868594
905815505
830654348
905802802
905802764
905802934
840377541
840357478
905802543
905802691
905802624
902762370
902748017
902735527
902735519
902735489
905818415
905821505
902892339
905822137
902793578
902771450
902974149
902860100
902859994
905828690
905828704
905823028
905823036
905823052
840377533
905752902
905752864
905752872
902773224
905807723
905808096
830723773
830723790
905821726
905778464
905777867
905777794
905777620
905778618
840366370
840365845
840365837
840370474
903123339
830764666
830764690
901970751
905796330
902526308
829431071
905821564
905819535
905819543
905819551
905783611
905783646
905783620
905748700
905748654
905816455
905784456
905784472
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P
P
P
P
P
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P
P
P
P
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P
P
P
P
P
P
P
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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P
P
P
P
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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003
003
003
400
400
003
003
003
700
003
270
003
351
003
351
351
351
100
003
003
003
400
003
400
003
400
003
003
003
003
003
003
003
003
400
400
400
400
400
003
003
400
003
400
400
351
400
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
003
003
400
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
230
100
351
100
003
400
235
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

998
997
788
197
198
1063
1063
1062
1146
837
115
360
679
1008
682
685
685
682
1111
1121
834
213
1072
604
978
176
888
888
888
378
315
887
888
888
522
510
504
504
504
1005
1040
616
1045
561
530
699
602
602
1106
1106
1054
1054
1054
378
760
760
760
533
915
921
211
211
1041
805
804
804
803
805
344
340
340
349
708
267
268
435
871
459
145
1040
1026
1026
1026
827
827
827
749
749
994
831
831
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Adapit Soluções em TI
ADAPTADOR-MIN
ADAPTADOR VIT
ADBF - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BAHIA DE FEIRA
ADCUM-RJ ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES E USUÁRI
ADD-RAD
ADELGAR
ADEMADAN ANTONINA
ADHETECH
ADILSON CIELO
ADMA ENTRETENIMENTO
ADMA EVENTOS
ADRIANO-ADRIANO TECIDOS
ADRIA WWW PLUGADOS
ADRIVAL
ADVAFLEX
ADVAN G.T.
ADVENT
ADVENT
ADVENT SOFTWARE
ADVENT SOFTWARE
ADVOCACIA CHAGAS & CHAGAS
AECO
A&E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
AELA
AEL AEROELETRÔNICA
AEL AEROELETRÔNICA
AEL AEROELETRÔNICA
AENOR ER EMPRESA REGISTRADA
AENOR ER EMPRESA REGISTRADA
AENOR ER EMPRESA REGISTRADA
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL
AENOR MEDIO AMBIENTE
AENOR MEDIO AMBIENTE
AENOR MEDIO AMBIENTE
Aero Design
aerofólio
aerofólio
AF ASSAULT FIRE
AF ASSAULT FIRE
AF ASSAULT FIRE
AF CAPITAL
A Febre
AFFAIR
AFFINITAS BANDA SHOW
AFF MÓVEIS ESCOLARES
AFIM
AFIM
AFIM
AFRO CLOTHING
AFROXPAC
AF SYSTEM IMPLANTE OSSEOINTEGRADO
AF SYSTEM IMPLANTE OSSEOINTEGRADO
ÁGATA PISCINAS
AGATHA RUIZ DE LA PRADA
AG AUTO ESCOLA
AGÊNCIA DAMODA COMUNICAÇÃO E NEGÓCIOS DA MODA
AGÊNCIA DAMODA COMUNICAÇÃO E NEGÓCIOS DA MODA
agência DÉCIO
AGESERV ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOS
AGF ENGENHARIA
AGHATA
AGHOS
AGHOS
AGIR
AGIRH
AGRIMAC
AGRIPRESS
AGRIQUEST
AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES
AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES
AGROBIZZ - FORUM Internacional de AGRONEGÓCIOS
Agrocom Alimentos
AGROENERGY
AGROFISH
AGROGLORY BRASIL
AGROMIX
AGROMOTIVA
AGROPECUARIA ANDORINHA
AGROPECUÁRIA FAMÍLIA LIMA
AGROTER
AGROTER
ÁGUA MINERAL NATURAL CRUCIÁ
ÁGUA VIVA ÁGUA MINERAL
AGUIA REBOQUES
AGV
AGV FRETE
A-HÁ!
AHBAI MEMBER THE PROUD LADY
aheadWorks
AI AGÊNCIA DE IMPRENSA
AILUK
AIOSA – APARELHO INTRA-ORAL DE SACIEDADE ALIMENTAR
AIQON
AIRFLAME
AIR PUMP BALLOONS
AIRSENSE
AIR SHOW FESTIVAL
AIR TRACK
AJETRON
AJJ
A.K.A.
A.K.A.
A.K.A.
AKF IMÓVEIS
Alabama
AL ALMAQ
ALAPAKI
ALARME ECLIPSE
ALARTANA
ALASKA SEAFOOD BACALHAU DO ALASCA MACROCEPHALUS

901756067
905819209
905819217
905780655
830177191
822485605
902769740
902687360
830700951
905787650
902760904
902760920
905782410
902250116
905757866
820827754
840379110
830446052
830446036
830446060
830446060
905814231
905824130
830667881
902790951
900367369
900367148
900367237
830684409
830684417
830684395
830684387
830684433
830684425
830684468
830684450
830684441
905816013
905824164
905824083
840377185
840377169
840377177
902967819
902949225
902010786
902768557
830683232
905773756
905773675
902887424
905793420
825737753
905815033
905814932
905816390
830764747
905782429
902766287
902766260
902767976
902791737
905796250
830738991
902878697
902878816
905807120
905828607
828042004
902782533
830715460
900295716
900295724
905823443
905841980
828885621
826600425
902611500
905822382
905836138
830510664
902960903
905823338
905823427
905838270
905807561
840338287
829880542
905811712
902593510
820743712
905818580
902915797
905762550
902803450
905818458
905789415
902967738
902783572
902987585
902827499
902771477
840147546
830278923
830278761
830278753
905758650
902727265
902625446
902728520
821647725
905805526
840357770
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ALASKA SEAFOOD BACALHAU DO ALASCA MACROCEPHALUS
ALCAFI
ALCAMED
ALCAPONE PIZZARIA
ALDEIA DA LAGOINHA
ALDEINHA DA SERRA ÁGUA MINERAL NATURAL
ALDEINHA DA SERRA ÁGUA MINERAL NATURAL
ALDO
ALEGRIA FM O DIA
ALEKTOS BILASTINA
ALERGEN
ALERO
ALERO
ALERO
ALESSANDRO OTERI
ALESSANDRO OTERI
Aletha
ALEXA
ALEXA
ALFA DECOR
Alfa Mc's
ALFANDEGA
Alfa Participações e Empreendimentos
ALFAREVER
ALGINECO
ALHO MAIS SABOR E SAÚDE
ALHO MAIS SABOR E SAÚDE
ALHO PLANALTO
ALIANZA THE INTEGRAL SAFETY SOLUTION
Aliança Coffee
ALIANÇA PAPÉIS
ALIANÇA PRODUTOS VETERINÁRIOS
ALI BABAR BAR E CHOPPERIA
ALILION
ALÍNEA
Alive Lax ideal pra você
ALIVEWEBTV.COM
ALIVEWEBTV.COM
Aliv Lax ideal pra você
ALKOSYNT
ALL' CERES PLANTIO CRUZADO DA SOJA
ALLEGRO
ALLERGIKA
ALLFIBER
ALL PERFUMES PERFUMES E COSMÉTICOS
ALLPOSTERS
ALLURE AGENCY
ALLURE AGENCY
Almeida & Flório Assessoria Jurídica
ALÔ BH FM
ALÔ BH FM
ALÔ BH FM
ALPHASITIO
ALS CRIAÇÕES
ALTAI
altas horas
ALTO DA SERRA
ALUMINIKIT
ALUMISTAL VIDROS E ESQUADRIAS
ALUMP
ALUMP
AM
AMAG PROCATH
AMAG TOPFORM
A.M.A MODA ÍNTIMA
AMANHECER MINAS
Amanter Fragrâncias
AM ANTONIO MASIERO
AM ANTONIO MASIERO
AMANTUBA
AMARAGY
AMARELINHO
AMAREN AMAREN
A Marmitaria
AMAVI IMÓVEIS
AMAZONFRUT
AMAZON PREMIUM
AMAZON PRIME
Amazon Totem
Ambre Baldessarini
A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA
A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA
A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA
A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA
A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA
AMERESCO
AMERESCO
AMERESCO
AMERESCO
AMERESCO
AMERIAN
American Blend Tobacos
AMERICAN TRAILERS
AMIGÁLIA
Amigo de Aluguel
AMIGO FAZ TUDO
AMIORRIT
Amo Coisas di Maria
AMOR.A COMUNICAÇÃO
AMOR AMOR IN A FLASH
AMORELATTE
AMORELATTE
AMOR E REVOLUÇÃO
AMOR E REVOLUÇÃO
AMORETTO CAKE SHOP
AMOR NA PELE
AMORTEX
AMPIUS
AMPIUS
AMPLASTEC
AMPLIT
AMPLIT
AMSTERDAMS BLAUW

840357818
905837452
901821721
830680080
830737251
902971956
902972073
830699775
905796500
830707492
902709453
905808002
905807952
905807901
840376308
840376260
905753925
830738797
830738800
829158472
905783239
902971247
901914835
905821513
905744047
905829298
905829581
902775693
830669299
905735030
905757424
902626965
825035171
840045611
902743740
902805959
903007819
903007851
902807528
840378505
905758218
821064568
830681124
905792335
830767878
830645144
840357346
840357354
905820797
905820983
905820959
905820991
828705275
902767151
905821920
905822676
902961187
830666982
902969897
902715631
902715364
840344490
840357486
840357494
905811020
905829417
905650883
902170660
902170716
829730389
902971298
902973720
905827317
905784375
905815157
905811054
824086333
901961566
905750233
905811224
830766065
830766073
830766081
830766090
830766103
830750355
830750533
830750347
830750363
830750517
829858385
905795806
840345348
905822986
905824725
905820614
905836774
905749901
830759980
840346646
840362145
840362137
830703020
830703012
840338074
901419303
902721232
840350082
840350066
829291997
840348754
840348738
830778420
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210
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317
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429
186
218
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199
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205
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367
367
763
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142
822
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433
1040
741
1113
1117
536
185
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774
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1161
279
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385
779
1158
187
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271
173
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1032
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139
525
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644
182
670
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494
302
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1115
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439
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1085
830
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116
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935
270
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149
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304
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226
305
332
332
201
201
299
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496
310
309
144
306
306
271
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AMYLOTRACE
ANA BERREDO
ANABOLICIOUS
ANABOLICIOUS
ANABOLICIOUS
ANABOLICIOUS
ANABOLICIOUS
ANA MARIA DELIMAX
ANA MOTA CABELEIREIROS
ANAMT ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO
ANA PITANGA
ÂNCORA REVESTIMENTOS
ANDER IMÓVEIS
ANDERSON MIRANDA
ANDORRA MOTEL
ANDRADE ÓTICA
ANDREA MATTOS
ANDREATTO'S JÓIAS & RELÓGIOS
ANDROMEDA ARQUITETURA E CONSTRUÇAO
ANGÉLICA BUSINESS
ANGELO NARDELLI 1951
ANGELO NARDELLI 1951
ANGELO NARDELLI 1951
ANHEMBI
ANIMA
ANINHA COMÉRCIO DE TECIDOS E RETALHOS
Anionte
ANIVERSÁRIO RADIANTE
ANJINHO SERAFIM
ANJO 45
ANJO DA GUARDA
ANJO DOS PÉS
anjuum
ANNA FLYNN
ANNA FLYNN
ANNA FLYNN
ANNA FLYNN
ANNALIMPA LAVANDERIA
ANOTAÍ
ANOVA
ANTARTIDA
ANTHARES
ANTIOXY
ANTISEPTIN
ANTISTAX
Anuário de Design Hospitalar
ANUNNAKI
ANVI
AO AMERICAN ORTHODONTICS
AOC EDGE LED
AORTT
AO VIVO
AO VIVO
AO VIVO
AO VIVO
APARICI
APARICI
APARICI
apetito
Apex
APIÁRIO RODOVALHO
APIMÉDICA
APIS-FRESH
APITOX
A Pizza Frita
APLVCARE
APPCO GROUP
APPCO GROUP
APPCO GROUPBRASIL
APPCO GROUP BRASIL
APPCO GROUPSUPPORT
APPCO GROUP SUPPORT
A PRINCESA E EU
AQMP - ANTES QUE A MODA PEGUE
aqualarm
AQUAPESCABRASIL
AQUARITE
AQUARIUS SHOPPING
AQUARUM SANEAMENTO AMBIENTAL
aquele gol
aracafé
A R AGROPECUÁRIA ROCHELE
ARAPEVA
ARAPEVA
Araçatuba Country Fest
Araçatuba Country Show
ARCA EMPRESTA RÁPIDO
ARCHETYPE ME
ARCHETYPE ME
ARCHETYPE ME
ARCHETYPE ME
ARCHETYPE ME
ARCHETYPE ME
ARCOVERDE BUSINESS
ARCSTAR UCAAS
ARCSTAR UCAAS
ARCSTAR UCAAS
ARDOCREDI
ARENA 2 RODAS
Arena de Artes
ARENA RADICAL
ARES
ARES PERFUMES
Arista
Arista
Arista
Arista
Arista
ARISTON
ARISTON
ARISTON
ARISTON
ARISTON
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830681744
905807782
905803329
905803272
905803434
905803370
905803469
905840526
905820460
902792113
902668374
905811690
905822870
902823736
905808045
830693475
902968793
902733109
830695508
905807642
902294016
902293877
902293966
004022122
830225145
828217742
905818377
840365659
829737006
905731670
902261932
830695036
902762710
840348860
840348843
840348851
840348886
902758969
902907646
902964445
902966650
905802136
829089853
905763220
830718257
902635506
905795148
902799592
840357125
830748709
840365381
827631812
827667620
827660260
827634390
840365675
840365683
840365667
905826744
905735102
902961730
902709330
827136382
902710214
905822528
902877410
902888838
902888536
902888722
902888382
902888986
902888170
823172937
905758005
905786181
902236172
830348425
826358659
830663908
905813251
905828950
900862475
902861026
902861042
905812409
905812484
826035582
840382600
840382677
840382650
840382596
840382626
840382642
905828216
840381557
840381565
840381549
905840631
902987607
905818547
902987615
905784570
902061585
905833848
905834348
905834135
905834372
905834291
840345151
840345119
840345100
840345143
840345135
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914
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160
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180
947
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414
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128
404
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400
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400
1137
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437
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303
303
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ARISTON
840345127 P 003
ARKLON
902974106 P 351
ARLEQUIM
840365152 P 003
ARLEQUIM
840365136 P 003
ARMARIUS DESIGN
902102311 P 400
ARM ARTES GRÁFICAS
902881493 P 400
ARMAZÉM DAS CORES
905807138 P 003
armazem das cores
905816145 P 003
ARMAZÉM DAS CORES
905807979 P 003
ARMAZÉM EDUCACIONAL
902973584 P 351
ARMAZÉM EDUCACIONAL
902973410 P 351
Armazém União
902973916 P 351
armazzem mix
901891940 P 351
ARMOUR
004504909 R 700
ARNO AERO TIMER BLACK
902783904 P 400
ARNO LAVETE MAXX
902783912 P 400
ARNO MIX DELUXE
902816470 P 400
AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
902775359 P 400
AROMAS & ENCANTOS
902171186 P 400
ARPON
822821125 P 400
ARQUEGYM
905822501 P 003
ARQUIPLANIS
902700774 P 210
ARQUITETURA DAS FLORES
902669419 P 400
ARQUITETURA DAS FLORES
830679960 P 400
Arraes Editores
902749927 P 400
ARRAIÁ DO POETA
905834488 P 003
ARRANCADÃO TRUCK SERIES
902945475 P 351
ARRANCADÃO TRUCK SERIES
902945432 P 351
ARROZ BACABAL
905811119 P 011
ARROZ DONA ELY
902951777 P 241
ARROZ DONAZITA
905828330 P 003
ARROZ TROPEIRO
905807391 P 003
ARS
905743520 P 003
Art. 205
905758030 P 003
ARTCONS
902782800 P 400
ART COR
830791531 P 400
ART COUROS
905827163 P 003
ART DE SER
905814029 P 003
ARTEAL
902655078 P 400
ARTEFATOS
840358210 P 003
ARTEFATOS DE BORRACHA DO LESTE
902973363 P 351
ARTEFLEX
900233168 P 400
ARTE FORMULAS FARM. DE MANIPULAÇÃO
824777662 P 004
Arte móveis Rústicos e exóticos
902772554 P 400
ARTE NA RUA
905779835 P 003
Artes que faço
905804147 P 003
articular
902968882 P 351
articular
902968769 P 351
Artigo V
905752066 P 003
ART-LATEX
902876627 P 400
ARTPLAS
830667148 P 400
artprotect
902704290 P 400
ARTRIFOR
902769723 P 400
ARTROTABS
902141791 R 560
ARTROTABS
829089829 R 560
ARTSÓRIO
830722378 P 400
ARTSPLAY
902771221 P 400
ART'S VELOCÍMETROS
902684639 P 400
ARUAK
830667784 P 400
ARUÊRA
905791525 P 003
Árvores Para Viver
905677080 P 003
AS 7 DA SEMANA
901709930 P 400
AS 7 DA SEMANA
901709964 P 400
ASA BRANCA
902967525 P 241
AS ADRIANO SILVA IMÓVEIS
902951807 P 041
AS AVENTURAS DE BRUNA E DIANA
840365411 P 003
AS AVENTURAS DE BRUNA E DIANA
840365438 P 003
As Bahgualadas
905772180 P 003
AS CAVERNOSAS - TÁ AGRADANDO
905738683 P 003
ASGOVIVUM
840377592 P 003
ASIAPEDRAS
828036420 R 560
ASIAPEDRAS
828036411 R 560
ASPHALTO
905748409 P 003
Assados Churrasco Delivery
905814827 P 003
ASSESS
824690559 P 400
ASSESSORIA DO LAR
901915580 P 230
ASSOCIAÇÃO ILUMINA
905786394 P 003
ASSOCIAÇÃO ILUMINA
905786432 P 003
ASSOCIAÇÃO ILUMINA
905786688 P 003
ASSOCIAÇÃO ILUMINA
905786556 P 003
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE OURO FINO 840370318 P 003
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE OURO FINO 840370334 P 003
ASSOCIAÇÃO VIRALATINHAS DE SUMARÉ
905824008 P 003
ASTRO
905747496 P 003
ASTRO
905747593 P 003
ASTRO
905748387 P 003
ASTRO
905748280 P 003
ASTRO
905747674 P 003
ASTRO
905748158 P 003
ASTRUM
905810678 P 003
AT2D
905826850 P 003
ATACAMA
902966413 P 351
ATANYEC
840377568 P 003
At.Com Produções Artístic@s
902568868 P 400
ATELIÊ DAS MOUSSES
905817877 P 003
ATELIÊ DOS SALGADOS
902974254 P 100
Atelier 16
905813855 P 003
Atelier de Beleza DryUp Automotivo
903110385 P 351
ATELIER ROMENTINO
905784626 P 003
ATELI EXTRA
824011910 P 400
ATHALAIA
902882392 P 400
ATIOVIL
902753630 P 400
ATITUD´S
CALÇADOS
902970453 P 010
ATIVO
828966583 P 230
ATLANTICA ACADEMIA
905757661 P 003
ATLAS
821368273 R 700
ATLAS 2 IN 1 DOUBLE BRAIDED ROPE
813483727 R 590
ATLÉTICA ESPORTES
901827517 P 210
ATM ECOLÓGICA
902968335 P 351
ATM ECOLOGIK
902971921 P 351
ATM EKOLÓGICA
902968394 P 351
Ator Criador
905802004 P 003
ATOS
905786530 P 003

69
303
699
334
334
438
610
907
990
919
695
694
697
433
1144
549
549
579
535
439
113
1049
489
480
186
510
1127
631
631
934
637
1102
911
740
777
547
274
1083
948
477
321
694
408
118
532
810
899
664
664
756
607
182
490
528
1171
1167
210
530
482
182
853
715
424
424
657
637
336
336
798
739
379
1166
1166
749
953
118
433
836
837
838
837
348
348
1064
746
746
749
748
746
748
928
1079
654
378
460
1001
700
948
708
832
116
610
514
673
140
776
1158
1151
430
661
685
662
884
837

70
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ATOS
905786300 P 003
ATOS
905784464 P 003
ATOS
905785843 P 003
ATOS METALÚRGICA
901591769 P 210
A TRIBUNA COTIDIANO
826887201 P 400
ATRIUM
905803817 P 003
ATRIUM
905803833 P 003
ATTA CONSULTORES
902877976 P 400
ATTAKKA
905811208 P 003
ATTITUDE DIGITAL
905797957 P 003
ATTITUDE DIGITAL
905797973 P 003
Atual
905486072 P 004
A TURMINHA DO BALÃO
840379790 P 003
AUDIO MONITOR
905746864 P 003
AUDIO VOZ APARELHOS AUDITIVOS
905808185 P 003
AUDIPAR
902786466 P 400
AUDIPAR
902786490 P 400
AUDITIVA
902968785 P 100
AUDITIVA
902968718 P 100
AUDREI CASATTI
902326910 P 400
Augusto César & Leandro
905840305 P 003
Augusto César & Leandro
905840216 P 003
Aulas de Direito Administrativo para Concursos
905772369 P 003
Aulas de Direito Constitucional para Concursos
905772849 P 003
Aulas de Direito do Trabalho para Concursos
905773160 P 003
AURA
840379480 P 003
AURA
840379528 P 003
AURA
840379501 P 003
AURA
840379544 P 003
AURA
840379447 P 003
AURA PLENA
840365004 P 003
AURI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
902951815 P 100
AUSTIN
822331349 P 100
AUSTIN HEALEY
829602275 P 351
AUSTIN-HEALEY
829602372 P 351
AUSTIN HEALEY
829602291 P 351
AUSTIN HEALEY
829602364 P 351
AUSTIN-HEALEY
829602399 P 351
AUSTIN RATING
822210088 P 351
AUSTRS
902806750 P 400
AUTOK
902689126 P 400
AUTO K
902688227 P 400
AUTOK
902688588 P 400
AUTOMEC AUTOMATIC ENTRANCE SYSTEM
830263683 P 400
AUTOSOMA
905829441 P 003
AUTOTEILE
905787137 P 003
AUTOTEILE
905787200 P 003
AUTOTRAC CARRETA
902794299 P 400
AUTOTRAC CARRETA
902794221 P 400
AUTOTRAC CARRETA
902794434 P 400
AUTOTRAC CARRETA
902794388 P 400
AUTOTRAC CARRETA
902794248 P 400
AUTOTRAC FROTISTA
902794744 P 400
AUTOTRAC FROTISTA
902794817 P 400
AUTOTRAC FROTISTA
902794884 P 400
AUTOTRAC FROTISTA
902794531 P 400
AUTOTRAC FROTISTA
902795031 P 400
AUTOTRAC LOG CENTER
829151656 P 400
AUTOTRAC ONE
902795694 P 400
AUTOTRAC ONE
902795171 P 400
AUTOTRAC ONE
902795139 P 400
AUTOTRAC TELEMETRIA
902795970 P 400
AUTOTRAC TELEMETRIA
902795937 P 400
AUTOTRAC TELEMETRIA
902795830 P 400
AUX
840378610 P 003
AVAL
901914037 P 400
AVALIZAN
902751670 P 400
AVALIZAN
902751786 P 400
AVANCE
830680152 P 210
AVCINTRA
840379536 P 003
Ave, Cristo!
902810596 P 400
Ave, Cristo!
902811533 P 400
Ave Maria
905757068 P 003
AVENDAS
905797477 P 003
AVERT
901935247 R 560
AVERT FARMA
902141848 R 560
AVERT FARMA
901935220 R 560
AVERT PHARMACEUTICAL
828649715 R 560
AVERT PHARMACEUTICAL
828649723 P 230
AVES DE PARATY
905819179 P 003
AVEX
902784544 P 400
Aviarium 100 PS
905755952 P 003
Aviarium Top Gold
905754069 P 003
A VIDA TE PROVOCA? RESPIRA FUNDO E VAI. VAI DE HALLS!
901530883 P 175
A.V.I. EVENTOS E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
905820819 P 003
AVIGNON
905733959 P 003
AVIGNON
905733916 P 003
A VILA DO MAIOR PAPAI NOEL DO MUNDO
902878794 P 400
A VILA DO PAPAI NOEL
902857940 P 400
Avitis
905749260 P 003
AVITRIN
902971328 P 351
AV LIFE
902843400 P 400
AXADARP
905779126 P 003
AXÉ BH FM
905821092 P 003
AXÉ BH FM
905821114 P 003
AXÉ BH FM
905821149 P 003
AXÉ BRASÍLIA
902777173 P 400
AXÉ TAIÔ
902970305 P 351
AXE TOP
905830385 P 003
AXION ENERGY
840380003 P 003
AXORYS
828796459 P 150
AXORYS
828796513 P 150
AXORYS
828796483 P 150
AXORYS
828796530 P 150
AYA
905827368 P 003
AZAL
840338406 P 003
AZALMOD
830729160 P 400
AZDIR
905797507 P 003
AZEITE ROSSINI EXTRA VIRGEM - ARBEQUINA SANTO ANTÔNIO D 905811704 P 003
AZUL LOCADORA
905798317 P 003
AZUL & ROSA MODA INFANTIL E GESTANTE
905829174 P 003
AZUL TRANSPORTES
905798325 P 003
Açaí Gela Guela
905783654 P 003
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836
831
834
422
133
893
893
608
935
876
876
713
398
745
922
553
553
664
664
447
1137
1137
799
800
801
393
394
394
394
393
332
637
112
146
146
146
146
147
112
573
484
483
484
155
1116
839
839
561
561
562
562
561
562
562
562
562
562
142
563
562
562
563
563
563
385
433
512
512
187
394
576
577
774
875
1170
1171
1170
1166
139
1013
550
769
764
422
1032
722
722
609
601
750
680
592
808
1034
1034
1035
539
672
1119
399
140
140
140
140
1086
302
214
875
940
879
1112
879
827

Aço Artefatos
905823419 P 003
AÇOFIX
800084187 R 991
AÇORPLAST
902918699 P 400
AÇOVAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO
902621696 P 400
AÇÚCARLESTE
902964038 P 100
B8
815335180 R 560
B8
815333030 R 560
@BABY
902780786 P 400
BABY MODAS E CALÇADOS
902789457 P 400
BABYNAUTA
905828518 P 003
BACIODILATTE
902917013 P 400
BACIODILATTE
902917277 P 400
BACOR
840378602 P 003
BACTEROL SHRIMP
905821955 P 003
BACTROPIN
905835271 P 003
BADABUM
905814940 P 003
BADABUM
905815165 P 003
BADEN BADEN
811882225 R 565
BADEN BADEN
830683372 P 400
BADLANDS SURF COM GARRA!
902970259 P 100
BAGAGGE
816503737 R 570
BAGAGGE
200032976 R 570
BAGO AD3E
905819268 P 003
BAGOPELL
905819241 P 003
BAILÃO DO ROBY$$ÃO
840346352 P 003
Baile da Burguesinha
905798279 P 003
Baile da Pesada
905831446 P 003
BAILE DOS ARTISTAS
905825985 P 003
BAILIAN
902907603 P 400
BAIRES
905831195 P 003
BAIRES
905830970 P 003
BAIRES
905830709 P 003
BALADA IN
901914053 P 400
BALAKOTEKO BUFFET
905823664 P 003
BALAKOTEKO BUFFET
905823567 P 003
BALCON DU GUADALQUIVIR
840345402 P 003
BALDESSARINI
905811259 P 003
BALLANTINE'S ESTD. 1827 BALLANTINE'S BLENDED MALT SCOTC 905783522 P 003
Ba Lu Art
905793943 P 003
Bambas do Samba
905827953 P 003
BAMBERG BIER EXPRESS
830701940 P 400
BANANA SPLIT
827776071 P 175
BANBO
900672641 P 400
BANCO CAIXA GERAL
829875700 P 400
BANDA AMBIENTAL
905812263 P 003
BANDA BARRETOS
840382545 P 011
BANDA DE FORRO PICA PAU DO ACORDEON TOQUE DANCE
905812298 P 003
BANDA EMBALO CRISTÃO
905821815 P 003
Banda Forum
902776401 P 400
BANDA FUTRIKAR
905825063 P 003
BANDA INOVA
901859109 P 230
BANDA LEFIX
905784871 P 003
BANDA LEFIX
905784901 P 003
BANDA LUMINE
902972596 P 351
BANDA MANIA NACIONAL
905735480 P 003
BANDA MYBROTHER
905792505 P 003
BANDA PAREDÃO DE SOM
905803914 P 003
BANDA PEQUI COM MEL
902556053 P 400
BANDA PIMENTA DE CHEIRO & MONTELLES
820822400 P 235
BANDA PRIME
902026496 P 230
banda sunset
905795970 P 003
BANDA TARRAXINHA
902239716 R 511
BANDA TARRAXINHA DO BRASIL
830739629 P 241
BANDO LERO-LERO
905803566 P 003
BANESE BANCO DE SERGIPE
830737553 P 351
BANKS BEER
905791070 P 003
BANSOMA
905803523 P 003
BAPTIST HEALTH
840204094 P 004
BAQ
825282314 P 400
BAQ
825282322 P 400
BARÃO
825440700 P 269
BARÃO
825440734 P 270
BARÃO
825440696 P 269
Baratão da Construção
902952110 P 351
BARATO CULTURAL
905828143 P 003
BARAÚNA INVESTIMENTOS
905818881 P 003
BARBARA MONJARDIM
905810147 P 003
BARBA´S COURO
905748328 P 003
BARBASOL
007175477 R 700
BAR, BOTECO & CIA - ACIP
905835190 P 003
BAR DE STELLA MARINA
905796675 P 003
Bardouni
905795725 P 003
BAR E LANCHONETE ARVOREZINHA
902788760 P 400
BARFEST I 2010
902973959 P 351
BARIGUI PARK HOTEL
902771140 P 400
BARK
840345399 P 003
BARONÌA
826401732 P 400
Barra dos coqueiros
905763696 P 003
BARRAL COMPANY
905841409 P 003
BARRIGAVAZIA
905812689 P 003
BARRIGUINHA DE LUXO
902647296 P 400
BASCULAÇO
840351860 P 004
BASE CASUAL
840357800 P 003
BASE CASUAL
840357842 P 003
BASEVIVO
826785212 R 565
BASEVIVO
826785263 R 565
BASEVIVO
826785204 P 235
Basquete Brasil
905840437 P 003
BASSE EDITORA
902967894 P 100
BASTIDORES MACKENZIE
902971654 P 351
BASTIDORES MACKENZIE
902971689 P 351
BASTUVIX
905813707 P 003
BATALHA DOS GUARARAPES
830739670 P 351
BATATARIA E PIZZARIA CUMURU
905830130 P 003
BATÁVIA
813452260 R 735
BATÁVIA
811496309 R 735
BATAVINHO MAIS
813706580 R 735
Batavo Hidra
905769422 P 003
BATESCAR
905820738 P 003
BATUKETU
905812719 P 003
BAUER
905744411 P 003
Bauru Country Fest
905812646 P 003
Bauru Country Show
905812859 P 003

1058
1148
629
469
648
1153
1153
543
557
1105
628
628
385
1044
1127
954
958
1150
188
672
1155
1148
1020
1018
305
878
1122
1078
623
1120
1119
1119
433
1060
1059
304
935
826
863
1097
200
136
411
149
943
403
943
1042
537
1075
432
833
834
689
732
860
895
459
111
436
871
1171
222
892
218
850
891
288
119
120
120
120
120
638
1099
1012
927
748
1146
1127
872
870
556
698
529
304
131
790
1138
944
475
310
317
318
1165
1165
133
1137
659
683
683
947
222
1118
1151
1149
1151
794
1031
944
742
944
946
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BAUSCH + LOMB
BA USINAGEM
BAUTECH
BAUTECH BAM
BAUTECH BAM
BÁVARO CONSULTING
BÁVARO CONSULTING
BÁVARO INVESTIMENTOS
BÁVARO INVESTIMENTOS
BAVIERA PARK HOTEL
BAZAARVOICE
BAZAARVOICE
BAZAR CIDA
BAZAR OPÇÃO
BAZOOKA DYNAMIC SUPER WOOFER
BAZZAR WALK
B BARCI
BB blueberry
B BELLACOR
B BELLA DO LAR "BELEZA PARA O SEU LAR"
B BETA INDEPENDENT ADVISORS
B BIGNOTTO
B BIGNOTTO
B BLOOMIN' BRANDS
BBXXI
BC BUENOS COLLECTION
BC BUENOS COLLECTION
BCD
BEAUTY COLOR MAKE UP
BEAUTY FROM WITHIN
BEBERUGA
BEBÊ SONINHO
Bébé Sucré
BEBIDAS.COM
BECCA
BECK
BeeBROKER
BE FIT
BEFORE TI
Behavior Capital Management
BEIBI
BEIJO DO ESPIRITO
BELAARTE VÍDEO PRODUTORA
BELACHICKEN brazilian top quality
BELACHICKEN brazilian top quality
BELA DIFERENTE
BELA IAÇA
BEL AMI
BELÉM REFRIGERAÇÃO
BELEZA24H
BELLA BELLA
BELLA CAPICI
BELLA CHIC BY DIAN PATRIS
BELLA TODO DIA
BEL' LIMP
BELLÍSIMO CENTER
BELLUCCI
BELLUCCI
BELLUNA
BELMAX
BELMIRO
BELO HORIZONTE OTHON PALACE
BELOO
BELSETE COSMÉTICOS
Belú Cupcakes
belvittà
BEMATO
BEM - Brasil Eletrônico Maior
Bem Casado
Bem Da Hora
Bem Da Hora
Bem Da Hora
Bem da Hora
Bem Da Hora
BEMGOSTOSO
BEM MINEIRO
BEMSTART
Bendita Benedita
Bendito é o Fruto
BENEVENTO
BENPOX
BENPOX
BENSDORP
BERBIGÃO DO BOCA
BERGADUR
BERGAFORM
BERGAMID
BERNAUER
BERTI ESTRUTURAL
BERÇARIO E ESCOLA ABC KIDS
BERÇOS&CIA.
BESICLES
BEST TASTE
BEST WESTERN PLUS
BEST WESTERN STAY WITH PEOPLE WHO CARE
Betavision
BEYOND VISION
BFW BEAUTY FROM WITHIN
BFX
BFX
BGOURMET
B GOURMET
BH HITS
BH HITS
BH HITS
BH LOVE
BH LOVE
BH LOVE
BH SEM PARAR
BH SEM PARAR
BH SEM PARAR
BIA ELETRÔNICOS
Bian

DIRMA - Índice Alfabético Remissivo de Marcas
830424245
905826930
824854675
840345062
840345089
905802586
905802527
905802152
905802187
902700901
840365403
840365390
902589369
905783565
840378289
905803825
902947850
902767836
840373856
905807146
827040709
902836684
902836340
840203942
902787233
902774859
902774913
905827600
902761153
902002376
905799011
821035274
901822922
905758315
840373937
825357470
905778170
902724940
902731629
902433580
902787250
830835814
905758080
905828992
905828925
905824903
901830771
814502113
902967860
905803418
905806506
905823478
830162097
905836960
840338392
902742477
902960954
902960822
901831786
905761022
905816633
905827694
830791485
902788256
905810988
901840580
840379242
905779649
905811160
905821734
905821696
905821882
905821556
905821963
830721037
902947869
902728717
905804058
901847780
903018551
840365047
840365055
840379145
902802984
840376219
840376197
840376049
004063830
905818482
840338384
826627102
901577910
905816315
902900404
905772237
905796152
905803582
902002414
840357010
840357001
840376499
840376553
905820843
905820860
905820835
905821068
905821106
905821033
905821130
905821173
905821181
902969439
905794907

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

400
003
400
003
003
003
003
003
003
400
003
003
400
003
003
003
351
400
003
003
560
400
400
004
400
400
400
003
400
400
003
269
400
003
003
400
003
400
400
400
400
400
003
003
003
003
210
735
351
003
003
003
351
003
003
210
351
351
210
003
011
003
400
400
003
400
003
003
003
003
003
003
003
003
210
351
210
003
241
351
003
003
003
400
003
003
003
700
003
003
560
400
003
400
003
003
003
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
241
003

162
1080
118
302
302
887
886
885
885
489
336
336
465
827
383
893
632
526
355
907
1165
591
591
288
554
534
534
1089
520
435
879
112
429
781
356
120
805
498
501
451
554
275
778
1110
1109
1072
430
1152
659
890
905
1058
154
1131
302
507
644
643
430
787
997
1090
273
555
932
430
390
808
934
1042
1041
1044
1040
1044
210
632
500
897
431
704
333
333
389
571
367
367
366
1144
1007
302
1164
422
992
619
799
871
892
435
310
310
369
369
1032
1032
1032
1034
1034
1033
1034
1035
1035
668
867

BÍBLIA DE ESTUDO DO DISCIPULADO
BÍBLIA KYRIA
BICHO PAPÃO
BICHO SAPECA
BIG 8
BIG BUM MODA PRAIA
BIG CROMO COVERTE
BIG DESIGN MOVEIS
BIG DOG
BIG FIVE
BIG FRUIT
BIGTAINER
BIJOUX CENTER
BIKE BOAT
BIKES KAPA
BILDIUM
BILLBOARDILITY
BILLIONAIRE CARD
BILLIONAIRE CARD
BINI
BINI
BIOALLERGIC
BIO BARISTA CAFÉS ESPECIAIS
BIOCADBRAZIL
BIO CAUTUS
BIOCELL
BIO-COX
BIOESTROGEN
BIOFIBER
BIOFLEX
BIOFLEX
BIOFLOX
BIOGENTS
BIOGERA
BIO-GERM
BIOGUARD
BIOGUARD
BIOLAB DERMOCOSMÉTICOS
BIOLANE
BIOLEVE FACIAL
BIOMAC7
BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS
BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS
BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS
BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS
BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS
BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS
BIO-MOS
BIONANO
bionico
BIONOVA CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA
BIO-PAX
BioPQQ
BIO RECICLE
BIO-RUST
BIOSYSTEM C
BIOVERM
BIOVERM
BIOWEB
BIOXET
BIOZOLE
BISCOITO MAIOR
BISCOITO MAIOR
Biscoitos Pignatta
Bistrô de Crepes
BITS DA NOITE
BITS DA NOITE
BITS DA NOITE
BIVIK
BIVIK
BIVIK
BIZRATE
BJÖRN BORG
Black Horse
BLACK KREMER
BLACK MAMBA
BLACK TIE
BlackWit
BLADE
BLADE RUNNER SYSTEM
BLADE RUNNER SYSTEM
BL BANK LOG
BLEND AÇAÍ
Bless
BLESSED ARTE MÁGICA
BLEUS D'AILLEURS
Blian Berg Imóveis
BLINDEX
BLOCKADE
BLOCKTRON
Bloco da Brasília Amarela
BLOCO DIGITAL
BLOCOS E LAJES SUMARÉ
BLOKUS TEC
BLOUSSANT
B-LOV!
BLUECIELO
BLUE MARINE
BLUE SEEDS
BLUE SEEDS
BLUFIX
BLUMEN
BLUMENAU MALHAS
BLUMENAU MALHAS TORRA-TORRA FOZ
BLU MIX
BM4
BN BALCÃO DE NEGÓCIOS
BOAFIBRA
Bocamonte
bodyactive
BODYCHANGE
BODYLIFE NUTRITION
BODYPLACE

902828754
903090333
905827066
902737023
902770853
902589946
905770870
830738711
813863171
905786548
830265872
830632263
902657062
830765778
905807510
905771702
905803302
905749308
905749146
905802195
905824563
902876295
902781561
905801822
902988441
902980670
821040057
905819276
830667938
905793862
840357460
905816048
901444448
830612980
840361955
840378211
840378220
902788418
905761812
905810848
901903604
840371039
840371047
840370997
840371012
840370970
840370954
820525081
905792009
905829891
902968688
901857084
840220812
902472119
830682465
902972944
902316842
902310801
840362129
900432888
905821980
902970399
902970364
905744659
905824679
905822951
905822919
905823010
905789237
905789300
905789261
825485940
902692623
902782100
902770071
905840003
905831080
905737156
905759281
905777670
905777484
902878476
902951769
902617010
902970313
840345330
905753569
905773268
902906160
905785762
905827651
905833619
902736361
902793403
824509242
840357656
840382570
900915730
905789199
905789083
902826328
902445685
902968327
902968220
902042475
902579541
828885435
905822390
902967932
902970321
905813685
905831810
905736648

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

400
351
003
210
400
400
003
351
735
003
400
400
400
351
003
003
003
003
003
003
003
400
400
003
351
351
821
003
400
003
003
003
400
400
003
003
003
400
003
003
400
003
003
003
003
003
003
990
003
003
100
100
004
400
400
241
400
400
003
400
003
351
351
003
003
003
003
003
003
003
003
400
400
400
400
003
003
003
003
003
003
400
241
400
351
003
003
003
400
003
003
003
210
400
400
003
003
241
003
003
400
235
351
100
351
400
821
003
004
351
003
003
003

71
585
705
1082
505
529
466
796
219
1151
837
155
170
478
269
912
797
890
751
750
886
1068
607
544
884
703
701
1158
1022
183
863
315
989
420
169
330
382
382
555
788
930
433
353
354
353
353
352
352
1157
856
1118
663
432
295
453
188
691
447
447
332
411
1045
673
673
742
1070
1053
1053
1054
844
844
844
120
485
546
528
1136
1120
733
786
804
803
608
637
468
672
304
762
801
622
834
1090
1125
505
560
117
316
404
414
844
843
584
452
661
661
436
464
1166
1048
659
672
947
1122
733

72
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BOIADEIRO
902765590 P 400
BOI SÁBIO
905761430 P 003
BOLA CHEIA
905743164 P 003
BOLA PRA FRENTE
824465458 P 400
BOLETIM FUTURA
902796569 P 400
BOLETIM FUTURA
902796615 P 400
BOLETO SYSTEM $
902906836 P 400
BOLINHA DE NEVE MIN. INFANTIL
830453407 P 400
Bolsa Brasileira de Marcas
905812905 P 003
BOLSA DE VALORES SOCIAIS
825244684 P 400
BOLSA POR MÉRITO
905828402 P 003
BOLSA POR MÉRITO
905828380 P 003
BOM BRIL
004094166 R 700
BOM MATÊRERE
905731697 P 003
BOM PRINCÍPIO
902846035 P 400
Bom Profissional
905743121 P 003
bonalista
902835912 P 400
BONAR
840376537 P 003
BONDBOLA
902407155 P 155
Bonde da Pegada
905749618 P 003
BONEQUINHA PERIGUETE
905762096 P 003
BONNAVILLE
905832060 P 003
BONSOLO
902904612 P 400
Boomer Beer
905732715 P 003
BOPP & REUTHER
840350015 P 003
BOPP & REUTHER
840350058 P 003
boracorrer
905808754 P 003
BORDADOS RESENDE
905842375 P 003
BORELLA
812472381 R 735
BORFLEX
840357028 P 003
BORFLEX
840356994 P 003
BORFLEX
840356986 P 003
Bortez
905771389 P 003
BOSS
840374038 P 003
BOSTITCH
005026423 R 560
BOSTITCH
006330240 R 560
BOSTITCH
002544369 R 560
BOSTITCH
002556863 R 560
BOTANY
840377495 P 003
BOTECO MÓVEL EU MEREÇO!
905815432 P 003
BOTEQUIM SEU JORGE
902967258 P 041
BOULANGERIE PANESSE
840378254 P 003
BOULANGERIE PANESSE
840378246 P 003
BOUTIQUE DAS ERVAS
902854348 P 400
BOUTIQUE DENTAL
905826892 P 003
BOUTIQUE DO ANIMAL PET SHOP
902955039 P 351
BOUTIQUE DO GATO
905824717 P 003
BOVEMAX
902684132 P 400
BOVIZOLE
004018672 R 700
BOX 26
902778730 P 400
BOXCEL
840377029 P 003
BOY DA LANCHA
905790227 P 003
BP BETO DAS PORTAS
840316046 P 003
BRADESCO SEGURO SIMPLIEMPRESA
830765816 P 351
BRADKEN
830588531 P 351
Brado Cultural
905807863 P 003
BRANDBLACK
905771770 P 003
BRANFAR
830662197 P 400
BRANFAR
830662170 P 400
BRANFAR
830662162 P 400
BRASA GRILL
905835476 P 003
BRASILAMARRAS
905818490 P 003
BRASILAMARRAS
905818539 P 003
BRASIL ART & CORES
905822285 P 003
BRASIL ART & CORES
905823206 P 003
BRASIL BACANA
902776533 P 400
BRASIL BACANA
902776444 P 400
BRASIL DIGITAL
905827201 P 003
BRASIL EM FOCO
905801482 P 003
BRASIL EM FOCO
905801490 P 003
Brasília Amarela
905812832 P 003
BRASIL MANAUS FORTALEZA NATAL RECIFE SALVADOR CUIABÁ BR 904843637 P 251
BRASIL MATA VIVA
902612123 P 400
BRASIL MEAT
902781596 P 400
BRASIL MEAT
902781456 P 400
Brasina
905830075 P 003
BRASITERM
822375397 R 560
BRASITERM
901555339 R 560
BRASKO
902804685 P 400
BRASPÓ
830444459 P 400
BRASTEMP B GROURMET
840376472 P 003
BRASTEMP GOURMET
840376529 P 003
BRAVÍSSIMA EXCLUSIVE CLUB
902962337 P 241
BRAVÍSSIMA EXCLUSIVE CLUB
902962426 P 241
BRAVÍSSIMA EXCLUSIVE CLUB
902962370 P 100
BRAVÍSSIMA EXCLUSIVE CLUB
902962396 P 351
BRAZILIAN PRAISE
905824784 P 003
BRAZIL OFFER
830659250 P 400
BRAZON COSMÉTICOS
905737512 P 003
BRAZSIL DESIGN
905823290 P 003
BRAZSIL DESIGN
905823273 P 003
BRC
830765735 P 351
BRC
830765751 P 351
BRC
830765743 P 351
BRECHO LEVA E TRAZ
905834550 P 003
Brechó Só Traças
905827899 P 003
BREEZE
840357230 P 003
BREJEIRO
004055632 R 700
BREWMAXX
840361866 P 003
BRILHO D´SOL
902974050 P 100
BRISTELLI
901761150 P 400
BRL PARTICIPAÇÕES
902847198 P 400
BRM
905792866 P 003
BROKEN RULES
905822447 P 003
BROTO INCUBADORA DE BIOTECNOLOGIA
840370296 P 003
BROWNIE AND FRIENDS
905757777 P 003
BROWNIE AND FRIENDS
905757882 P 003
BROWNIE AND FRIENDS
905757840 P 003
BR Tênis
902969137 P 241
BRUDER
905752910 P 003
BRUMADO VELHO
905818628 P 003
Bruns Jeans
905803108 P 003
BSA THE SOFTWARE ALLIANCE
840379889 P 003

RPI 2214 de 11/06/2013
523
787
740
117
563
563
623
163
947
119
1103
1103
1144
717
594
740
590
369
450
752
788
1123
621
720
309
309
924
1140
1150
310
310
310
797
357
1145
1145
1143
1143
377
978
656
383
382
599
1080
643
1070
482
1143
541
373
848
298
269
168
917
798
179
179
179
1128
1007
1007
1047
1056
538
538
1083
883
883
946
713
468
544
544
1118
1159
1170
572
163
369
369
645
645
645
645
1071
177
735
1057
1056
268
269
269
1127
1097
312
1144
329
698
425
595
860
1048
348
777
777
777
665
760
1008
889
399

BSA THE SOFTWARE ALLIANCE
BSA THE SOFTWARE ALLIANCE
BSA THE SOFTWARE ALLIANCE
BSA THE SOFTWARE ALLIANCE
BS BOM SUCESSO MINERAÇÃO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
B-SOUND AUDIO- LUZ -IMAGEM
BSPACE
BT BALANÇAS TRIÂNGULO
BT BLESS TOLDOS
B.TEMPT'D
BTG
BTL OGGI
Bubble Island
Bubble Tea
BUCHANAN'S MASTER
BUFFET CASTIÇAL DE OURO
BUFFET FLAMBOYANT EVENTOS
"BUFFET TURANDOT"
"BUFFET TURANDOT"
BUJACHER & FRANÇA
BUKAN SCHOOL
BUKZ
BULDOGS SANDUÍCHERIA
BULDOGS SANDUÍCHERIA
Bulek Contabilidade e Consultoria
BUMBLEBEE
BUMBO
BUNECALOKA
BUNECALOKA
BURANELLO'S ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR
BURANELLO'S ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR
BURGER STATION EST 2013
Buscafundos
BUSCOPRAZOL
business broker
BUSINESS BROKER
BUSINESS INFORMATICA
BUSINESS WORLD PAULISTA
BUY BABY UNTIL YOUNG
B-WALLET BRADESCO
BWT
BXBSOFT
BYBOS
BYCF por carol farina
BYE BYE PAPER
BYE VIAGENS & TURISMO
BY JULLY
BYOPLUS Ativador Microbiológico
C14 CONFECÇÃO
C3R
CABERLAC
CABERLAT
CABIDE DA MODA
CABLE FORUM
CABOFORT
CABOS.COM
CABOS.COM
CABOS.COM
CACAU MORENO
CA CEARÁ ALUMÍNIO
CACES
caching
CACIQUE
CACUÁ
CADAN DO BRASIL
CAESARS
CAESARS
CAESARS PALACE
Café Boa Esperança Torrado e Moido
Café Carmo de Minas
CAFÉ CATIE
CAFÉ COM RH
CAFÉ DO PADRE EDILBERTO
CAFÉ GRANELLO
Café MONTANA EXTRA FORTE
CAFÉ NOIR
CAFÉ SERRA LESTE
Caffè Trieste
CAIAUÉ
CAIAUÉ
CAIPIMAXI
CAIUIA CA
CAIXA DE FERRAMENTAS
CAIXA DE FERRAMENTAS
CAIXA DE FERRAMENTAS
CAIXA DO APO$ENTADO
CAIXA SEGURO ODONTO PRIMORDIAL
CAIXA SEGURO SAÚDE PRIMORDIAL
CAIÇARA
CAIÇARA
CAIÇARA
CAJ
CAKEWALK
CALADRYL
CALCÁRIO BODOQUENA CB
CÁLCIO DO BRASIL
CALDEIRÃO DA BH
CALDEIRÃO DA BH
CALDEIRÃO DA BH
CALDÊ MAG
CALDÊ MAG
CALESTIR
CAL GESSO LTDA.
CALIBRA
CALIBRE 12 CLOTHING
CALIBREX
CALIFÓRNIA OTHON CLASSIC
CallFree
CALL IT SPRING
CALL IT SPRING
CALL IT SPRING
CALLMAXX
CALMYLINE

840379951
840379935
840379900
840379986
830790217
905820517
902683039
902781359
905811585
830661859
905791274
905812638
840165021
905807227
830160094
830846190
905795482
905831926
905832086
905803477
840356943
905789075
902951866
902951513
902826379
905801083
830347941
902456296
900037016
830690271
830690220
905811216
905805658
828893799
901539791
830344136
830844236
902914359
902514598
905734963
905824059
905833287
905802985
905774639
905809564
902960806
905808746
905825098
829976620
830793100
902769618
902769634
905807553
830616632
905814681
902784226
902784137
902784013
902778137
902897438
905795679
902697919
905830768
905816641
905781899
830760512
830760539
830760555
905816129
905828151
905815378
905774418
905784332
902729071
902873407
905824598
905753771
905732375
905812662
905812786
905753038
902818678
905793927
905784510
905808010
901816477
905817362
905817184
819499943
822387980
819499935
905818423
830683500
002798468
905820665
905736559
905821602
905821580
905821653
840345070
840345054
905794354
902856278
822529050
905820720
840357427
905827643
905752996
830699716
830699694
830699783
905734823
905747402
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003
400
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400
400
003
210
003
003
004
003
400
351
003
003
003
003
003
003
351
351
400
003
400
560
560
400
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003
003
821
100
100
090
400
150
003
003
003
003
003
003
351
003
003
400
351
400
400
003
400
003
400
400
400
400
400
003
400
003
003
003
090
241
090
003
003
003
003
003
210
400
003
003
003
003
003
003
400
003
003
003
400
003
003
560
560
560
003
400
990
003
003
003
003
003
003
003
003
400
910
003
003
003
003
400
400
400
003
003

399
399
399
399
272
1028
482
544
939
179
850
944
284
908
154
278
869
1123
1123
891
310
843
638
636
584
882
160
1171
1169
195
195
935
903
1167
422
160
276
627
456
729
1064
1124
888
802
925
643
924
1076
150
274
528
528
913
169
951
550
550
549
540
618
870
488
1119
997
815
227
227
227
990
1099
977
802
829
500
606
1068
763
720
944
945
761
580
863
831
919
428
1000
999
1157
1159
1157
1006
188
1143
1030
732
1040
1040
1041
302
302
865
601
1159
1030
314
1090
761
199
199
199
727
745
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CALON
CALOURO CIDADÃO
CALPE INSURANCE COMPANY
Caluana
Calçada da Fama
Calçadão da Fama
CAMA & BANHO
CAMARÃO NA MORANGA
CAMARO DELUXE
CAMBURI
CAMBURI
CAMBURI
CAMILA
CAMINHADA VIRA LATINHAS DE SUMARÉ
CAMINHAR CALÇADOS
Caminho Aéreo Pão de Açúcar
Caminho Aéreo Pão de Açúcar
Caminho Aéreo Pão de Açúcar
Caminho Aéreo Pão de Açúcar
CAMOMILABABY - C
CAMPFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS
CAMPO BELO
CAMPO DOS PADRES
CAMPUS PELÉ
CAMPUS PELÉ
CAMPUS PELÉ
CAMPUS PELÉ
CAMPUS PELÉ
CAMPUS PELÉ
Cana Boa
CANAL AWAY
CANAL COMERCIO
CANAMAX
CANCUN.COM
CANCUN-ONLINE.COM
CANDEIO
CANDHIE
CANTINA BARTOCONTI
CANTINA DO GAÚCHO
CANTINA JUNDIAIENSE
Cantinho da Unidade
CANTINHO DO CERRADO
CANTTINA DA GULA
CAOX
CAPADOCCIA
CAPADOCCIA
CAPCOM
CAPELLI
CAPELLINI
CAPELOZZA
capim limao jeans
CAPIM ROSA
Capital Conectado
Capital Imobiliário
CAPRICE Casa de Israel
CAPSIFLU
CARAS DO SUCESSO
CARAS DO SUCESSO
CARAS DO SUCESSO
CARAS VIAGEM
Caráter
CARBEL
CARBOLUMEN
CARBOMAX
CARBONCIN
CARBONO ZERO
CARBONO ZERO
CARBONO ZERO
CARBONO ZERO
CARBONO ZERO
CARB UP
CARB UP BLACK
CARDAN
CARDIOTÔNUS
CARDIOVIVA
CARDIOVIVA
CARDNOL
CARGOLIVE
CARGOLIVE
CARINHA DE NENÉM
Carinho de Mãe
CARIOCA-COLA
CARIOCA SALSICHAS TIPO VIENA
CARIRI MEDICAMENTOS
CARLINHOS BROWN
CARLINHOS BROWN
CARLINHOS REBOLADOR & FORRÓ REBOLO
CARLTON
CARMA INTERNATIONAL
CAR MATE
Carmen Steffens
CARMINA
CARNACROSS
CARNA MIX
CARNATAIO - O CARNAVAL DE TAIOBEIRAS
CARNAVALANÇA
CAROL MARIA
CAROVE´S
CAROVE´S
CARPE DIEM CABELO E MAQUIAGEM
CarpeDiem Cosmetics
CARROSSEL DE EMOCOES
CARTÃO DE VIAGEM AMERICAN EXPRESS
Cartão Portal
CARTÃO VIAGEM INTERNACIONAL CAIXA
CARTONALE
CARTOON PARK
CARTOON PARK
CARTOON PARK
Cartório Fácil
CARUANA
CARVAO DO UNA
CARVÃO DU BOM

DIRMA - Índice Alfabético Remissivo de Marcas
824349172
905821521
830825797
902709178
905810740
905810759
830684760
905827627
905749006
905833600
905833562
905833660
829764585
905823982
905840291
902732080
902732072
902732048
902732064
905790154
902800701
004092163
827369646
830738118
830738193
830738100
830738096
830738126
830738207
905830172
905807359
840357400
902681141
902784374
902784919
830759964
905814800
902967363
905822498
902332163
905743393
902971727
905827155
902898396
902970526
903005948
840204175
825329167
905813162
902953591
905749502
902793241
905825772
905758811
905823699
905749782
905817192
905817028
905816854
905834518
905816773
004069471
902723553
823698998
905835239
830762434
830762795
830762825
830762817
830762760
905815777
905815858
905825209
902709364
905811615
905811607
902752111
840376022
840376006
830660593
905808410
905804490
823774228
902972332
905823370
905823400
905829530
903091178
902747215
830661573
900062150
905828801
905773853
905837231
902970283
905754140
829962751
902967592
902967428
905805070
905743890
840357575
830737642
905796730
905755979
905791380
905823907
905823869
905823826
905789482
905797213
905732480
905772040
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269
003
400
400
003
003
400
003
003
003
003
003
269
003
003
400
400
400
400
003
400
700
400
041
041
041
041
041
041
003
003
003
400
400
400
351
003
351
003
400
003
351
003
400
100
100
004
400
003
351
003
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
990
400
269
003
351
351
351
351
241
003
003
003
400
003
003
400
003
003
400
003
003
210
100
003
003
003
351
400
210
400
003
003
003
351
003
269
351
351
003
003
003
010
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

117
1040
275
491
928
929
191
1090
750
1125
1124
1125
148
1063
1137
502
502
502
502
848
569
1144
134
218
218
218
218
218
218
1118
910
314
481
550
551
226
952
656
1048
447
740
684
1082
619
674
703
288
120
947
641
752
560
1076
785
1061
753
1000
999
998
1127
998
1144
497
115
1127
263
263
263
263
263
982
983
1076
491
939
939
513
366
365
177
922
903
115
688
1057
1058
1116
705
509
178
407
1108
802
1132
672
764
150
658
657
903
741
315
218
872
769
851
1063
1062
1062
845
874
720
798

CARVAO SANTA ROSA
CARVÃO SILVEIRA
CASA
Casa Aberta
CASA ALEMÃ RESTAURANTE TÍPICO
CASA AMARELA
CASA AMARELA
CASA & CONSERTO
CASA CORPORATE
CASA CORPORATE
CASA CUCA FERRAMENTAS DE ENSINO
CASA DA LUTA JULIANO NINJA BRAZILIAN JIU-JITSU
CASA DA MOCHILA
Casa da Moldura
CASA DAS FERRAGENS
Casa da Tia Léa Creche escola
CASA DE CARNES DO LAGO
CASA DEL PIERO
CASA DE SAÚDE PERINATAL
CASA DO CONSTRUTOR
CASA DO CONSTRUTOR
CASA DO PÃO
CASA D'ORO
CASA LUX ÓTICA
CASAMADRE
CASA MALGGA DECOR BUREAU
CASA MALGGA DECOR BUREAU
CASAMBIENTE
CASA SEGURA SBOT
CASA SHOPPING CORPORATE
CASA SHOPPING CORPORATE
CASA TUPINIQUIM FESTAS E AFINS
CASA YORK
CASCATA BERLIN PARQUE AQUÁTICO
CASCAVEL EXPRESS
Cask
Cask
CAST
CASTELO
CAST IT SERVICES
CAST IT SERVICES
CASUAL EXTERIORES
CASUAL EXTERIORES
CASUAL EXTERIORES
CASUAL EXTERIORES
CASUAL INTERIORES
CASUAL INTERIORES
CASUAL INTERIORES
CASUAL INTERIORES
CATHEJELL
CATIRA
CAT PLUS
CATUAM
CATUAM
CAZA JOWS PRODUÇÕES
CAZA JOWS PRODUÇÕES
CAZA JOWS PRODUÇÕES
CAZZAC
CBEMED
CBEMED
CBEMED
CC-CHEMPLORER
CCE INFO
C CELENZA
C CELENZA
C CELENZA
CCE MOTION.PLUS
CCIC
CCIC
CC-LINK ENERGY
CCP CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES LEASING MALLS
CCQ CASINHA DO CACHORRO QUENTE E CIA CACHORRO QUENTE
CCTY
CDF - CLUBE DESAFIO FUTURA
CDO CENTRO DE DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO
CDS
CEARB
CEBOLETE
CEBOLETE
CEDEN ESTÉTICA DENTÁRIA
CEFTIJECT
CEGEN CONSTRUÇÕES LTDA
CELEBRATE. REMEMBER. FIGHT BACK.
CÉLLE
CÉLLE
CELLERON
CELLFOOD
CELL K.E.M.
CELTRA
CELTRA
CEMAP
CEMAX
CEMENTOS RUMI
CEMENTOS YURA
Cena Comercial
CENE
CENTER CAPILAR
CENTERLINE
CENTERLINE
CENTERLINE
CENTERLINE
CENTERLINE
CENTERNOX
CENTERNOX
CENTERNOX
CENTER SAT RASTREAMENTO
CENTRAL ROUPAS
CENTRALVET
CENTRALVET
CENTRALVET
Centrimóveis
CENTRO AR VALVULA E RODOAR
CENTRO AR VALVULA E RODOAR

905732316
902636944
830335498
905789636
905815491
902972723
902972995
905835964
840373929
840373910
905811470
905818822
905827520
905829565
902779753
902802666
902779842
900712635
830751688
840374020
840374062
840356951
905783450
828886121
902633155
840366418
840366400
840366108
830703586
840373899
840373902
823351122
840373988
905820576
901540811
905792068
905791320
905749790
830661158
905749570
905749707
840357834
840357893
840357940
840357761
840357729
840357923
840357753
840357788
830729984
905797531
823952835
840358229
840358237
902982230
902982460
902982036
902727664
905801776
905801881
905800915
824128818
830564365
830658459
902715836
902715844
840374100
830739513
830739491
840349980
905754620
902967215
905807278
902758730
902787420
902972987
905808606
905737199
905737172
830796150
840369751
905738004
830726101
840382715
840382707
824584970
840361742
840349866
840378459
840378475
826212450
830739572
902969234
902969161
905770366
905818750
905839005
830648836
830648798
830648810
830648801
830648828
905828526
905828577
905828488
905820509
905748549
902969781
902969889
902969838
905833147
905821459
905821491
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P
P
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003
400
351
003
003
351
351
003
003
003
003
003
003
003
400
400
400
400
400
003
003
003
003
821
400
003
003
003
400
003
003
270
003
003
400
003
003
003
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
003
269
003
003
351
351
351
210
003
003
003
150
400
400
400
400
003
351
351
003
003
351
003
400
400
351
003
003
003
400
003
003
400
003
003
400
003
003
003
003
400
351
351
351
003
003
003
400
400
400
400
400
003
003
003
003
003
351
351
351
003
003
003

73
719
474
159
845
978
690
691
1129
356
356
937
1011
1088
1117
542
570
542
411
225
357
357
310
825
1167
473
345
345
342
201
356
356
115
356
1029
422
856
851
754
178
752
753
318
319
319
317
316
319
317
317
215
875
116
321
322
701
701
701
500
884
884
881
116
167
177
494
494
358
222
222
308
765
656
909
517
554
691
924
733
733
274
346
738
212
405
405
117
327
307
384
385
129
222
666
666
796
1010
1134
174
174
174
174
174
1105
1106
1104
1028
749
669
670
669
1124
1039
1040

74
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CENTRO CULTURAL AFRORIO
CENTRO DE ESTUDOS TOMAS ZINNER
CENTRO DE FISIOTERAPIA DO AMAZONAS
CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA DO AMAZONAS
CENTRO ESPÍRITA O SEMEADOR
CENTRO MÉDICO DO AMAZONAS
CENTRO-OESTE
CENTROSAT BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO MEGA CONTROLE
CENTRUSTEC
CENTRUSTEC
CENTTRALMED
CENTURY SEGURANÇA ELETRONICA - SEGURANÇA PROFISSIONAL
CEPJSS CENTRO EDUCACIONAL PROF. JOSÉ SEBASTIÕ DOS SANTO
CEPRO Fundação Centro de Pesquisas Economicas e Sociais
CEQNEP
CEQNEP EXCELÊNCIA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA
CERÂMICA BARTH
CERÂMICA KASPARY
CERAMIC POWER
CERAMILL SINTRON
CERAMILL SINTRON
CERAMILL SINTRON
CERAMILL SINTRON
CERCADO DE BLOGUEIROS
CERCADO DE BLOGUEIROS
CERCA ELETRÔNICA
CERCEJA DO MORRO
CEREFORT
CEREFORT
Cerro Azul
CERTECH
CERTECH
CERTUS Gestão Empresarial
CERVA CARIOCA
Cerveja Decisão
Cerveja Farroupilha
CERVEJA PIRENÓPOLIS
cerveja weinmann
CESAR.EDU
CESAR.EDU
CESAR.EDU
CESTA DE MÚSICA
CESTA DE MÚSICA
CESTA DE MÚSICA
CETEB
CETECO
CETILDROPS
CEUNSP
CHÁ ARAGUAIA
CHÁ AU AU
CHAMADA DA ESPERANÇA
CHAMADA DA ESPERANÇA
CHAMADA PREMIADA VIVO
CHAMA GAÚCHA
CHAMALUX
CHAMA SUPORTE MULTIMÍDIA
CHAMEGO
CHAPADA
CHAPELÃO
CHAPLIN
CHARANGA ADRENALINA
CHARCO - LITE
CHARLES 45
CHARLES ANJO 45
CHARLOTTE ARTE EM COSTURA
CHARMANT
CHARME ENXOVAIS
CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGES SAINT-EMILION GRAND CRU FA
chayder
CHÁ YPIRANGA
Check Out Mídia
Cheeky Explosão de Macacos
Cheeky Macaco Sapeca
CHEF LUI
CHEIRINHO DE AMOR
CHEIRO BOM
CHEIRO DE BOLO
CHEIROS E CORES
CHELATE TRAACS MOM & BABY
CHEQUE-CONSULTA
CHEVAL D'ORIENT
CHINGSAN PRÓPOLIS
CHIPS COMPUTADORES
CHIPSTORE
CHISAN
CHOCOLATE FREEDOM
CHOCOLATO
CHOCOLÍDIA
CHOCOLORZ
CHOCO MILK
CHOCOTACO
CHOCOTUUUDO
CHOCOTUUUDO
CHOIZ
CHOKOLAH
CHOPP PIRENÓPOLIS
CHOR
CHROMAFLO TECHNOLOGIES
CHROMAXX
CHROMOGENIX
CHROMOGENIX
CHUMBINHO
CHUMBOS CHAKAL
Churrascaria e Buffet Guarujá
CHURRASCARIA GAVIÃO
CHURRASCARIA LOS PAMPAS
CHURRASKIT
CHUVATEC
CHUVEIRINHO DO BEBÊ
CIA CENTRO DE INSPEÇÃO AUTOMOTIVA
CIA. DA NATUREZA
CIA DE IDEIAS

830659374
830622373
905783310
905783336
902875787
905783301
905816242
905772296
905820800
840369921
840369913
905820711
830846093
840357133
902830350
905781848
905782011
902869060
830721193
902874063
840338295
840338260
840338317
840338228
902844954
902845004
902796283
905813650
900751789
900752246
905793277
840365713
840365721
902919016
905809360
905737431
905735439
902790706
905790820
902905791
902905775
902905783
905823435
905823389
905823249
902967401
840357567
815895429
901394831
903090287
905823940
905834151
905834305
902503448
905762444
905824555
902395882
903107805
902829920
902756796
902692186
905776410
905758293
905731743
905731719
840374119
007103263
905778090
840374437
905747879
840370423
905753623
905811380
905811313
902969900
905784561
821198491
905821157
902799789
902890786
810066513
840345321
905790855
902800051
902800248
905761286
902973835
900801158
902629980
902786130
811887928
902622390
902756885
902756788
902960920
840357150
902790765
902974270
840377274
828892920
830643826
830643818
905841484
905813103
905676874
902775103
824374509
902780042
830680780
901767379
905807588
829809724
905803191
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170
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991
799
1032
347
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588
815
816
605
210
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300
593
593
563
947
412
412
861
339
339
629
925
734
731
558
850
622
621
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1058
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657
315
1154
419
705
1063
1126
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456
788
1068
449
707
587
516
485
803
781
718
717
358
1146
804
362
747
349
762
937
936
670
832
1158
1035
567
615
1149
304
850
568
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413
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312
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173
173
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947
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534
117
543
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426
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148
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CIA.DO SORVETE
CIA PAULISTA DE MODA
CIBRAVELAS
CIBUS
CICLO BIKE OLIVEIRA
CICLUS CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
CICLUS CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
CIDADE DOS PERFUMES
CIDADE INCLUSIVA
CIDADE INCLUSIVA
CIDADE INCLUSIVA
CIELO
CINC - CURSO INTERDISCIPLINAR DE NUTRIÇÃO CLÍNICA
CINEPEDAL
Cinqüenta anos depois
Cinqüenta anos depois
CINTATU'S
CINTATU'S
CÍNTIA FOTOGRAFIAS
Cio da Terra
CIPROXIL
Circo Florilegio
Circo Italia
CIRCUITO MULHER
CISA
CISCO
CISCO
CISCO AIRONET
CITRATUS
CITRATUS IBERTECH
CITROFAV
CITROFAV GROW
CITYLAR
CJ MÓVEIS
C-KORE
C-KORE
CLAIRE PROPAGANDA
CLARIFIBER
CLARO HUB SERVICES
Classe A FRUTOS DO MAR
Classe A FRUTOS DO MAR
CLASSIC HOME
CLÁSSICO CHOPP
CLASSIMINAS
CLAVUPEN
Clean Fleet
CLEAN HOUSE
CLIMMA
CLINEA CLÍNICA ESPECIALIZADA EM AUDIOLOGIA
CLINICA AURA MED LTDA
clinicacupé
CLÍNICA DR. PLÍNIO MACÊDO PERIODONTIA-IMPLANTE
CLINICA EDILSON PINHEIRO
Clínica Master Odontológica
Clínica Paris
CLÍNICA PEDRO CAVALCANTI
CLINILAR HOME CARE
CLIPPING DE OFERTAS MAPPIN
CLOMAZOL
CloudTeam
CLOUDTV
CLOUDTV
CLOUDTV
CLOUDWATT
CLOUDWATT
CLOUDWATT
CLOUDWATT
CLOUDWATT
CLOUDWATT
CLOUDWATT
CLOUDWATT
CLUBE AMIGOS DA BOA NOVA
CLUBE AMIGOS DA BOA NOVA
Clube Arena Prime
Clube Arena Prime
CLUBE DA LENTE
CLUBE DO ACAÍ
CLUBE DO ASSINANTE CARAS
CLUBE DO CARRO POA
CLUBE DOS MUQUIRANAS
CLUBE DO TEQUILA
CLUBE DO TEQUILA
CLUBE EVENTOS
CLUBM@IL
CLUBTECH
CLUBTI
CLUBTI
CLUBTI
CLUBTI
CM CRISTAIS MAFRA
C&M ENGENHARIA ELÉTRICA
CMT
CNCOOP
CNCOOP
CNCOOP
CNT
CNT CENTRAL DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS
COATS ADMIRAL M COATS
COBALT 5
COBIÇA
COBIÇA
COBOGÓ
COBREDIRETO
COBREDIRETO
COCADADESIGN
COCKTAIL DRESS
COCOBALA
COCO DO VALE
COCO DO VALE
COCO DO VALE
COCORICÓ
CODE
CODE CONTROLE DE DESENGATE ELETRÔNICO

905821866
900769009
902973819
902786717
905807340
830683658
830683674
905814819
905822129
905822234
905822196
902966529
903094401
905827139
902811584
902811550
905764021
905764056
905818857
901809772
902751581
905740025
905740033
905818873
829097309
900053844
829630546
840358598
829732411
830693360
905821629
905821831
824689313
905772709
905797493
905797000
902825941
830667946
830727469
902843532
902844288
902731769
901850756
902799754
819381268
905793412
902944720
905758579
902852523
902963708
905732324
840366000
902293834
905808541
902229060
902646036
830471170
816534900
822569230
905773942
830838376
830838279
830838368
905798163
905797922
905797892
905798236
905798210
905797949
905797981
905798198
840364989
840364997
905821050
905820967
905752589
905784405
905834470
905824415
905823729
905758102
905758145
905829247
905822471
830662758
902949136
902949217
902949276
830736123
902766759
905820495
840213794
902751549
902751298
902751409
905811046
905811089
830549811
840374143
827918011
827918020
840365292
830362576
830362541
902628097
902779575
830722165
826256830
826256848
826256821
901766445
840361874
902799258
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codigo de barra
CODIME
COERENZA
COERENZA
COFFEEWAY
COGNOGRAMA
COGNORAMA
COISAS CRIATIVAS
Coisas di João
COLANDY
COLBERT NEWPORT
COLD FISH CONGELADOS
COLD SKATEBOARD
COLÉGIO DRUMMOND
COLÉGIO MV1 TOTAL
COLÉGIO MV1 TOTAL
COLÉGIO UNIVERSITÁRIO
COLÉGIO VISÃO CRIATIVA
COLEP
COLEPAV
Coleta Digital
Coleção Aulas para Concursos
COLEÇÃO BRASIL UMA VIAGEM PELO CONHECIMENTO
COLEÇÃO CANAL BRASIL
COLEÇÃO CANAL BRASIL
COLEÇÃO MESTRES
COLEÇÃO NAT
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
COLEÇÃO SUPER CARROS INESQUECÍVEIS
COLGATE
COLGATE
COLGATE
COLGATE
COLGATE
COLGATE
COLGATE TRIPLA AÇÃO 1 PROTEÇÃO ANTICÁRIE 2 DENTES BRANC
COLIBRI PALACE HOTEL
COLINAS DO CAMARÁ
COLINAS DO CAMARÁ
COLLEGE
COLOBIROX
COLONIAL
COLORATA
COLOR IGNITE
COLTRI
COLTRI
COMAPE COMERCIAL AGRÍCOLA PECUÁRIA
COMBENCIL
COMÉDIA URBANA
COMEDY CLUB
COME NATURA CREA
COMERCIAL PIRES
COMEX
COMFORT TEARS
COMITIVA DO CERRADO
COMMANDbatch
COMMAND BRAND 3M
COMMANDcommerce
COMMANDconcrete
COMMANDfleet
COMMANDoptimize
COMMANDperformance
COMMANDqc
COMMANDseries
COMMANDtrack
COMODITALIA RELAX ITALIANO
COMPACTALED
COMPANHIA BH
COMPANHIA BH
COMPANHIA BH
COMPANHIA DO CHOPP
Companhia do Crédito S
COMPANHIA MUSICAL SOBRE AS ONDAS
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO
COMPLET OMEGA
Complexo Energizante GMC GINSENG · MARAPUAMA · CATUABA
Complexo Energizante GMC GINSENG · MARAPUAMA · CATUABA
COMPRE BARATO
COMPREV
COMPRIMIR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM AR COMPRIMIDO E GASE
COMPUSET
Computare Brasil
CONAC
CONCEITO ESTÉTICA AVANÇADA
Conceito Flex
CONCEPT CAR CENTRO ESTÉTICO AUTOMOTIVO
CONCREMAT
CONCREMAT
CONCREMAT
concursando militar
CONDIR
CONDOMÍNIO LEGAL
CONDOMÍNIO LEGAL
CONDOMÍNIO LEGAL
CONECTCOR
CONENGE
CONFEICREM
CONFIAGRO
CONFIAR SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
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905837487
902972863
902580655
902580590
830715037
905784839
905830369
902972570
905750055
905784545
830632638
902951823
905827074
905818288
905828429
905828410
826979858
902845608
840048025
905738144
905837282
905773276
905818342
902181653
902181734
905743440
902951572
905753453
905753747
905753348
905752929
905753879
905753437
905753763
905753640
905753941
905753798
905753020
905754034
905753542
905753224
905752759
905813316
840376774
840376782
840376758
840376740
840376790
840376766
840213735
902967991
905812328
905812271
905753313
830688161
813733995
901157864
830665684
830701230
830701249
905807839
840377622
905818393
902855638
820252832
905821360
830751637
905734734
840365888
905735005
840365594
905734980
905734904
905735072
905734912
905734939
905735021
905734890
905735137
840361823
905749014
905821238
905821203
905821262
830680098
902952161
827986610
902785613
905762630
902028294
902028359
905773829
840293267
905743261
902890441
902803018
822497964
905808142
905783476
905822633
840172230
840172249
840172222
905764900
902589881
905822030
905822013
905822064
902970828
902888625
905737830
905807634
830793526
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1132
691
465
465
207
833
1119
689
754
832
171
637
1082
1004
1103
1103
133
594
279
739
1132
801
1004
440
440
740
636
762
762
761
760
763
761
763
762
763
763
761
764
762
761
760
947
371
371
371
371
371
371
290
659
943
943
761
194
111
417
180
200
200
917
379
1005
601
111
1038
225
726
340
729
339
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729
728
729
729
728
730
328
750
1036
1035
1036
186
639
136
552
788
436
436
802
298
740
615
571
112
921
825
1050
285
285
285
792
466
1045
1045
1045
676
613
738
914
274

CONFIBRAS
CONFIDOR
CONFORT AR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS
CONFORT COLLOR ENXOVAIS
CONFRARIA BHARMACIA
CONGELARTE
CONGELARTE
CONGELARTE
Congresso e Seminário de Educação Regional de Inhapim
CONGRESSO INTERNACIONAL DE TINTAS
CONGRESSO NACIONAL EM REVISTA
CONNA
CON-NECT
CONNECTRH
CONPOS
CONSISTEL
Consorcio Jacto
Consórcio Nacional Jacto
Consórcios Meu Automóvel
Consórcios Meu Curso
Consórcios Meu Eletrodoméstico
Consórcios Meu Eletrônico
Consórcios Meu Imóvel
Consórcios Meu Intercâmbio
Consórcios Meu Serviço
Consórcios Meu Sonho
Consórcios Minha Beleza
Consórcios Minha Festa
Consórcios Minha Moto
Consórcios Minha Saúde
Consórcios Minha Scooter
Consórcios Minha Viagem
CONSORPETRO
CONSPIRAÇÃO WEAR
CONSPIRAÇÃO WEAR
CONSPIZZA
CONSTRUINDO CIDADES MELHORES
CONSTRUINDO CIDADES MELHORES
CONSTRUIR A CONSCIÊNCIA
CONSTRUQUADRA
CONSTRURÁPIDO
CONSTRUSHOW
CONSTRUTOP
CONSTRUTORA GALILEU
CONSTRUTORA SENGER
CONSTRUTORA SUDOESTE
CONSULGENCY
Consulimp Tecnologia em limpeza
Consult-e
CONSULTEC
CONSULTEST
CONSULTORYS CONSULTORIA
Contabilidade Valois
CONTÁBIL PAZ
CONTAINER EXPRESS
CONTATO PERÍCIA AUTOMOTIVA
cont@bil.com
contexto social
CONTHENC
CONTI BIER
CONTINENTAL PROPAGANDA
CONTPRIME
CONTRA OU A FAVOR?
CONTRAPROVA DOPING E TOXICOLOGIA
controllar
CONTUFLAN
CONVENÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLËIAS DE DEUS NO BRASIL Convergência Colorada
CONVERT
COOLANT
COOLANT 11
COOLANT UP
COOL FUNWEAR
COOLMAX
COOPCLEAN
COOP EM CASA
COPACABANA
COPA COZINHA & CIA
COPA DAS CAPITAIS
COPASAT
COPAXCLICK
COPEL ZZZ EM CASA
COPEL ZZZ EM CASA
COPERFIL
COPERFIL
CoPlavix
COPPEL N. LOJAS COPPEL S CRÉDITO VALE MAIS QUE DINHEIRO
COPPEL VALORIZA VOCÊ, MELHORA SUA VIDA
COQUETEL LETROCA
COQUETEL LETROX
CORAZÓN DE POTRO
COR DA FLOR
COR E CHARME
CORE ONLINE
CORINGA CANJIQUINHA
COR LINE SISTEMA DE SERVIÇOS
CORONA
CORPO DELITO
CORPORATIVO
CORTE M
CORTE P
CORTIJECT
COSIPA
COSMELAN
COSMELAN
Cosmopolitan bartenders
COSTA VERDE TABATINGA HOTEL
COSTURARIA
COSTURARIA
COTOCHÉS
COTTONSOCK
Countle
COURREGES

902452061
830687572
840358300
905778111
830669302
905811798
905811461
905811682
905828038
825186552
840382448
840261330
812498763
902709062
905784278
840357184
905839641
905839587
905791088
905790278
905790030
905789920
905787439
905790170
905790049
905790340
905789881
905790219
905790367
905789849
905790413
905790120
830392629
902832948
902833006
905803485
840378572
840378564
840369638
901526487
905784324
905838840
829874020
905818709
902841491
902807005
905829905
905815025
902966448
828356378
828356386
902899171
902309285
902620967
905834690
830667679
905814720
905833210
905797434
902954504
905777395
902878026
905827279
902792075
905759397
905836570
900281790
905787463
830646752
840365322
840365330
840365349
905828011
905779495
905752546
905761421
905749553
905784448
904013707
903967359
840338198
905811500
905811550
905833945
905833970
902902237
840362064
840362030
902901311
902901320
905773730
905820142
905829913
840345496
905586085
830617388
905797272
902501364
840365691
903037297
903037378
830065890
004095120
840370580
840370563
905828968
905731611
830792988
830792996
812438795
902804723
905788052
905738314
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161
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149
1010
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955
654
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619
446
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182
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875
642
803
608
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559
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409
840
173
335
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300
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151
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350
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COVENTYA
COVERLINK
COVERLINK ELITE
COWBOY STEEL
Coxinharia Snack Bar
Cozaq Projetos
Cozina
Cozinhando com Palavras
CP COMPRINT
CP COMPRINT
CP COMPRINT
CPM
C QUATORZE CONFECÇÃO
CRANBIOTIC
CRANBIOTIC
CRANBIOTIC
CRANBIOTIL
CRANBIOTIL
CRANBIOTL
CRANE NONWOVENS
CRASHED ICE
CRASHED ICE
CRASHED ICE
CRATER
CRAVE
CREAM SHAKE
CREAM SHAKE
CREATE A WOW
CREATIVA
CREATIVA
CREDISG
CREDISG
CREDMIX
CREDPIT
CREDZ DIREITO
CREPOP CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POL
Cria360° - Soluções Criativas
CRIADECK
CRIAFORMA ARQUITETURA
CRIAH
CRIALAR
CRIMPTITE
CRIS
CRISEL MODAS
CRISRACCA
CRISTAL COSMETIC
CRISTÓFOLI
CRIVIALLI BRASIL
CR MALHAS
crmdesign
CROCANTISSIMO ONDULATTAS
CROCANTISSIMO ONDULATTAS
Crock
CROMAÇÃO NOVA RIO CLARO
CRÔNICA DO PLANALTO
CRÔNICA DO PLANALTO
CRÔNICA DO PLANALTO
CROSSCLUBE BRASIL
CROSS SPORTS
CRSP COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO SÃO PAULO
Cruz de Malte
CRYOVAC
CS CASASIGN DO BRASIL
CSInvest
CSL
C.S.L.
CS STEEL
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU.Acquirer
CSU CSU.CardSystem CSU.Contact CSU.MarketSystem CSU.Cre
CSU CSU.CardSystem CSU.Contact CSU.MarketSystem CSU.Cre
CSU CSU.CardSystem CSU.Contact CSU.MarketSystem CSU.Cre
CSU CSU.CardSystem CSU.Contact CSU.MarketSystem CSU.Cre
CSU CSU.CardSystem CSU.Contact CSU.MarketSystem CSU.Cre
CSU CSU.CardSystem CSU.Contact CSU.MarketSystem CSU.Cre
CSU CSU.CardSystem CSU.Contact CSU.MarketSystem CSU.Cre
CT COLÉGIO TERESIANO
CTM AUTOMOTIVE
CUBA
CUCA COMUNICAÇÃO CRIATIVA
CUECAS TORPE
CUFITEC
CUFITEC
Cuiabá moveis
CULTIVAR ORGANICO
CULTURA BRITANICA
CUP CAKE
CUPERNITI ADITEK
Cuponation
Cuponation
Cuponation
CUPREX
CURLS ROCK
CURSOS PARA TODOS WEBAULA
Cuvée
CVT VIAGENS E TURISMO
CYº

901841234
905745299
905745310
905784308
905820789
905813022
905782046
905816579
840365012
840365020
840365039
902783122
829976612
905734289
905734246
905734238
905734513
905734521
905734483
829522735
840379579
840379595
840379323
901914240
824385160
905826981
905827007
905764684
830701710
830701729
905765214
905765036
905749405
905816269
905816765
902838733
905826965
905829220
905811534
905796292
905822099
800079388
830838635
905794370
902753894
902154915
822501732
902733885
827733658
905820525
840377487
905819861
905787030
830739009
905823362
905823397
905823320
905824776
902788590
905821386
905825845
004101529
902952129
902968564
006145337
006145329
902972707
902973991
902965816
902965417
902965972
902965794
902965824
902965867
902965921
902965948
902965786
902965859
902965980
902965719
902965689
902965646
902965778
902965735
902965662
902965611
902965573
902965522
902965603
902965344
902965360
902965565
840376120
830383204
902723995
905737440
819227692
830668780
830668772
905731387
830636935
816312885
902654993
905818113
905777786
905777735
905777778
004043944
905784600
905781880
902971158
826716598
830681850
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210
400

430
743
743
829
1031
947
816
996
333
333
333
548
150
723
722
722
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146
395
395
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433
117
1081
1081
792
200
200
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792
751
991
998
592
1081
1113
938
871
1045
1148
276
866
514
439
113
503
135
1028
377
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839
221
1057
1058
1057
1071
556
1038
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CYBERDINOS
CYBER GAROTOS BIT BYTE FLOG BLOG
CYBERWEB NETWORKS
CYSTEN HAIR
C & Z DO BRASIL
D
D&A DESIGNERS AND AGENTS
DAEP
DAFRA ACTION 150CC
DAFRUTA QUIZ
DA HORTA HORTIFRUTIGRANJEIROS
Daily Clean
DAILY TEARS
DAKOTA
DAKOTA SMITH
DAKOTINHA
DÁLIA CALÇADOS
DALISSA
Dá Mais Um
DAMA PLANEJADOS
DaMaria
DaMaria
DAMRE
Danado de bom
DÁ NA MÃO
DANGER
DANIEL BURGUER
DANIMALS
DANITO
DANNYLO & RAFAEL
DanToy
DAN'UP SHAKE
DAN'UP SHAKE
DANÇA MATERNA
DARLING
DARTH
Datalayer projetos
DATELA
DAX
DAYMOM CONSULTING
DAYMOM STUDIO
DAY ONE BOOKS
DAY ONE BOOKS
DAY ONE BOOKS
D. BORLOZ
DBP
DC D' CABEDAL
DC DI CAPRIO
DDC DENTALDENTS
D DISCOVER
D DISCOVER
D-DROP
D DU GLASS DISTRIBUIDORA DE VIDROS TEMPERADOS
DEAK
DE ARMAZEN
DEBBY LINGERIE
DEBBY LINGERIE
DEBRYNANO
DECIS
DECORPISOS ACABAMENTOS
DEDINI
DEDINI
DEDINI
DEDINI
DEDINI
DEDINI
DEDINI-AKERS
DEDINI-IKIO
DEDINI-SAFE
DEFOR
DEGUSTE LEVE
DEGUTTI CAFÉS SORVETES E CREPES
DELAFEE
DELASCO
DELCA AUTO PEÇAS
DELCON
DELEITE SORVETES
DELICIA DA COPA
DELÍCIA DOS SUCOS
DELÍCIAS GRILL
DELIGLACE
Delivery Corretora de Seguros
DELIVERY SHOES
DELIVERY SHOES
DELLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES
Del Mar
D'EL REY
DELTA FIRE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS
DELTAIR
DELTAIR
DELTANA
DELUX ENXOVAIS
DELYKA BABY
DEMARC Produtos Veterinários
D.E MASTER BLENDERS 1753
DEMURRAGENET
DEMURRAGENET
DENAKOP
DENAKOP
DENIM & CO.
DENSO TAPE
DEN T TOTAL DEN ODONTOLOGIA
DENÚNCIA
DENÚNCIA
Depil Mirras
DERMOVIDA COSMÉTICOS
DERMUP
DESAFIO. COM
DESAFIO DO OSCAR
Desafio Enigmático
Desafio Enigmático
DESBLOQUEIO CRIATIVO
DESCARPLAST

905828399
829173633
829368256
905822978
905828321
905823346
829030050
902754254
902971425
905757114
905829557
901814121
905734700
902816756
819930369
825982839
902209884
901083801
905826310
905811194
902975382
902967789
905828844
905757033
905791584
905737741
902964100
818153016
816540390
902967959
905816439
816245576
816245606
902970542
004084101
902369849
902972766
905837460
905834720
905779908
905779827
840374461
840374496
840374445
829793747
905817400
902961306
905793994
830697420
900942800
900942584
905784235
905783441
902811231
007002017
902735870
902735969
905792025
840357737
902738780
002031175
003653404
002027836
005020026
720047331
002027844
816077037
816077029
814533280
830764364
905787285
902970410
905790634
816468338
821445111
905793315
903028158
840366051
902773283
902847830
902972553
905762509
905827392
905829360
902972324
905811364
007232071
830692681
840357796
840357826
902953630
905778073
828855730
902725998
840054211
905827376
905827333
905807740
905807774
840382782
905828003
902778366
900745568
900743638
902906275
905818636
829285970
823697100
901756946
905825020
905825012
900094400
840348800
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003
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400
990
210
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003
003
210
570
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570
351
003
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003
991
700
003
351
003
400
400
351
003
003
003
100
003
990
400
003
003
351
003
821
400
004
003
003
003
003
003
003
400
795
795
400
003
269
269
400
003
003
400
003

1103
142
144
1053
1102
1057
1167
515
681
774
1116
428
724
579
111
124
441
417
1079
935
701
658
1108
774
853
738
648
1156
1155
659
994
1154
1154
674
1144
448
690
1132
1127
811
810
362
362
362
148
1000
644
864
198
415
415
828
825
577
1145
505
505
856
316
506
1141
1143
1141
1144
1148
1141
1154
1154
1152
266
840
673
849
1155
1159
861
704
341
533
595
689
788
1086
1115
687
936
1147
196
317
317
641
804
1166
498
279
1086
1085
916
916
406
1098
541
1169
1169
623
1008
143
115
425
1075
1074
407
306
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Desir Models
DESKFIT
DESOL
DESTACO
DESTINO ESPORTE
DESTINO ESPORTE
DESTINO ESPORTE
DESTROYER KISS COVER
Detali
DETANK
DETANK
DETONADORES
DETONADORES
DEVASSA LINGERIES E PRODUTOS EROTICOS
Dev Day
DEVLYN OPTICOS
DEVLYN OPTICOS
DEVOTOS MIRINS
DEVOTOS MIRINS
DEVRAN
DÉXIUM
DGU
DHA GOLD
dhg
DIA-A-DIA DA ECONOMIA
DIA-A-DIA DA ECONOMIA
DIA-A-DIA DA ECONOMIA
DIACRYL
DIALAR
DIALIGHT
Dialogus
DIAL TASTE
DIAMANTE ENXOVAIS
Diamond Dash
Diamond Dash
DIAMOND EFFECT
DIARIO BRASILIENSE
DIÁRIO O. PUBLICAÇÕES LTDA
DIÁRIO VOCACIONAL
DIASE INCORPORADORA
DIATABS
DIATABS CHELATED
DIBICO ESPORTE CLUBE
DIEGO DELLA VALLE
DIEPOXI
DIESEL
Dieta da Vida
DIFERENTE BELA
DIFUZI
DIGESLEV
DIGG
DIGICONTROL
DIGI-KEY
DIGIPROMO
DIGITAX FORMATURAS
DÍGITU'S
DILA
DILETTO
Dimanche
DIMAS
DIMETKIN
DIMÔNACO CONSTRUÇÕES
DINÂMICA ARQUITETURA
DINECAR
DINGO BOY
DINO MACHINE
DINO MACHINE
DINO MACHINE
DINO MACHINE
DIPE!
DIRECT PREMIUM
Direito de Ouvir
Direta DIGITAL
DIRETORIA DE CULTURA LENÇÓIS PAULISTA
DIREX
DIRPAM
DISAL
DISBIOTRAT
disciplina digital
disciplina digital
Diskágua
DISK FOSSA
DISK PIZZA CAROLA
DISPRONA BRASIL
DISTRICRIL
DISTURBIA
DI TAXI
DIVA
DIVERSA
DIVINE STORE
Divine Wine • Music • Bar
DIVINU'S
DIVINU'S
Dizier
DKS AUDIO
D LOCCAR
dloox
D'LORENA LINGERIE
DM 88
DMA - DIALOG MARKETING ASSOCIATION
dm.com.br
DMG
D'MINAS
DMT
D'NAG BEZERRA
DNASCAN
Doadores de Vida
DOCE A DOIS
DOCE BRINCADEIRA
DOCE INFÂNCIA CAKES SABOREIE OS BONS TEMPOS
DOCE MAISON Por Ariane Reis
DOCE PÃO
DOCKIE
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902970127
840362056
905784227
840361890
830764518
830764534
830764542
840287895
902792865
840374178
840374160
905831225
905831179
905779762
905814673
840188790
840188773
902949497
830736093
840361734
822396238
902972081
830672990
902953028
905822480
905822560
905822420
905764765
905764846
905769791
905759680
840379862
905778120
840164980
840164971
905827015
905758978
902760688
902807560
830656979
902141830
901434728
840382332
830602100
905764870
902969307
902823582
905824890
902757903
905836642
830712470
902718533
829045619
902777068
905780086
830738975
824680260
900303999
905783816
007086873
905836685
900332468
905811399
902692925
905829344
840068964
831053356
831053348
840068956
905736893
830654437
901398357
902951459
905815823
900174641
905797825
902783335
902849972
905815394
905815327
900874376
830662022
905810791
902837290
902745158
905816650
905816366
830692061
903028794
905824172
902967835
905745841
905745825
905811127
905818563
902767399
905832779
902734474
902858980
902923056
905796713
830573585
905777450
902758446
905778669
840376545
905773403
902697439
905827570
905824539
905808533
902820311
901852872
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700
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241
003
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671
331
828
329
266
267
267
297
560
358
358
1121
1120
809
951
286
286
635
215
327
112
686
186
640
1048
1050
1048
792
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795
786
398
805
284
284
1081
785
519
574
176
1171
1170
401
168
792
667
582
1072
517
1131
206
495
141
539
811
220
118
409
828
1146
1131
410
937
485
1114
279
278
278
279
733
176
419
636
982
408
875
548
598
977
975
414
179
929
591
508
997
993
196
705
1065
658
744
744
934
1008
525
1123
503
602
630
872
168
803
517
805
369
801
487
1088
1068
923
581
431

dockthor
Doctor Plant
DOF DENIM OFFICIAL FLORINDA
DOG BEER
DOG BEER
dogsec
DO JEITO DELAS
DO JEITO DELAS
DOKI
DOKI
DOKID
DOLCE & GABBANA
Dolce Lila
DOLCE VITA
DOLFYN SMART RESULTS
DOLOR
DOMANI
DOMANI HOTEL
Dom Brejas
DOMÍNIO GESTÃO FINANCEIRA
DOMÍNIO PRÓPRIO
DONA CAROLA
DONA CAROLA
DONAIRE
DONA LIMPA
DONA LIMPA
DONA MIGUELINA
DONA MIGUELINA
DONA MIGUELINA
DONA MIGUELINA
DONA MIGUELINA
DONA MIGUELINA
DONA MIGUELINA
DON ANGELO
DONA ZEFINHA CULINÁRIA NORDESTINA
DONNA CAROLLA
DONNA MUSICA
DONNA PET
DORBYN
DORGESYL
DORMEBEM
DOSE DUPLA
DOTTO CHATEAU
DoutorBlues
DOUTOR EFICAZ
DOUTOR VEDAÇÃO
DOVAC
D'PHIA
DPMS
D-Q D QUALITY
DRAFTSIGHT
DRAGON BOY
DRAKAR
DRAMBUIE
DREAM WOMAN
DREAM WOMAN
DREBES
DREBES
DREBOR
DRENO CIRÚRGICO RV
DRENOLEVE
DRIVE ALLIANCE
D RODODÉCIO TRANSPORTES
DROGA D
DROGAL
DROGARIA DO TRABALHADOR
DROGARIA SHALLOM
DROMEX
DROPS EXCLUSIVA
Dr. Ventura
D R W JOIAS
DRYBLOCK
DRYBLOCK
DRY LIMP
DSF COMPANY
DSRCARGO
DSRCARGO
DUALOGIC PLUS
DUALOGIC PLUS
DUBAI CENTER SHOW
dudanaafrica
dudanaafrica
dudanaafrica
DUDU DO ACORDEON
DUÉ
DUEMONDY ALQUIMIA NATURAL
DUETA
DUKE
Dukhan
DUMALT
DUNE
DUO CYCLES
DUOS
DUOSAT
dupla do pagode
DU PRIMO
DURAFOLD
DURANIXIN
DURAVEL
DUROLIT
DUROSS
DUSSELDORF
DUTRA SHOPPING
DVDMETAL
D-VIE
DYNAFRAME
DYNAFRAME
DYSCARPA
DYSEONE
DYZARDE
E 1064 LONGPULSE
E 2940 DUALMODE
E4D

905817311
905772830
902728423
905819047
905825080
905786262
905795431
905795385
830685995
830685987
902970917
840365250
905804287
905763840
902973436
823312666
905758897
902973894
905737105
905827619
905817230
905786157
905786211
902974262
905763742
905763645
902757121
902757911
902757873
902756877
902756427
902757440
902756494
820266191
902882953
905786122
905807936
905803604
007199872
905839749
905787919
811992055
902878077
905766210
905836472
830425535
905840020
905803299
905749880
830682180
830682015
830845712
902396730
905734955
905816374
905816358
905769678
905768892
905820690
905816480
905802470
840357362
902783050
905820746
815049765
905828194
905807871
902908375
905811240
905773802
905818717
902906119
902906062
905789423
840376928
902266853
902266829
840370601
840370610
902970445
905783220
905779738
905778960
902897713
822482045
902682873
811842576
902574000
905840119
905743466
905749936
840338066
830719296
905759265
905734971
905801180
905533429
830362916
007094493
007147961
830689966
007099193
905822927
902872311
905784251
840378343
840378327
902810880
830680489
905829506
902828827
902828746
840382634
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003
003
351
003
003
003
003
003
400
400
351
003
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003
351
270
003
351
003
003
003
003
003
351
003
003
400
400
400
400
400
400
400
552
400
003
003
003
700
003
003
735
400
003
003
400
003
003
003
400
400
351
175
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
003
990
003
003
400
003
003
003
400
400
003
003
400
400
003
003
241
003
003
003
400
400
400
735
400
003
003
003
003
400
003
003
003
004
400
700
700
400
700
003
400
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003
003
400
400
003
400
400
003
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1000
800
500
1013
1075
836
869
869
193
193
678
334
902
790
695
114
785
697
733
1089
1000
836
836
700
790
790
516
517
517
516
515
517
515
1157
610
836
918
892
1147
1136
841
1150
608
793
1131
163
1136
889
754
188
187
276
449
729
993
992
794
793
1030
995
886
313
547
1031
1153
1100
917
625
935
802
1010
622
622
844
372
444
443
350
350
673
821
809
806
618
112
481
1149
462
1136
740
754
298
208
786
729
882
713
160
1146
1146
195
1146
1053
605
828
383
383
576
187
1116
586
585
404

78
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EAGLE SECURITY VIP
EARTHCARE
EASY CHEF
EASYPLATE
EASY PROTECT SYSTEM
EASYSHIELD
EAU DE MANDARINE AMBRÉE HERMES
EAU DES MINIMES
E a vida continua...
E a vida continua...
EBAZAR.COM
EBAZAR.COM
EBAZAR.COM
E-BLOOD
EBSAUDE ESCOLA BRASILEIRA DE SAUDE
EC300+
ECAP DO VALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
E CARS
ECCELSO
ECCOBOND
ECCOLOR
ECCOMODULAR
EC EMPORIO COMFORT
EC EMPORIO COMFORT
ECITY
ECITY
ECKOLAV
ECLÉTICA Z
ECO
ECO+
ECOAVENTURA
ECOAVENTURA
ECOBÃO
ECO BRASIL EVENTOS SUSTENTÁVEIS
ECOCHÁ
ECOCICLE
ECOCLEANER
ECO DIVINO
ECO EVENTS
ECOFIBER
ECOFILM
ECOFLOX
ECOFLOX
ECOGLYCOL
ECO GOAL
ECOHOME
ECOHUB
ECO LARES EMPREENDIMENTOS
ECOLINE
ECOLLOID
ECOLOGY PLASTIC
ECONOCRAFT
ECONOCRAFT
ECONOCRAFT
ECOPAT B12
ECOPRIME SISTEMAS CONSTRUTIVOS
Eco Quartz
E-CORE
ECO SANTHER
ECOS MOVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E JURÍDICO
ECOS MOVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E JURÍDICO
ECOS MOVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E JURÍDICO
ECOS MOVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E JURÍDICO
ECOSS
ECOSUPPLY
ECOSUPPLY
ECOTAINER
ECOVIO
ECOVITA
ECOWAY
EDAN
EDARBI
EDEL
EDEM
EDEMIC
EDEN CLUB
EDF
EDF
EDF
EDF
EDF
EDF
Editora Hiato
EDITORA SÃO CAMILO
EDITORA SÃO CAMILO
EDITORA SÃO CAMILO
Edições Levana
EDL GESTÃO AMBIENTAL
EDUCAMIX EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
EDUCANDÁRIO PARQUE DOS ANJOS
EDUFOR
Edushop 5 anos
E-DWDC ENI DEEP WATER DUAL CASING
E-DWDC ENI DEEP WATER DUAL CASING
EDY BRITTO & SAMUEL
E ECOANDO AMAZONIA & CERRADO
E&E Empresas e Empresários
E & ELA
E ENATEC PROPAGANDA & ENSINO
E ENATEC PROPAGANDA & ENSINO
E ESSENCE
E ESTRUMETAL
E EXTREMU'S
EFA
EFA
EFA
EFA
EFA
EFECTIOSE
EFFICACI
EGA
EGG GOLDEN
EGG VITAL

902712284
840379722
902970143
823197824
902731823
902963716
840378270
830718532
902810359
902810391
830762566
830762582
830762574
902962043
905733908
840376480
905807090
830738649
902737619
840338279
902684337
905751914
905824857
905824873
905797426
905797400
905731301
905758390
905739426
830679804
905752058
905797310
902732242
902825739
905749030
905822889
905737091
840366256
902805061
830667911
902793306
905816420
905816706
830662740
901286362
830713735
905780213
902859455
902805827
905759672
830655093
840377223
840377207
840377231
905792289
905818601
905761090
830702962
823310060
830845763
830845771
830845747
830845755
840358644
902969447
830740198
830632271
829093516
905823923
900276762
902847163
830729178
823337723
902464590
902464574
905772539
840377657
840377665
840377614
840377681
840377550
840377584
905776011
902969706
902969730
902969633
905757971
905814770
905821440
902798537
905842316
905810775
830766162
830766146
905827465
902893130
900872047
905789350
905807766
905807804
826052584
902771302
829230670
830416692
830416676
830416706
830416714
830416684
830673326
840377061
815389965
905826167
905826159
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003
010
270
400
100
003
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351
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210
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400
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003
400
400
003
003
003
003
400
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400
003
003
400
351
400
003
351
400
003
400
003
003
003
003
003
003
400
269
241
351
351
351
003
351
351
400
351
003
400
400
400
269
230
230
003
003
003
003
003
003
003
003
351
351
351
003
003
003
400
003
003
351
351
003
400
100
003
003
003
795
400
400
400
400
400
400
400
400
003
552
003
003

492
396
672
114
502
647
383
208
576
576
263
263
263
645
722
369
907
218
506
301
482
755
1072
1072
874
874
715
782
739
186
756
874
502
583
750
1053
733
343
572
183
560
993
997
180
418
207
811
602
572
786
176
375
375
375
858
1008
787
201
114
277
277
276
277
326
668
222
170
142
1063
409
594
214
115
453
452
799
379
380
379
380
378
378
803
669
669
668
777
952
1039
564
1140
929
271
270
1087
616
414
844
916
916
1163
530
143
162
162
162
162
162
186
373
1153
1079
1079

EGIX
905833902 P 003
Egoeco
905804465 P 003
EGOMIX
905812247 P 003
EGOMIX
905812280 P 003
EICOSAPEN
902444182 P 230
EIDOS ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS
905807405 P 003
EIDOS ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS
905807243 P 003
EIDOS ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS
905807480 P 003
EIDOS ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS
905807448 P 003
EIMPER
900293667 P 400
E-INNOVATIO
905825039 P 003
E-INNOVATIO
905825004 P 003
EISENBAR
905790871 P 003
EKIPAR ENGENHARIA DE PROCESSOS QUÍMICOS
905827414 P 003
EKOKATI
830721754 P 400
eladio&aspanteras
905816340 P 003
EL CACHORRITO
905818466 P 003
ELDEVIK COMUNICAÇÃO
905461452 P 004
ELECTRICITY STARTS WITH US
840248679 P 003
ELECTROLUX SERVIÇO AUTORIZADO
827717989 P 400
ELEMENTAL BEAUTY
901620963 P 400
ELEPAR
902969862 P 351
ELETROFUNK BRASIL
905820703 P 003
ELETROPOWER
905828550 P 011
ELIQUIS
840226144 P 004
ELITE ALARMES AUTOMAÇÕES
905818555 P 003
Elleven Makeup
905795024 P 003
ELLO
905743920 P 003
ELLO
830515178 P 400
ELÔ
902970232 P 351
ELOX
905814550 P 003
ELSA
830760709 P 351
ELSA
830760652 P 351
ELSA
830760717 P 351
EL SHADAI DESDE 1995
905816447 P 003
ELUMA CABOS FLEXÍVEIS
830378260 P 400
El Uruguayo
902710001 P 400
EMASTER
902962523 P 351
EMBA EPS
830741402 P 241
EMBA EPS
830741410 P 241
Embaixadores do Galo
905829255 P 003
embelleze
905804325 P 003
EMBELLEZE SUNSTAR
902968017 P 241
EMBRACO POWER IN CHANCE ON
840361653 P 003
EMBRY AUTOMOTIVA
902692488 P 400
EMBUTIDOS UNIÃO
905784502 P 003
EMERGENCEE
905805011 P 003
EMERGES
830564594 P 400
EMESTO
830712054 P 400
EMESTO
830712046 P 400
EMETAL
902960970 P 351
emi di kra
902811169 P 400
EMILIA NIETO SENETINER
830704205 P 400
EMILIO PUCCI
840224230 P 004
EMMEGI
830644792 P 210
eMotion
830764950 P 241
eMotion
830764933 P 351
eMotion
830764798 P 351
empório cenografia
905829034 P 003
EMPÓRIO CENOGRAFIA
905829018 P 003
EMPÓRIO DONALICE
840357338 P 003
EMPÓRIO FRANCISCO
902963317 P 351
EMPORIO LE MONDE
840345046 P 003
EMPORIUM
902858572 P 400
EMPREENDA - SENAC
840376960 P 003
Empresa educativa
905824954 P 003
Empresas & Empresários
900872039 P 100
EMPRETECA
905762959 P 003
EMPSOFT INFORMÁTICA
902770993 P 400
EMPURRA 10
905735820 P 003
EMS PROJECT
902970488 P 100
EMS PROJECT
902970461 P 100
ENCAIXE PERFEITO
905787986 P 003
Encompass Brasil
905835387 P 003
ENCONTRO SHOW BUSINESS
905827350 P 003
ENCONTRO TÉCNICO TECNOLOGIAS PARA SANEAMENTO BÁSICO E A 905827171 P 003
ENCOSTA GAÚCHA
902846043 P 400
ENDUMAX
830729828 P 400
ENDUMAX
830729755 P 400
ENERDOOR
830736662 P 351
ENERGIA RENOVÁVEL
840366426 P 003
ENERGIA RENOVÁVEL
840366434 P 003
ENERGIO
902269844 P 400
ENERG SHRIMP
905822021 P 003
ENERGY AC
902879545 P 400
ENERGYBAR
821569783 R 795
ENERGY FLOOR
830778535 P 351
ENERGY FLOOR
830778543 P 351
ENERGY FLOOR
830778497 P 351
ENERSUL REDE ENERGIA
830668705 P 400
ENFAC
902973738 P 351
ENGEFORT
820892297 P 400
ENGENDER BIOTECH
903120488 P 351
ENGLISH DELIVERY
902392727 P 400
ENIGMA
905829786 P 003
ENQUIP TECNOLOGIA & QUALIDADE
828895112 R 821
ENRAPSAR
830729186 P 400
ENRIXEL
830707514 P 400
ENSS
905829336 P 003
ENTRE JOVENS
830622390 P 400
ENTRELINHAS
825907411 P 270
ENTREPARTES MEDIAÇÃO CONCILIAÇÃO ARBITRAGEM
905817001 P 003
ENTREVISTA COMBATE
905785940 P 003
ENTREVISTA COMBATE
905785967 P 003
ENVIA
830764372 P 351
ENXOVAIS TROPICANA
905823516 P 011
EPAGYN!
824362918 P 090
EPC CONCURSOS
905789172 P 003
EPEO
902760769 P 400
EPIC
905841301 P 003
épice
905804635 P 003
EPI EU PROFUNDO INDIVIDUAL
830490361 P 400
epimedica
905503627 P 004

1126
903
943
943
452
911
908
912
911
409
1075
1074
850
1086
210
992
1006
713
296
135
423
670
1030
1105
296
1008
867
741
165
672
948
227
227
227
994
161
491
645
223
223
1113
902
659
327
485
831
903
168
206
206
644
576
202
295
173
268
268
268
1110
1110
313
646
302
601
372
1073
414
789
529
732
673
673
841
1128
1085
1083
594
214
214
218
345
345
444
1045
609
1159
271
272
271
185
696
112
708
449
1118
1167
214
205
1114
170
124
999
835
835
266
1059
117
843
519
1138
903
165
713
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EPIPHONE
EPIPHONE
EPLAST
EQIAVI HEALTH
EQIAVI HEALTH
EQIAVI SPORT
EQIAVI SPORT
EQUALIV MATER
EQUATORIAL
EQUESTRIA GIRLS
EQUIMAX
EQUIP'AUTO
EQUIP'AUTO
EQUIPE 26
EQUISUN - EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO SOLAR
ERALESE
ERB-ENERGIAS RENOVÁVEIS DO BRASIL
ERB-ENERGIAS RENOVÁVEIS DO BRASIL
E-REAL
ERGOSS
ERKUL CLASSICS
ERKUL GOLDEN ROSE
ERMENEGILDO ZEGNA
ERNO LASZLO NEW YORK
ERNST & YOUNG TERCO
ERPNOW
ERREVÊ ENGENHARIA
ERVA-MATE CHIMARRÃO TROPERO
ERVA MATE TAURA
ESALGARDEN
ESBELTRAT
ESCAPADINHA
ESCENT
ESCOLA DE PROFISSÕES OPET WORK
ESCOLA FACULDADE FORTEC FATEF
ESCOLA MATERNA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
ESCOLA SANTO ANGELO EDUCAÇÃO INFANTIL
ESCRITURA EM FOCO
ESCRITURA EM FOCO
ESCRITURA EM FOCO
ESCUELA TÉCNICA ROBERTO ROCCA
ESCUELA TÉCNICA ROBERTO ROCCA
esfcex
ESGRIMA
E-SINTONIA
ESINTONIA
E SOBERANO RESTAURANTE
ESPAÇO CULTURAL VIVO
ESPAÇO CULTURAL VIVO
ESPAÇO CULTURAL VIVO
ESPAÇO CULTURAL VIVO
ESPAÇO CULTURAL VIVO
ESPAÇO CULTURAL VIVO
ESPAÇO DA CRIANÇA
espaço gestalt
ESPAÇO HÚMUS
ESPAÇOHÚMUS
ESPAÇO HÚMUS
ESPAÇO HÚMUS
ESPAÇO HÚMUS
ESPAÇOHÚMUS
ESPAÇOHÚMUS
ESPAÇOHÚMUS
Espaço Ibirapuera
ESPAÇO MAESTRO
Espaço Relaxe beleza e estética
ESPAÇO SANTAH
ESPAÇO SAUDE ASC
ESPAÇO SORRISO
ESPECIAL: POLE DANCE
ESPECIAL: POLE DANCE
ESPERANÇA NORDESTE
ESPERION
ESPRESSO GOURMET ESPECIAL
ESPRESSO GOURMET ESPECIAL
ESPRESSO GOURMET ESPECIAL
ESPUMOLA
ESQUADRA CONTÁBIL
Essência da Cor
ESSENCIAL
Essencial
Essencial Farmácia de Manipulação
ESSENSIS
ESSENSIS
ESSIE ON THE RIGHT FOOT
ESTABELECIDO EM 2010 PRADO EMPORIUM & GRILL
ESTAMPA FINA NOIVAS
ESTAÇÃO FELICIDADE
ESTAÇÃO FELICIDADE
ESTAÇÃO FRUTAS
ESTAÇÃO ODONTO MONTES CLAROS
ESTEATIL
ESTEEM
ESTELITE ASTERIA
E.STERN
ESTILO EFETIVO O ALVO DO SEU ESTILO
Estilo W
ESTIR
ESTIREN
ESTOFARIA PETRÓPOLIS
ESTOUDENTRO
ESTRADAS DA PRODUÇÃO
ESTRELA BIA
ESTRELA SOLIDÁRIA
ESTRELA SOLIDÁRIA
ESTROVEN
estudante cidadão
Estúdio da Mente
ETAFIBER
ET ELETRO TRANSFORMADORES
ETEP
ETHOS FARMA
éthosvita
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905781813
905781660
905827511
840357524
840357532
840357540
840357559
905803019
905829301
905816757
819718050
821527444
821527452
902775260
905815580
902913530
830739408
830739394
829746056
840357060
830764763
830764739
901702587
840282958
830743910
905804074
902779982
902960873
902960857
902814435
902445723
902966391
902791699
905828062
840370920
902830040
902747037
902971760
902971980
902972030
905793013
905793170
905764897
902972120
901849162
901849138
902963619
902503545
902503537
902503529
902503561
902503588
902503553
830661921
902735683
905737687
905737784
905737610
905737628
905737644
905737725
905737709
905737750
905782062
902725386
905772571
902783270
819660914
905812093
905831292
905831322
902725858
830362568
902969471
902971280
902971344
004065182
905803507
902905317
905769716
905805755
905805712
821405977
821405969
840374615
902699679
905820649
905809416
905809424
825595576
905803078
840377649
905815270
840382286
902868713
905808509
905805321
905794176
905794001
905811143
905833058
830636960
901785954
901814571
901814601
902625691
905839048
905743237
830667873
902972316
819203700
903107953
905821408
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003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
252
570
570
400
003
400
010
010
400
003
351
351
400
003
100
003
400
351
351
400
235
351
400
003
003
400
400
351
351
241
003
003
003
351
400
400
241
235
235
235
235
235
235
210
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
210
003
400
351
003
003
003
210
400
351
351
351
700
003
400
003
003
003
990
990
003
400
003
003
003
400
003
003
003
003
400
003
003
003
003
003
003
400
400
400
400
400
003
003
400
351
580
351
003

814
814
1088
315
315
315
315
889
1114
998
111
1159
1159
534
980
627
221
221
148
311
268
268
424
297
223
897
542
643
643
578
452
653
558
1098
352
587
508
684
685
685
860
860
792
686
431
431
647
456
456
456
456
456
456
179
504
737
738
735
735
737
737
737
738
817
498
799
548
111
943
1121
1121
498
160
668
680
680
1144
891
621
795
903
903
1159
1158
363
489
1029
925
925
121
889
379
974
401
605
923
903
865
864
934
1124
171
426
428
428
471
1134
740
183
687
1156
707
1038

ETICÃO
ETIOS
E TOGNATO
ETTIXARN
EU AMO AJUDAR
Eu amo Café
Eu amo Chá
Eu amo Chimarrão
Eu amo Pizza
EUCABIOTEX
EUCABIOTEX
EUCATRAT MADEIRAS TRATADAS
EUDORA EMPREENDIMENTOS
EUDORA EMPREENDIMENTOS
EUGENIA
Eu moleca
EUROBELLA
EUROBUS
EUROBUS
EUROBUS
EURO CARD
Eurofarma Astro
EUROTEC DESENTUPIDORA
EU USO A FAIXA
EU USO A FAIXA
EU USO A FAIXA
EU VIVO A SELEÇÃO
EU VIVO A SELEÇÃO
EU VIVO A SELEÇÃO
EU VIVO A SELEÇÃO
EU VIVO A SELEÇÃO
EU VIVO A SELEÇÃO
EVALDO FARIA HILL CABELEIREIROS
EVCO
EVER BABY
EVER CARS
EVOKING
EVOLE
EVOLUTIONLED
EVOQUE
EXACTA
EXACTUS
EXAUMAR
EXCILOR
EXERCITAR FITNESS
EXPENSE MOBILITY
EXPENSE MOBILITY
EXPERIENCING SPAIN
EXPERION
EXPERT-ELETRONIC
EXPERT-ELETRONIC
EXPERT-ELETRONIC
EXPERT-ELETRONIC
EXPERT-ELETRONIC CONNECTING THE WORLD
EXPERT-ELETRONIC CONNECTING THE WORLD
EXPERT-ELETRONIC CONNECTING THE WORLD
EXPERT-ELETRONIC CONNECTING THE WORLD
EXPLORER
EXPO BEAUTY
EXPOMUNDI
EXPOSIÇÃO GO GAME
EXPRESSO MANIA
EXTRAFLEX
Extra Service Construtora e Rental
EXTRATOS DA TERRA CASA
EXTREME BUS
EYE GUARD
F12 BERLINETTA
FABAMED
FABIANA SANCHEZ
Fabio Souza e Fabiano
FABRICA DAS APOSTILAS
FabrioArtes
FABRITEC
FACEDUPLA BH FM
FACEDUPLA BH FM
FACEDUPLA BH FM
FACEMIDIA
FACESKIN
FACIALE ODONTOLOGIA
FACIAP
F.A. CLASSIC
Faculdade Calafiori
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS
FACULDADE EURO-AMERICANA EDUCATIO QUALITATIS EA
FACULDADE FERNÃO DIAS
FACULDADES MOTIVA
FACULDADES MOTIVA
FACULDADES MOTIVA
FACULDADES MOTIVA
Faculdade Wainer e Piccoloto
Faculdade WP
Facy
F.A. DUPLA FACE
FAGU'S
FAGU'S
FAIRWAY
FAIRYTALE FINANCES
FÃKIDS
FÃKIDS
FÃKIDS
FÃKIDS
Fala Consumidor
FALA FORZA FORZA
FALCÃO & GARRIDO
FALCÃO TINTAS
FALE AGORA
FALE EQUUS COM JANA
FAMA
FAME INFINITY
FAME QUICK
FAMÍLIA E SOCIEDADE
FAMÍLIA E SOCIEDADE

830791477
905797299
901988901
840377630
905780221
905781830
905783484
905783298
905783328
902675184
830651314
902848640
902757148
902773895
902820010
900938889
007163525
830790950
830790934
830790942
902739115
900973064
905803990
905810813
905810910
905810996
902491563
902499319
902499408
902491628
902491547
902491601
905784294
830748539
830738657
830738630
905780043
902971050
905748913
830664220
905748395
830669353
830632190
830691081
901322113
905744543
905744780
905828828
905806832
905829000
905828933
905828860
905828836
905829239
905829328
905829107
905829379
905781627
902616170
902837222
902781979
902974122
905835913
905784588
902969250
902987631
840374356
840206623
902713701
905817451
905784499
840326220
905820266
905761677
905821041
905821076
905821017
830624279
905787862
902752987
905769813
905811526
902777777
905808436
823310647
902443844
905836480
905836367
905836243
905836421
905824091
905824075
905819063
905811593
902753223
902753380
900015683
830639691
905791290
905791410
905791673
905791347
905735358
840366205
830739718
902970470
840378521
905828160
830740511
905811372
905811283
902972669
902972731

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

400
003
400
003
003
003
003
003
003
400
400
400
400
400
400
351
700
400
400
400
400
400
003
003
003
003
235
235
235
235
235
235
003
351
351
351
003
351
003
210
003
400
400
400
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
400
400
351
003
003
351
351
003
004
400
003
003
011
003
003
003
003
003
351
003
241
003
003
400
003
269
210
003
003
003
003
003
003
003
003
400
400
400
400
003
003
003
003
003
003
241
100
003
003
351
003
003
351
351

79
273
874
435
379
811
815
826
822
823
480
176
597
516
533
580
415
1146
273
273
273
506
416
896
929
931
932
453
454
454
453
453
453
829
223
219
218
811
678
750
180
749
185
170
195
418
742
742
1108
906
1110
1109
1109
1108
1113
1114
1111
1115
813
468
591
545
699
1129
832
666
702
361
289
492
1000
831
298
1027
788
1034
1034
1033
170
841
514
795
938
540
922
114
452
1131
1130
1130
1130
1065
1065
1013
939
514
514
407
173
850
852
854
851
730
343
222
673
385
1099
223
936
936
690
690

80
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FAMÍLIA E SOCIEDADE
FAMÍLIA E SOCIEDADE
Familia Ilimitada Vivo
Familia Ilimitada Vivo
Familia Ilimitada Vivo
Familia Ilimitada Vivo
Familia Ilimitada Vivo
Familia Ilimitada Vivo
FAMÍLIA PROTEGIDA NALIN
Família + Segura na Internet
Family Business
Family Business
FANCY
FANEXPRESS
FANPET
FANPET
FANTASIAS ZEPELIM
FAPES FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E ESTUDO NA ÁREA DE
FAPG Fundação de Apoio a Pesquisa de Pos Graduandos
FAPMP
FAPTO FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOC
FARDATEX
FARDIN
FARELO FORTE
FARELO SUPER
FAREVA
FAREVA HOLDING
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL CLARICE PREMIUM SM
FARINHA DE TRIGO PRIMAVERA
FARINLESTE
FARMA 1000
FARMÁCIA NOVA ERA
FARMÁCIA PLANTARIUM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
FARMAFÉ
Farma Import
FARMASANTA
FARMATEM
FARM HAM SMOKED
FARMSAT
FARMSAT
FARMUS MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA
FARNESTAT
FARNEZOR
FARSTAR
FASHION GIRLS
FASHION WEEK
FAST CLEAN LAVANDERIAS
FAST CLICK
FASTER EXPRESS
FAST FIXX
FAST MACHINE
Fast Trade
FATAL FITNESS
FATAL GIRLS
FATAL SPORTS
FATAL STREET
FATAL STREET
FATAL VISIO SURF
FATAL VISIO SURF
FAV 02
FAXOLUTION
FAXOLUTION
FAZENDA ESTRELINHA
FAZENDA ESTRELINHA
Fazer e Acontecer
FB FOR Baby
FB FOR Baby
FDM
FDNET.COM.BR
FDNX
FEB
FEB
febracoaching, FEBRACOACHING
FEDERAÇÃO DE PAINTBALL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Feijão Legal
FEIJÃO MANOLINHO
FEIRINHA DA CONCÓRDIA
FELC
Felipe e Fabricio
FELIPE MORO
FELIPE STREPARAVA
FELIPPE MATTOSO
FELPUDINHO
FELTRIN
FEMI TABS
FEMITABS
FEMITRAT
FÊNIX M C A.F.M.O
FÊNNIX
FENÔMENO
FENTIDERM
FÉRIAS NO ROSA
FÉRIAS NO ROSA
FeriSept
FERNANDO & RENAN
FEROMÔNIO
FERRÉS
FERRÉS
FERTIACTIVO
FERTIACTIVO
FERTIACTIVO
FERTILIZANTE MINORGAN
FERTIOURO
FESTA BAILE
Festa da Firma
Festa de A a Z
FESTEJAR.COM
FESTIVAL DE INVERNO DE BELO HORIZONTE 2010
FESTIVAL DE INVERNO DE BELO HORIZONTE 2010
FESTIVAL DO LIVRO LENÇÓIS PAULISTA CIDADE DO LIVRO
FF-50
F FABELLO
F FACEPA

902972561
902972626
903130009
903130050
903130076
903130092
903130149
903130122
840377398
905785169
901612502
901612375
830662480
905731824
905809459
905809491
902722735
902781898
902728350
905797574
902920065
905815807
830739602
902954857
902954938
902693212
902693220
825938341
905733681
902964003
905825071
902972464
830665005
905756002
905778057
902880608
902854844
814433405
830715428
830715371
830458409
822483262
822483408
902828673
902737015
902966693
830844619
902843567
905828283
905784219
902968076
902968343
902663739
827473150
902663747
828509522
828407762
828509549
828509565
905821890
840369760
840369794
901006076
901006947
905790146
901818542
901818330
840345364
840357265
830710132
829487344
829487352
905816498
830723552
902098055
830693165
905752406
905808118
902795716
905824989
905833880
902975528
902966677
007192754
827700296
827700288
905734785
902696882
902910710
905821475
905794060
905812360
905812352
905802977
902779320
840365268
830698582
830698604
901916161
901916161
901916200
902966278
905808525
905780396
905735110
905814711
905783280
902973266
902973355
905815742
905821599
902968572
902765531
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

351
351
235
235
235
235
235
235
003
003
090
100
210
003
003
003
210
400
400
003
400
003
351
100
100
400
400
400
003
100
003
100
400
003
003
210
400
735
400
400
400
400
400
400
400
351
351
400
003
003
351
100
400
400
400
400
400
400
400
003
003
003
400
400
003
400
400
003
003
400
400
400
003
400
400
400
003
003
400
003
003
351
100
700
560
560
003
400
400
003
003
003
003
003
400
003
400
400
100
180
100
351
003
003
003
003
003
351
351
003
003
351
400

689
690
708
709
709
709
709
709
377
834
423
422
179
719
925
925
496
545
500
875
629
982
222
642
643
485
485
124
721
647
1075
689
180
769
804
609
600
1152
207
207
163
112
112
585
505
655
276
593
1101
828
660
661
479
134
479
138
138
138
138
1044
347
347
416
416
848
429
429
304
312
206
145
146
995
210
438
196
757
921
563
1073
1126
701
655
1146
1165
1165
727
487
626
1040
864
943
943
888
541
335
198
199
433
433
434
653
923
812
730
951
822
693
694
982
1040
663
523

F FACTUAL
FF FERST FOTOS
FFLATFORMS
FHOCUS LINE DEFINITY
FIATEC
FIBRAMULCH
FIBRATEC
FIBRIA
FIBRIA
FIBRIA
FIBRIA
FIBRIA
FIBRIA
FIBRIA
FIBRIA
FIBRIA
FICA COMIGO
FIDELI
Fiel Guardião Sport
FIEM
FIEM
FIEM
FIERITA
FIFTYTHREE
FIFTYTHREE
FILARMÔNICA LIRA 30 DE MARÇO
FILCANTE
FILITEC
FILLING MALHAS
FILMESQUEVOAM
fina Agripina
FINANCILAR
FINCA DON MAURO
FINGERPRINT
Finíssima
FINO DO PORTO
Fino Grão
Fio-Fio Peluqueria
FIOLAX ACADEMY
FIRMALIZE
FISCHER
FISCHER
FISCHER CITY CROSS
FISCHER PREMIUM
FISIOTERAPIA FORMA E EQUILIBRIO
FISK TEENS HIGHER
FISK TEENS UPPER ADVANCED
FIT 2 YOU
Fit4Me
FITALLY
FITA POLI
FIÚSA IMÓVEIS
FIVES
fixperience
FLAGTRIP
FLANELAS&CIA PRODUTOS DE QUALIDADE
FLASHES DA HISTÓRIA
FLASHES DA HISTÓRIA
FLASH I MAC
FLENDER INTEGRATEDDRIVE
FLENDER NEURODRIVE
FLENDER OCEAN ENERGY DRIVE
FLENDER SMARTSERIES
FLENDER TECDRIVE
FLEX ASSESSORIA E ZELADORIA
FLEXFILLER
FLEXMINE
FLEXMIX
FLEXMIX
FLEXMIX
FLEXOCOM
FLEXPACK
FLOBOND
FLODRILL
FLOERGER
FLOFIX
FLOFORM
FLONEX
FLOPAAM
FLOPAM
FLOPITO
FLOPRINT
FLOQUAT
FLORAMAX
FLORASEPT
FLÓR DE LÓTUS CENTRO ESTÉTICO
FLOR DO PANTANAL
FLORES DE IEMANJA
FLORESTA DO AMAZONAS
Florilegio
FLORIPA LIMOUSINE LUXO
Florispel
FLORIUM
FLOR NA PELE
FLOSORB
FLOSPERSE
FLOTFIBER
FLOXATRAT
FLOXNEO
FLUO
FLUOR PARTY
FLUX AVERT SR
FLUXLIVE
FLYING V
FM
F ME I'M FAMOUS!
F ME I'M FAMOUS!
F ME I'M FAMOUS!
F ME I'M FAMOUS!
F ME I'M FAMOUS!
F ME I'M FAMOUS!
FNAONLINE
FNAONLINE

902849069
905814541
905791886
905807820
840338171
905802241
902820869
830332650
830332642
830332634
830332626
830332618
830332022
830331956
830331948
830331964
902966669
902872850
905759516
902764454
902764527
902764403
905785819
840377304
840377355
905806263
840377673
905749839
905821254
905827503
905821025
830556222
902648870
840382235
905827724
902732722
905765834
905791649
830713956
902973665
905735170
905735234
905735323
905734882
828638187
905828020
905827945
905836669
905807944
905803574
902874098
905734807
902965336
830764976
840374151
905816234
902973029
902973053
905768914
840378122
840378165
840378068
840378092
840378157
902781510
828877610
905835956
905812166
905812204
905807910
902846957
905836103
820365688
820365661
818831073
819345458
822749831
821687212
816631921
819145386
905841255
819118141
819172243
902726250
905828259
905791916
901644820
004046170
826225179
905740041
905807715
905784286
822480875
902967720
818831065
820305740
830667865
822977842
905815319
824164873
902969978
905796519
905788044
905781473
825257514
840374518
840374429
840374402
840374399
840374488
840374500
905748646
905749049

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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400
003
003
003
003
003
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
351
400
003
400
400
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
400
003
003
210
003
003
400
351
003
003
003
003
241
003
003
003
003
003
400
003
241
351
003
003
351
100
003
003
003
003
003
003
400
821
003
003
003
003
400
003
560
560
560
560
560
560
560
560
003
560
560
400
003
003
241
700
400
003
003
003
400
150
560
560
400
235
003
560
351
003
003
003
400
003
003
003
003
003
003
003
003

597
948
856
917
300
886
581
159
159
158
158
158
158
158
158
158
655
606
786
523
523
523
834
376
376
905
380
754
1036
1088
1033
167
477
401
1090
503
793
854
207
696
730
730
730
728
139
1098
1097
1131
918
892
606
727
648
268
358
991
692
692
793
381
382
381
381
382
544
1166
1129
943
943
918
594
1129
1157
1157
1156
1156
1160
1159
1155
1156
1138
1156
1156
499
1101
856
423
1144
129
739
915
829
112
658
1156
1157
183
113
975
1161
671
872
841
813
119
362
361
361
361
362
362
749
750
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FOCA
902501372 P 400
FOFINHO'S
902973223 P 004
FOFYNO
902695975 P 400
FOGO BRAVON
905816072 P 003
FOGUETINHO
840365470 P 003
FOGUETINHO
840365489 P 003
FOIEEL STYLE
902781499 P 400
FOLHA BRASILIENSE
905758943 P 003
FOLHA DE RONDÔNIA O JORNAL DA NOSSA GENTE
902967339 P 010
FOLHATTA
840362080 P 003
FOLHATV LONDRINA
905827988 P 003
FOLIAMANIA
905812107 P 003
FOLIAMANIA
905812190 P 003
FOLIAMANIA
905812425 P 003
Fonelon
902974360 P 090
FONTE DA BELEZA
905770277 P 003
FOOT ALERT
840371098 P 003
FOOTBALL FAN CLUB
902961900 P 241
FORCAP
905793951 P 003
FORENSIC TECHNOLOGY
840370857 P 003
FORENSIC TECHNOLOGY
840370814 P 003
FORENSIC TECHNOLOGY
840370768 P 003
FORESTRY
902777432 P 400
FOR LIFESTYLE
905827287 P 003
FORMA PROMOCIONAL
840379102 P 003
FORMÔ FORMATURAS
905824911 P 003
FORMULA 101
821326171 R 821
FORNETTO PIZZARIA E RESTAURANTE
830765794 P 100
FOR REC
830480072 P 400
FORRÓ BRISA TROPICAL
840370300 P 003
Forró do Garotão
905794141 P 003
FORRÓ GAROTOS DA MÍDIA
840370407 P 003
FORRÓ NA HORA
905839285 P 003
FORRO TOP
840392443 P 003
FORROZÃO OS FOLIÕES DA VAQUEIJADA
905743652 P 003
FORTALIZE
902974033 P 351
FORTE BRAZIL
905811445 P 003
FORT IMOVEIS
840346522 P 003
FORTSIM
902961675 P 241
FORTSIM
902961500 P 241
FORTY
840361750 P 003
FORVADE
840349947 P 003
FORZA PROGRAMA DE FIDELIDADE POSTOS FORZA WWW.FORZA.COM 840366213 P 003
FOSCO
830659501 P 210
FOSCO
830659510 P 210
FOTIVDA
905841310 P 003
FOTOFEST IMAGEM & DIVERSÃO
830790225 P 400
FOTO HOLLYWOOD
905744241 P 003
FOTONA
830693289 P 400
FOUND BOARDS
840373880 P 003
FOUR JET
830721606 P 400
FOX CONTABILIDADE
902758810 P 400
FOX RECYCLING IN LATIN AMERICA
830750487 P 400
FP FERNANDO PEIXOTO ATELIER ALTA COSTURA
902964780 P 351
FP SJ FRATERNIDADE PEREGRINOS DE SÃO JOSÉ
840370547 P 003
FRACTAL.D
902116851 P 400
FRACTAL.D
902117335 P 400
FRAGOMEN
840357958 P 003
FRANCESA VEÍCULOS
902852230 P 400
FRANCISCO MIGNONE
902952366 P 351
FRANCISCO MIGNONE
902952196 P 351
FRANGO GRANJEIRO
902523090 P 210
FRANGO GRANJEIRO
902522973 P 210
FRANGULÃO
905828496 P 003
FRAUSCHER
830725318 P 400
FREE ART
902781022 P 400
FREEDOM CONNECT
840366159 P 003
FREEDOM CONTROLS
840366132 P 003
Freedom Idiomas
905772717 P 003
FREESURF
902729080 P 400
FREEWORK
900036990 P 230
FREE WORK
825141540 P 230
FREIXENET ELYSSIA
905743687 P 003
FREIXENET MIA
905743822 P 003
FRELITH
840358504 P 003
FRETBUS
902720392 P 400
FRIBON
905800931 P 003
FRICALOR
007233183 R 990
FRICALOR
007233191 R 990
FRIGOBOAT
905758510 P 003
FRIGOMIX
905810139 P 003
FRIGORÍFICO DO SUL
902596233 P 400
FRIGORIFÍCO SAGRILLO
902970291 P 351
FRIZA MÓVEIS
902409930 P 400
FRIZATEC INDÚSTRIA METALÚRGICA
830848614 P 351
FRUEHAUF
840345178 P 003
FRUMELO
825954509 P 100
FRUTAS CAIÇARA
840378661 P 003
FRUTAXX SAL DE FRUTA
905828798 P 003
FRUTIFICAR
830637060 P 400
FRUTSUL
905758200 P 003
FRUTTINO
812297822 R 735
FUCK
902761510 P 210
FUEL IN BY TECHNYL
830681540 P 210
FUEL IN BY TECHNYL
830682163 P 210
FUELWISE
830616578 P 400
FUERZA
902821555 P 400
FUINHA SCAPP
905777921 P 003
FUJIFILM
830724117 P 400
FUJIFILM
830724095 P 400
Full Bar
905794184 P 003
Full Bar
905794117 P 003
Full Bar
905794168 P 003
Full Bar
905794044 P 003
Full Mix
905810961 P 003
FULL SIZE
905806778 P 003
FULL SIZE
905807154 P 003
FULL SIZE
905807170 P 003
FULL SIZE
905807197 P 003
FULL SIZE
905807073 P 003
FULL SIZE
905806743 P 003
FULL SIZE
905806891 P 003
FUNDASAW
902781669 P 400
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455
693
487
990
337
337
544
785
656
332
1097
943
943
944
700
796
354
645
864
351
351
351
539
1085
389
1072
1158
269
164
348
865
349
1135
407
741
698
937
305
644
644
327
308
343
177
177
1138
272
742
197
356
210
517
224
648
350
438
438
319
599
639
639
458
458
1104
212
543
342
342
800
500
407
119
741
741
324
496
881
1147
1147
783
927
467
672
450
278
303
124
386
1108
172
779
1150
520
187
188
169
581
804
211
211
865
865
865
864
932
906
907
907
908
907
906
906
545

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA
FUNDAÇÃO SARA APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER
FUNDI PISO
FUNERÁRIA SENAP
FUNVIC FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA VIDA CRISTÃ
FÚRIA
FUSICOAT-CLAMP
FUSICOAT-CURVE
FUSION COLORIST O BOTICÁRIO
FUSOPAR PARAFUSOS LOGISTICS SOLUTIONS
FUSOPAR PARAFUSOS LOGISTICS SOLUTIONS
FUTEBOL CHIC
FUTEBOL CHIC
Futebol Mania
futura
FUTURA REFERÊNCIA
FUTURITY
G 8 COMUNICAÇÃO
GADO LEGAL MARFRIG
GADO LEGAL MARFRIG
GADO LEGAL MARFRIG
GAFFER
Galeria de Projetos
GALETO DOS BÁRBAROS
GALICE lingerie
GALLO CONFECÇÕES
GAMA SAÚDE
GAME ANIMAL
GAMMA COBRA
GAMMA RHO
GANGSTER
GAPNETOFFICE
GARBEN
GARDA
GARDA
Garoa Hostel
Garoa Hostel
GAROTA COMBATE
GAROTA COMBATE
GARROTE JEANS WEAR
GARROTE JEANS WEAR
GASOLINA AZUL
GASPARIM
GATE ONE
Gator Gol do Jacaré
GATO & SAPATO
gaúcho's silk & sign
GAZETA BRASIL
GAZETA BRASIL
GAZETA BRASIL COMUNICAÇÕES
GAZIN VIAGENS
GC GRÁFICA COMETA
GCN COMUNICAÇÃO
GDE INVESTIMENTOS & INCORPORAÇÕES
GEIA AMBIENTAL
GEISTLICH BIO-GRAFT
GEISTLICH DUROSS
GELATO'S
GELFLAN
Gelin
GELOMEL
GEMI7
GENERAL CAR
GENÉRICACOM
GENÉRICAPONTOCOM
GENGIBRE ALVORADA
GENIAL
GENIFIQUE NUTRICS
GENTAKABI
GENTE
Geodinâmica
GEOFISCO
GEOSYS
GEOTUBO
Geraldine personalizzare
GERAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
GERARE REPRODUÇÃO HUMANA
Geração Diet
GERIPET
GERIPET
GERIVET
GERIVET
GERONATTUS H3
GERP IP
GESEP
GESPARK
GESPARK
GESPARK
GESSI
GESTÃO BR
GESTÃO E FINANÇAS
GESTURE
GETAN MOTEL
GETHAL
GETPOWER
G GARDINOTEC
GG GUIA GLBTS
G GIFT
G GIFT
G GRADUAL
G GRANADANET
G GUAYÍ TRAVEL
GIAGUI
GIANOTO
GIAN PIERRE
GIBITERIA, SEBO E LIVRARIA BONELLIHQ
Gibson
GIF2U.COM.BR
GIFTPAPER PAPELARIA E PRESENTES
GI GAETANO IMÓVEIS
GIGETTO
GILCON CONTABILIDADE
GILDAN

905811275
902736710
905820584
905826884
902966790
905786963
902963775
902963945
905829425
902771825
902771728
902914014
902914120
905795920
905819454
902737031
840377576
824064933
830730095
902896474
902905090
905795628
902914901
905821190
905811739
901815411
824898109
830325182
828109745
902803751
902653571
902750984
905821289
905734688
905734653
905794613
905830580
905762835
905762878
905814630
905814690
905762231
902739492
900801182
905811356
901400491
905828348
905798309
905798333
905798295
902639838
823901858
902951475
905787064
905828755
830689940
830710280
902971131
828437637
905762126
901767913
905760026
902970810
905826914
905826949
902430750
840370075
830682503
830711481
905838173
902896830
905747631
830715401
905785754
905825136
905827929
905816285
905758021
905791541
905791460
905791711
905791754
905736532
905829050
902616110
840382510
840382502
840382537
830666141
902971751
905833066
905821645
905822293
902792083
905838700
830669272
902828487
840142510
840142498
902849611
902882570
902967398
004502221
902714287
905755812
905837495
905781872
902971816
840357281
830336982
905797329
902825771
830724940
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P
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

003
210
003
003
090
003
351
351
003
400
400
400
400
003
003
400
003
400
400
400
400
003
400
003
003
400
400
400
400
400
400
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
210
100
003
150
003
003
003
003
400
400
351
003
003
400
400
351
400
003
210
003
100
003
003
400
003
351
400
003
400
003
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
003
003
003
004
351
003
003
003
400
003
400
400
004
004
400
400
351
700
400
003
003
003
351
003
351
003
400
400

81
936
505
1029
1080
655
839
647
647
1115
531
530
627
627
870
1026
505
378
116
215
618
621
870
627
1035
941
428
118
157
137
571
477
511
1036
723
723
866
1119
788
789
950
951
788
506
413
936
419
1102
879
879
879
475
116
636
839
1107
195
206
679
138
788
426
786
676
1080
1080
451
348
188
206
1133
618
746
207
834
1076
1097
991
777
853
853
855
855
732
1111
468
403
403
403
180
684
1124
1041
1047
559
1134
185
585
283
283
598
610
657
1144
493
768
1132
815
684
313
159
874
583
211

82
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GILENEE
GIMLIAND
GINGA
GINIX
GINKOMED
GINKOTAB
GIOVANNA TORRES
GIOVI
GIRACOL
GIRAFA
Giramundos.com
GIRASSOL
GIRASSOL RADIANTE
GIRLS ATTITUDE
GIRLS ATTITUDE
GIRLS ATTITUDE
GIRLS ATTITUDE
girls must have
GIROCARD
GIULIANA ROMANNO
GIULLIANO OLIVA
GIUNYER
GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN
GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN
GIX
GIZ DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO
GIZEH
GLA'CO
GLAM HAIR
Glamour Básico
GLASS IS GOOD
GLASS IS GOOD
GLEISS LUTZ
GLEISS LUTZ
GL GUIA LGBTS CLASSIFICADOS
GLOBAL DOCTORS
GLOBOMAP
GLOBO SAMPA
GLOBYTE
GLÓRIA AO SENHOR
Glória Kyrios
GLOWíN MODA FEMININA
GLS
GLUCOTEST
GLUZ Engenharia
GM360 Comunicação com Resultado
GMAC
GMAC
GMAT
GMAT
GMAT
G MAX GENÉTICA GAÚCHA
GM GRÁFICA MINERVA
GOAL
GOAL
GOD GARANTIA DA QUALIDADE DEDINI
GOD GARANTIA DA QUALIDADE DEDINI
GODOCS
GODREJ EXPERT
GOGO
GOIAS MALHAS
GOJIMAX
GOLD
GOLD 3
GOLDEN 3
Golden Dawn
Golden Micros
GOLDEN POWER TRAINING
GOLD FLEX
GOLD INTERIORES
GOLD JET
GOLF PARK ACADEMY
GOLONI
GOLOSITA QUITUTES PARA SUA FESTA
GOLOSITA QUITUTES PARA SUA FESTA
GOLTOR
GOMAGRON
GOMAGRON
GOMA PLÁSTICOS
GOMUFLEX
GONATRIX
GOOD AUTO
GOOD BURGER
GOODNESSKNOWS
GOSSIP
GOTA DOCE
GOTA DOCE
GOTA DOURADA PRODUTOS COSMÉTICOS
GOTA DOURADA PRODUTOS COSMÉTICOS
GOTHERMA ISOLAMENTO TÉRMICO
GOTHERMA ISOLAMENTO TÉRMICO
GOTHERMA ISOLAMENTO TÉRMICOS
GOTHERMA ISOLAMENTO TÉRMICOS
GOTOP
GOVANIL
GP ANDAIMES
GPPEAOLA
GQD GARANTIA DE QUALIDADE DEDINI
GRADIOL
GRAFITO
GRAFITO
GRAFITO
GRAFITO BABY
GRAFITO BABY
GRAFITO BABY
GRAFITO BABY
Gramadotur
GRANABOL
GRANCEREALE
GRANDÃO DO QUEIJO
GRANDECO
GRANDECO
GRANDE PRESENÇA COISA DE CRIANÇA

830362649
840377690
905788184
840374127
905835298
830828311
902773976
905833953
902629670
823876144
905818326
007230532
824247981
840370725
840370709
840370695
840370717
905818440
840378513
905829131
905803965
905783590
824989945
824989937
905759630
905816552
902736019
840382324
905820002
905746023
830685502
830685499
905841565
905841506
902828509
905769937
905815548
905835816
905819314
905828232
905788370
902729705
840376294
905757572
905821343
902969331
830686118
830686100
830684646
830684662
830684719
905784260
827607679
825729637
902808745
814466176
814466184
902737546
840370440
840365144
830844252
905833678
840379633
840358482
840358474
905812000
902971018
902773313
829805516
905827244
902714759
902973142
900938820
840377134
840377126
825349095
905795229
905795237
902829661
905816617
830762892
902621661
902888846
830335293
902966715
905802918
905802837
902829874
902829815
840382367
840382405
840382383
840382391
840358547
905750110
824472853
840358164
814466168
830764992
840369700
840369670
840369697
840369735
840369727
840369743
840369719
905745418
902827146
821459112
830650059
902846345
902846353
902775057
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400
003
003
003
003
235
400
003
400
270
003
990
270
003
003
003
003
003
003
003
003
003
100
351
003
003
210
003
003
003
400
400
003
003
400
003
003
003
003
003
003
400
003
003
003
100
400
400
400
400
400
003
400
400
400
570
570
210
003
003
241
003
003
003
003
003
351
400
210
003
400
351
100
003
003
400
003
003
400
003
400
400
400
351
351
003
003
400
400
003
003
003
003
003
003
400
003
570
351
003
003
003
003
003
003
003
003
400
700
400
400
400
400

160
381
841
358
1127
275
533
1126
472
115
1004
1147
116
351
351
351
351
1006
385
1111
895
827
119
119
786
995
505
401
1027
744
192
191
1139
1139
585
795
979
1129
1026
1100
842
501
367
775
1037
667
194
194
190
190
191
828
135
122
575
1152
1152
506
349
334
276
1125
395
324
324
942
678
533
148
1084
493
692
415
373
373
120
869
869
587
996
264
469
613
159
655
888
888
587
587
402
402
402
402
325
754
117
321
1152
268
346
346
346
346
346
346
346
743
585
1159
175
594
594
534

GRAN DISCO - TURBO AZUL - DISCO AZUL
902969226 P 351
GRAND MOULIN ALIMENTOS
902969765 P 351
GRAND THEATRE
900743069 P 351
GRANJA INO
827678320 R 560
GRANJA SURUVI
824460197 P 060
GRANPARMA
905803876 P 003
GRANPARMA
905803906 P 003
GRANPARMA
905803949 P 003
GRAN PATRÓN BURDEOS
902904752 P 400
GRANSAT
830660518 P 400
GRANT
902481010 P 400
GRANTA
830767568 P 400
GRÃO SELETO
905807707 P 003
GRAPHTOL
830683755 P 400
GRASS VALLEY
902973878 P 351
GRASS VALLEY
902973797 P 351
GRASS VALLEY
902973851 P 351
GRAVE MUSIC
902809709 P 400
GRAVILEX GOLD OL ORANGELIFE
840346212 P 011
GRAVI-TECH
840376189 P 003
GREAT BRITAIN HUNTER SINCE 1865
840376570 P 003
GRÉCIA CURSOS
902968815 P 351
GRECO MMA FIT
905800885 P 003
Green Company
905803981 P 003
GREENCON
905745051 P 003
GREENLAKE Boulevard Mall
905807111 P 003
GREENRED
902727427 P 400
GREEN TOWERS BRASÍLIA
902849425 P 400
GREEN TOWERS BRASÍLIA
902849450 P 400
GREENVITA
902751522 P 400
GRENDHA BELLI
905763750 P 003
GRIFFE GRAMADO
905816196 P 003
GRIFFE GRAMADO
905816161 P 003
GRIFFE GRAMADO
905816064 P 003
GRIFF MINEIRA
902826980 P 400
GRILLED CHEESE HAPPINESS
905737334 P 003
GRINPAL
830536558 P 400
GRINPAL
830536531 P 400
Grisè Comunicação
902963139 P 351
GRITOS DE ALEGRIA
905796179 P 003
GRITOS DE ALEGRIA
905796101 P 003
GRUPO ADMA EVENTOS
902760890 P 400
GRUPO AGIS
905819616 P 003
GRUPO AGIS
905819594 P 003
GRUPO AGIS
905819675 P 003
GRUPO AGIS
905819640 P 003
GRUPO AGIS
905819578 P 003
GRUPO AGIS
905819608 P 003
GRUPO AGIS
905819586 P 003
GRUPO AGIS
905819659 P 003
GRUPO AUDICENT
902723545 P 400
GRUPO BDS BALANÇO DO SAMBA
840370016 P 003
GRUPO BEM BRASIL
840377479 P 003
GRUPO CAMPEIROS DO SUL DESDE 2000
828420475 P 100
GRUPO CRED
902752260 P 400
Grupo Disciplina
905755065 P 003
GRUPO DSR
902266934 P 400
GRUPO DSR
902266918 P 400
GRUPO EXPRESS
840338112 P 003
GRUPO GENTE
905838092 P 003
GRUPO HOBI
902781103 P 400
GRUPO JÚLIO SIMÕES
830666834 P 351
GRUPO JÚLIO SIMÕES
830666826 P 351
GRUPO JÚLIO SIMÕES
830666796 P 351
GRUPO JÚLIO SIMÕES
830666800 P 351
GRUPO JÚLIO SIMÕES
830666818 P 351
GRUPO JÚLIO SIMÕES
830666877 P 351
GRUPO JÚLIO SIMÕES
830666869 P 351
GRUPO JÚLIO SIMÕES
830666842 P 100
GRUPO JÚLIO SIMÕES
830666850 P 351
GRUPO KISACODI
830738959 P 351
GRUPO KONECTA
829527850 P 400
GRUPO LIBRA
830750266 P 400
GRUPO LIBRA
830750282 P 400
GRUPO LINE
905815653 P 003
GRUPO LINE
905815530 P 003
GRUPO PARTIDEIROS DO CACIQUE
830598731 P 400
GRUPO ROCHAX
905769910 P 003
Grupo Sampegada
902974025 P 351
grupo social
902967770 P 351
Grupo VAB
905752473 P 003
Grupo VAB
905752422 P 003
GRUPO VEM NO KLIMA
905830644 P 003
GRUPO WK
902752057 P 351
GRUPO WK
902752081 P 351
GRUPO WK
902752065 P 351
GSE
901065099 P 400
GSH
902878956 P 400
GT-E2121
830688609 P 400
GTS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
830336028 P 400
GUAPORÉ CARNE
903089734 P 241
GUAPORÉ ESCAPAMENTOS AUTO CENTER
905818806 P 003
GUARAGOL
905827120 P 003
GUARÁ-HÉRCULES
905789245 P 003
GUARANÁ KUAT
902766376 P 400
GUARANÁ PERUANO POWER
905815106 P 003
GUARANI
905796802 P 003
GUARUBA
905817281 P 003
GUARUFRIO
830662723 P 400
GUAYMEX
902736108 P 400
GUCCI PREMIÈRE
830663304 P 210
GUEIXA
815143966 R 552
GUEPA
830700480 P 400
GUESS BY MARCIANO
840378963 P 003
GUESS BY MARCIANO
840378955 P 003
GUGA FORRÓ PLAYBOY DE LUXO
905783395 P 003
GUIA DA ILHA DO GOVERNADOR
905745086 P 003
GUIA LOCAL RS
905751345 P 003
GUIA SPEED
902861000 P 400
Guia Você S/A As Melhores Empresas para Começar a Carre 902803298 P 400
GUIDA BOUTIQUE
830763163 P 400
GUIGUI
902656414 P 400
GuitarNow
905800214 P 003

666
669
412
1165
117
894
895
895
621
177
453
271
915
189
697
697
697
575
305
367
369
664
880
895
743
907
499
597
598
511
790
991
990
989
584
734
166
166
646
871
871
520
1026
1026
1026
1026
1026
1026
1026
1026
497
347
377
138
513
765
444
444
299
1133
543
181
181
181
181
181
182
181
181
181
220
146
224
224
981
979
168
795
698
658
758
757
1119
512
513
512
417
609
194
159
705
1011
1082
844
524
956
872
1000
179
505
180
1153
199
388
388
824
743
754
603
571
264
478
879
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Guitar Pee
GULFSTREAM
GUNGREAT NATIONS
GUNGREAT NATIONS
GURIA DO BRIGADEIRO
Gurias Gaúchas
GURU
GUTES BIER
G V SAT RASTREADOR VEICULAR
GW ENERGY
G W GULF WIRE
H2O Company
H2Original
HABITAT INCORPORADORA
HABITAT INCORPORADORA
HADASSA
Há dois mil anos
Há dois mil anos
HAEZEL
HAJIMÊ JAPANESE FOOD
HALLS AÇÃO REFRESCANTE
HALLS BURSTS
HALLS EXTREME
HALLS FRESH ENERGY
HALLS KIDS
HALLS O ALÍVIO REFRESCANTE
HALLS TROPICAL FRESH
HALLS XS
HALOKABI
HALUI
HAMBURGUEZ
HAND GRENADE
HANSMOBILLE
HAPKIDO DAE DONG RYU
HAPPY- AU
HAPPY GOODS
HAPPY HOUR
HARAS 3 TRÊS CORAÇÕES
Haras Du Lop
Haras EEG a griffe do Mangalarga
haren
haren heet
HASLER
HAUS DREIZEHN
HAUS HAIR
HAUT A COURROIES
HAUTE IRON
HAVAIANAS SEASON
HAZANY
HAZERA
HazLoc-NA
HB
H-BIO
H-BIO
H-BIO
H-BIO
HBO BOXING WORLD CHAMPIONSHIP
HCB Hospital do Câncer de Brasília Oncologia a serviço
HCC
HCMMP
HCMP
HDINSIGHT
HDI NSIGHT
HEADSHOT
HEALTH IN MIND
HEALTHMASTER
HEDGING
HELP Celular
HELP PROVAS
HEMFIBRA TECNOLOGIA EM SANEAMENTO
HEMOPATCH
HEPAKABI
HEPATOLIP AQUA
HERSHEY'S
HERSHEY'S KISSES
HERTHA
HESTA-DUAL
hey!
H. HAIR'S
H. HAIR'S
H Hao123
H Hao123
H Hao123
H Hao123
H HIDROMIZA
HIALUGRAFT
HI CITY
HI-COATER
HIDE AND SEEK
HIDE AND SEEK
HIDRAET
HIDRALIFE
HIDRAULINK
HIDROLASTIC
HIDROMONTEKX
HIDROMONTEKX
HIDROMONTEKX MONTAGEM INDUSTRIAL
HIDROMULCH
HIDROPLAN
HIDROPLAS
HIDROREPAROS
HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO
HIGNO´S
HILÉIA
HIPER CACIQUE
HIPERCREDI AQUI VOCÊ TEM CRÉDITO!
HIPERLIGA
HIPERLIGA
HiperPack Embalagens Inteligentes
HiperPack Embalagens Inteligentes
HiperPack Embalagens Inteligentes
HIPERTENSÃO
HIPPER PIZZA
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905809785
840374607
840365063
840365071
905811135
905770315
902904116
905753259
840357710
902973304
905823710
905795377
901747181
840361912
840362005
902971069
902811835
902811746
905823133
902796925
828484333
827654952
826350810
828205086
827654910
828196583
828200130
830597743
830711490
901793205
811496317
905839269
903106655
840377118
905815645
905838521
902779648
905808037
905820479
905759532
902698087
902698273
830764135
905827147
905822188
840345445
905794010
900325631
905817109
905794621
840218443
902747142
902241060
902241052
902240935
902240943
840350040
902969005
905813111
905810686
905810422
840374364
840374372
905784715
830466835
830616233
814280960
905818830
905757459
830667903
840380313
830711511
905822056
840377150
840377142
902787241
905806573
902950452
902854771
902854780
905815238
905815360
905815203
905816030
830606831
840382804
905824156
830639500
905796748
905796454
902972618
820976520
840356960
840358490
905824466
905824474
905823745
905802357
902062220
007106424
902834436
902814389
905823168
830679065
902295543
905811542
905822374
905822307
905822153
905821912
905821700
830845097
905804082
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003
003
003
003
003
003
400
003
003
351
003
003
241
003
003
351
400
400
003
400
235
235
400
565
235
235
235
235
400
400
735
003
165
003
003
003
400
003
003
003
400
400
004
003
003
003
003
400
003
003
004
400
400
400
400
400
003
100
003
003
003
003
003
003
400
400
700
003
003
400
003
400
003
003
003
400
003
241
400
400
003
003
003
003
400
003
003
400
003
003
351
580
003
003
003
003
003
003
400
700
400
400
003
400
100
003
003
003
003
003
003
351
003

926
363
333
333
934
796
621
761
316
694
1061
869
425
330
331
679
577
577
1055
563
138
135
131
1166
135
137
137
168
206
427
1149
1135
707
373
980
1133
542
919
1028
786
488
488
264
1082
1046
304
864
410
999
866
294
508
442
442
442
442
309
665
947
928
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361
361
833
164
169
1151
1012
774
183
400
206
1045
373
373
554
906
635
600
600
962
976
959
983
169
406
1065
172
872
872
689
1158
310
324
1066
1067
1061
886
437
1146
590
578
1055
186
446
938
1047
1047
1046
1044
1041
276
897

HIROBRIZ
HISAMITSU BYEBYE-FEVER
HISOS
HISTÓRIA MODA FEMININA
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
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HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HJ COM. & TUR.
HK
HOBBY STAR
HOBIE
HOBIE
HOBIE
HOBIE
HOLLYWOOD STAR
HOLOGRAPHIC 3 D
HOME SPA
HOME WASH PLUS
HOME WASH PLUS
HONEY MARC JACOBS
HONGHE
HOOFCARE
HOPFUL cerveja artesanal
HORA ANIMADA
HORA DE CORRER
HORBI
HORNET SIDE
HORSCONCOURS
HORSE SOCIETY LIFESTYLE
HORTRAFO
HOSPITAL PERINATAL
Hóstias Bom Pastor
hot dream
HOTEC
HOTEL AMANTYKIR
HOTEL CENTRAL PLAZA MARINGÁ
HOTEL CURITIBA
Hotel pra já
HOTZ
HOZELOCK
HOZELOCK
HOZELOCK
HOZELOCK
HOZELOCK
HOZELOCK
HP
HP
HR Synapse
H.STORE
HT MOTO TURISMO
HUBEDITORIAL
HUCMI - Human Change Management Institute
HUGMAG
HUGMAG
Hugo & Matheus
HUIT S
humana+
HUMAN CHANGE Management Institute
HUNGARIAN
HUNTER ENGINEERING COMPANY
HÜPER OPTIK
HUSKY
HUSKY
HUSKY
HUSKY
HUSKY
HUSKY
HYALONE
HYALONE

905757181
825757290
901919047
905817656
830761535
830761934
830761543
830761810
830761578
830761632
830761551
830761764
830761560
830761802
830761780
830761950
830761942
830761918
830761896
830761870
830761853
830761845
830761829
830761799
830761381
830761390
830761683
830761403
830761411
830761420
830761772
830761438
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830761616
830761241
830761454
830761756
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830761608
830761462
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830761594
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830761586
902970992
905818733
813470137
830764593
830764607
830764615
830764607
902709976
902968262
826284558
830661107
830661220
840349963
902745395
830739386
905829395
905816110
902952099
902772155
902882368
905827490
902808184
902491580
830751700
905778928
905829603
902778340
902785427
902636782
905813154
905818130
905828372
840376138
840376235
840376170
840376227
840376200
840376251
822927616
826252206
905802594
902719149
905827023
905737636
905810651
905810732
905810660
902967371
902807706
905803850
905810880
905743644
902151967
830347194
818057203
818057173
817910107
817910085
818057211
817910093
830750967
830750975
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HY BRAZIL
HY BRAZIL
HYDRAVOL
HYDROPRIME
HYDROTECT
HYNTIME
HYPERFORM
HYUNDAI
HYUNDAI FINANCE
HYUNDAI FINANCIAMENTOS
I7
i9
IAAF INSTITUTO AFRANIO AFFONSO FERREIRA
IADES - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
IAM ENGENHARIA
IAM ENGENHARIA
I-ATTRACT
iaz KIDS
IBDM INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
IBECO MEDLEX
IBE - SB
IBGR-Instituto Brasileiro para Gestão de Restaurantes
IBIRAPUERA DAY HOSPITAL
IBIRAÇÚ
IBIRAÇÚ
IBISOPREX
IBMODA
IBV CANGURU
Ibyte Facilitando Sua Vida
ICARAÍ GRANITOS
ICCONNE incorporação construção consultoria e novos neg
ICEA
ICEBOX
ICE BREAK GAMES
ICEWATCHES
ICIFBRASIL INTERNATIONAL CENTER FOR INTEGRAL FORMATION
ICLASS
I COLÉGIO INTERARTE
ÍCONE EDITORA
ÍCONE ELEVADORES
I-CURE
I-CURE
I-DEA INVISIBLE - DENTAL ESTHETICS ASSOCIATION
IDEAL COMUNICAÇÃO
IDEALSEG TREINAMENTOS
IDEAL SMILE
IDEAL SMILE
IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA.
ID EDITORA
ID EDITORA
ID EDITORA
IDEIA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS
Idéias Virtuais
IDENTIDADE VISUAL
IDENTIFICATION CARDS & PAYMENT
IDEON PRODUTORA
IDOL
IDOL
IFD
IF ISABELLA FIORENTINO
IGLU PESCADOS
IGOLD
Igor Tec
IGREJA DAS MÃOS ENSANGUENTADAS DE JESUS
IGREJA DA VIDA
IGUE
I IDEAL PUBLICIDADE MIDIA EXTERIOR
II Instituto IDEAR
IIR
IIR
IKOKIK HOTELS
IKOKIK HOTELS
ILHABELLA CONDOMINIUM CLUB
ILLUSTRA
ILUMINATY FASHION JEANS
IMAGENEER BRANDING BY HEART
imaginary software system
I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE SOURCE CARBON REDUCTION BRA
I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE SOURCE CARBON REDUCTION BRA
I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE SOURCE CARBON REDUCTION BRA
I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE SOURCE CARBON REDUCTION BRA
I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE SOURCE CARBON REDUCTION BRA
I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE SOURCE CARBON REDUCTION BRA
IMIGRANTE TINTAS
IMLYGIC
Immaginare Móveis Planejados e Decorações.
IMMAGIO
IMMUNITAX
IMOBILIÁRIA CAPOBIANCO
IMOBILIÁRIA PRÁTICA
IMOBILIÁRIA SANTA RITA
IMOBILIÁRIA TIMÓTEO
Imobiliaria WBrasil
IMOVELWEB
IMOVELWEB
IMOVELWEB
IMPACT
IMPERADOR
IMPÉRIO DO GALETO
IMPLANDENTE
IMPLANTOCARD
IMPORT CLOTHES
IMPRESSIONS PINDO 2000
improxy
IMS
IMS
IMUNIZAR VACINAS
Imunocentro
IMUNOMILK
IMUNOSCREEN
IMUNOTEST
IMVAC
INATAA INSTITUTO NACIONAL DE AÇÕES E TERAPIAS ASSISTIDA

902829211
902829165
905841182
830725601
830636587
902972642
840376502
840215762
840217315
840217331
902741209
902719939
902961705
905744101
905782810
905782100
902768867
905823613
840347138
905817168
902664964
905841557
901972339
830853065
830853073
905813740
823079155
905821637
902970860
830739564
905828631
905838610
905806670
830707298
840378467
902972111
905811453
902243896
902763083
827237626
830682643
830682627
905816692
905810953
905824423
840376596
840376588
905783271
830701427
830701400
830701435
902817213
902818139
905821246
840285280
901903922
905828135
905828089
905794710
902773437
902954440
840358563
902830562
902598511
905740211
840361980
830797181
902872907
902324241
902324594
840374542
840374470
902723537
830702245
902970739
902952960
902972367
830668047
830668020
830667997
830668004
830668039
830668012
830739548
905836405
905815173
902785710
902748815
905784413
902698907
905800494
830545336
905828720
902431080
902431102
902431072
840378874
902777785
905816471
905757742
905814657
905758137
840361939
905810201
840373945
840373953
905807693
905779703
902194500
905807162
905756568
905840950
830737359
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586
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1138
212
171
690
369
292
293
293
506
496
644
741
819
818
527
1060
305
999
479
1139
435
278
278
947
113
1041
677
222
1106
1134
906
203
384
686
937
442
522
134
188
188
997
932
1066
370
370
822
200
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200
579
580
1036
297
433
1099
1099
867
533
642
325
588
467
739
331
275
606
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362
497
201
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184
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222
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958
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831
488
880
167
1107
451
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776
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330
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356
356
915
809
440
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773
1137
218

INAZ
INAZ
INCCARE
IN CENA Cenografia
Incenso da Sorte
INCOMP
INCONFIDENTES
INDESPE - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social
INDIA"MANTRA"ALE
INDIQUEAQUI
INDUBRAS
INDUBRAS
INDUSPHERA
INDÚSTRIA Praia Mar
INECTO
INESC P&D BRASIL
INFINIT BLUE COLLECTION
INFLUGARD
INFO
INFOCLEAN
INFO MASTER OESTE
INFOR E CIA
INFOR MINGL
INFOR MINGL
INFOR MINGLE
INFOR MING.LE
INFOR MINGLE
INFOR MING.LE
INFOX
Infra Midia
Infra Midia
Infra Midia
Infra Midia
INGCO
INGCO
INGCO
INGERSOLL-RAND
INGET
INITIUM
INJEFLEX REGULAGENS
INJETOR SLIM
INKALLFLEX
INNOVATECH
INNOVATER
INNOVATUS
INNOVEODONTO
INO
INOAR G HAIR
INOCOOP-RIO
INOVA CENTRO DE LÍNGUAS
InovaEducaTex
INOVATTO COMUNICAÇÃO VISUAL
INOVEODONTOLOGIA
INOX
INPECO
INSERLETRIC
INSIDE PRECISION
INSPIRADOS PELO AUTISMO
INSPIRED BY DIABETES
INSPIRED MEETINGS
Instabook
INSTA COLOR
INSTALOAR
INSTAPHOTO AUTHENTIC PHOTOBOOTHS SÃO PAULO SP
INSTINTO RADICAL
INSTITUTO AVANZA
Instituto da Felicidade
Instituto do Atleta Esporte e Saúde
INSTITUTO LATINO EAD
INSTITUTO LATINO EAD
INSTITUTO OBA
INSTITUTO OBA
INSTITUTO OBA
INSTITUTO TERRA VIVA-ITV
Instituto Wainer e Piccoloto
Instituto WP
INTECO SPECIAL MELTING TECHNOLOGIES
INTEGER
INTEGRA
INTEGRAR
Inteligência Emocional
INTELLICROPS
INTELLIGENT I MALLS
INTENSA SEDUÇÃO
INTERAGE BABY
INTERAGINDO
InterBulk
InterBulk
InterBulk
InterBulk
InterBulk
INTERDUAL
INTERLINK INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO
INTERMINAS FC
INTERNATIONAL POWER
INTERNATIONAL POWER
INTERNATIONAL POWER
INTERNATIONAL POWER
INTERNATIONAL POWER
INTERNATIONAL POWER
INTERNATIONAL POWER
INTERNATIONAL POWER
INTERUNION
INTERWETTEN
iNtouch
INTRÉPIDO
INTROGEN
INTROGEN
INTRU
INUSITTÁ
INUSITTÁ
INUSITTÁ
INUSITTÁ

905781465
905782070
829828532
905800621
905832825
902895044
905763122
902798740
905785789
905774833
905818431
905818369
840370903
902404938
840370431
905810104
905821840
840369662
902810804
840251939
902968998
905804023
840376030
840376057
840376090
840376111
840376081
840376154
826464513
905758161
905754018
905757912
905758676
840378416
840378386
840378440
007048866
901991260
902774778
905811640
905816560
902971409
840338155
905827880
905823001
902771337
007233361
902221434
007020295
827452411
905754859
902743155
902974394
905773241
840348878
905803248
905816595
902967517
829889981
829524606
905795202
905822641
905834127
905758340
901860034
902793411
905738071
905841611
905828461
905828470
905783670
905783549
905783662
830529470
905824121
905824113
840197357
829182470
905735129
830689982
905763416
905824580
902660926
905787102
905829387
902767895
902441760
902441965
902442201
902442244
902442228
902260243
830077839
905804163
840131283
840131240
840131259
840131267
840131275
840131232
840131224
840131216
905824733
829184864
905822510
905824741
905807235
905807200
901167754
902807609
902807757
902807919
902807692
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149
880
1123
617
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564
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1006
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352
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896
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131
779
763
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940
996
681
300
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530
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442
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134
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INVASÃO DOS BIXOS
inventans
INVENTAR TECNOLOGIA
INVENTAR TECNOLOGIA
Inventura
INVEPAR MOBILIDADE INTELIGENTE
INVERT
INVEST FÉRIAS
INVEST-UP
INVOICEWARE
IOBIT
IOKSTEPS
IOKSTEPS
IOKSTEPS
IOMA
IONIC
IPAUNA
IPERFLEX
I-PERFORM
IPPOLITA
I-PREVENT
IPREZIV
IP SERRANA
IQ
IRA
IRA
IRA BUNKER
IRA BUNKER
IRA CROSS
IRA CROSS
IRADO
IRA MASKED
IRA MASKED
IRA QUIZ
IRA SOHO
IRA SOHO
IRA WAY
IRA WAY
IR INDIANA RANCH
IRMEN
IRON
IRON BLINDADOS
IRON MOUNTAIN
IRON STUDIOS
Irriplus
IRRISEPT
Isabela Yenes Chocolatier
ISAMA INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
ISCATRAP
I-SECURE
ISI
ISIS
ISIS
Isla Engenharia
ISOMETRIC
ISOPLAN
ISOQUALITAS SISTEMAS ISOQ
ISOQUALITAS SISTEMAS ISOQ
ISO WHEY EXTREME BLACK
ISO WHEY EXTREME BLACK
I-Start
ISTILUS
ISYCALM
Itaara Imóveis
Itacaramby
IT FACTORY SOLUCÕES TECNOLÓGICAS
ITIBIRABA
IT. IMOBILIÁRIA
ITRAVEL
IT'S OK
itynerantys Beber Lazer
IVALIS
IVEC - Instituto Virtual De Educação Corporativa
IVEO
Ivy Mara'ey
IWP
IZONIL
JABS AUTO PEÇAS
JABULANI
JABUZELA
JABUZELA
JACINTHO CHAMOUN BARCELOS ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA
JACUTINGA
JADI BIJUTERIAS
JAGUAR
JAKS SERVIÇOS
JAMES BUCHANAN'S
James Luck
JAN
JAPA TUNING PERSONALIZAÇÕES AUTOMOTIVAS
JARDIM JOCKEY
JARDIM PONTA NEGRA
JARDINS DE ANITA
JARTIXO
JAYA
JBS U UNITED
JCDECAUX BRASIL
JC FREIOS
JDM
JEAN PIERRE
JENSEN
JEQUITI ROYAL MADEIRA BLANC
jessn
jessn
jessn
JESSN
JET COLORS
JET LAG PUB
JET LAG PUB
JET LAG PUB
JET PACK
JFPasqua Condutores Elétricos
JHONI E RANGEL
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905743172
905765613
830290400
830290400
905785916
840349874
902775243
902969692
905801598
902895184
840365764
840370890
840370881
840370865
905808487
902633724
811864723
905836073
902768603
830646418
902768956
830729194
828839344
901861286
902909959
902910019
902848305
902848097
902909746
902909576
905787110
902847686
902848011
902909215
902908650
902908537
902847503
830728392
823996395
902776223
905773284
902895745
823213340
905784430
902700340
830679715
905821742
902826760
902413341
902768697
007183054
902836315
902836471
905810635
902786008
829328343
830607579
830607587
905815190
905815262
905784960
905800710
830669116
905756061
905744209
901939358
905794664
902710826
902800132
902751204
905810856
840374763
905760034
830764712
905816668
905824148
840357508
905758480
830723650
902863088
902863100
905808126
002420570
905841646
902758659
902624407
905787579
905696891
902194151
830739319
905798228
900991119
905798244
905841360
840358326
828535302
821045733
830737197
905811402
905755790
817323678
905794028
902886622
902886800
902886509
902783610
830263829
905816307
905816226
905816277
905752961
902968378
905735366
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400
400
400
003
400
400
400
400
400
400
400
400
400
003
400
400
003
400
400
003
400
400
400
700
400
400
003
400
400
400
400
003
003
003
003
400
003
003
400
003
210
400
400
003
003
003
351
003
003
003
003
400
400
400
003
920
003
400
400
003
003
400
241
003
235
003
003
003
400
990
241
003
003
230
003
400
400
400
400
400
003
003
003
003
351
003

740
793
156
156
835
307
534
668
883
617
340
352
352
351
923
473
1149
1129
527
173
527
214
140
432
626
626
596
596
626
625
839
595
596
625
625
625
595
213
116
537
801
618
114
831
489
186
1042
584
450
527
1146
591
591
928
553
144
169
169
959
974
834
880
185
770
741
434
867
492
569
511
930
365
787
268
997
1065
315
783
211
603
603
921
1142
1139
517
471
840
715
440
221
877
416
878
1138
323
139
1158
218
937
768
111
864
612
612
612
549
155
992
991
991
760
662
731

JHS COMUNIDADE TERRA NOVA
JJ GONÇALVES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
J JOANINHA 99 FREE STYLE SHOW
JMS ConstruCenter
JMS ConstruCenter
JOANINHA
JOÃOBIDU
JOÃOBIDU
JOÃOBIDU
JOÃOBIDU
JOÃOBIDU
JOÃOBIDU
JOÃOBIDU
JOÃOBIDU
JOÃOBIDU
JOÃOBIDU
JOÃOBIDU
JOÃO LUCAS & MATHEUS
João quer brincar
JOB MANAGEMENT PARTNER 1
JOB MANAGEMENT PARTNER 1
JOCKEY
John Lemon Crazy - Rock - Stuff
JÓIA DA SERRA
JOIA DE MINAS
JOIA DE MINAS
JOIAS DE NOVELA
JOIAS DE NOVELA
JOINCLASS
JOINCLASS
Joker
Joker
JOMAFE
JOMIL
JORNAL CORREIO DE NOTÍCIAS
JORNAL DIÁRIO DE BRASÍLIA
JORNAL DO BRASIL
JORNAL DO MAR
JORNAL FOLHA DE IMÓVEIS
JORNAL GAZETA DE BRASÍLIA
JOSIE MARAN
JOTARONI BRINDES
JOVENS OLHARES SOBRE A VIDA
JOY JOY BRAZIL
J Pires Advocacia & Consultoria
JPROBE
JS GRÁFICA E ENCADERNADORA
JSI LOGISTICS
JSI LOGISTICS
JSL
JSL
JSL
JSL
JSL
JSL
JSL
JSL
JSL
JS LOGÍSTICA
JS LOGÍSTICA
JS LOGÍSTICA
JS LOGÍSTICA
JS LOGÍSTICA
JS LOGÍSTICA
JS PUBLICAÇÕES
JSS ENERGY
JUDÔ FRAGOSO
JUGO
JUICE MONSTER
JULIA
JULIA BRANDÃO
JUMBOBORE
Jundiaí Delivery
JUNGLE PARTY
JUQUIÁ
JUSSA TECIDOS
Just4Run
JUSTIÇA DO TRABALHO NO RÁDIO
JUSTIÇA E CIDADANIA
JUSTIÇA E CIDADANIA
JUSTIÇA E CIDADANIA
J. WHITE
JWIS
K2
K2
KA'APOR Native Sportswear
Kadu Festas Parque & Buffet
Kaixuan
KALAHARI
Kaléu Hair Style
KAMAB 26
KAMAKURA SUSHI
KANECA
KANEFUSA
KANEFUSA
KARBON GRAFITE ESCOVAS DE CARVÃO
KARBON GRAFITE ESCOVAS DE CARVÃO
KAROÁ
KAROÁ
KARÔH
KASO SÉRIO CONFECÇÕES
KATALENA
KATAPE
KATRINA
KAYENNE
KEEP CALM
KEEP CALM
KEEPLIK
KEEPLIK
KEEPORT
KEEP THE WORLD SMILING
KEFAS INFORMÁTICA E PAPÉIS
KEI

902954334
902974076
901659592
905811747
905811658
902827553
905754271
905754131
905755634
905755618
905755626
905755669
905755642
905755650
905755677
905754220
905754310
902661914
905750063
840382260
840382294
740176390
905810805
823554155
826813488
826813496
905807464
905807626
840378130
840378181
905768833
905777433
902804448
830050000
902730622
905758846
810990024
905760921
902589822
905758900
840248660
905814584
905807332
905760930
905784316
825901022
902806920
840373830
840373848
830650601
830650598
830650580
830650571
830650563
830650555
830650610
830650725
830650717
830650687
830650644
830650660
830650628
830650652
830650636
902710150
905818571
830645160
840379510
905758404
007097212
902968823
828893870
902969501
830730141
902820281
905821319
903108992
902951564
905822714
905822692
905822650
902817809
830228136
829228675
829228667
901381861
905828186
905814878
905797264
905818385
905737237
902965832
905821211
830702180
830702172
830845810
830845828
905828879
905828780
905823265
901985937
905797078
902765710
905796861
905796942
905826094
905826051
840378980
840378971
905836006
905816099
902833081
902788868
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100
351
100
003
003
100
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
003
003
003
990
003
400
230
230
003
003
003
003
003
003
400
400
210
003
590
003
400
003
003
003
003
003
003
269
210
003
003
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
003
400
003
003
700
351
821
351
400
400
003
351
351
003
003
003
400
400
400
400
400
003
003
003
003
003
351
003
400
400
351
351
003
003
003
400
003
400
003
003
003
003
003
003
003
003
400
400

85
642
699
423
941
940
585
765
764
767
767
767
767
767
767
767
764
765
479
754
401
401
1148
929
115
133
133
911
914
381
382
793
803
572
151
501
785
1149
787
466
785
296
950
910
787
829
124
574
355
355
175
175
175
175
175
175
175
176
175
175
175
175
175
175
175
491
1008
173
394
782
1146
664
1167
668
215
580
1036
708
636
1051
1051
1050
580
154
143
143
418
1100
953
874
1005
734
651
1035
201
201
277
277
1109
1107
1056
435
873
523
873
873
1079
1079
388
388
1129
990
589
556

86
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KEIKO
KEKAMBIO
KELACALL + D
KELAMAG
KELAPOWER
KELLOGG'S KRAVE
KELLUS
KENKOU SUSHI HOUSE
KENNER CLASSIC K5
KENNER CLASSIC K5
KENNER CLASSIC K5
KENNER SUMMER
KENNER SUMMER
KENNER SUMMER
KENNER SUMMER
KENNER SUMMER
KENWORTH
KENWORTH
KENWORTH
KERAAHAS
Keravive
KERK
KERK
KESS
KESTY PROFISSIONAL
KETORKABI
KEVINGSTON 5
KEYPO
KEY TRADE COMERCIAL EXPORTADORA
KF COCO VERDE
KF COCO VERDE
KHOURI IMÓVEIS
KIARA ROCKS
KIDDEFIRE
KIDDEFIRE
KIDSCO
KIDSCO
KIDUX
KIDUX
KIDUX
KIDUX
KIDUX
KIDUX
KI-GELITO
KILBOY
KILBOY
KILLERS FILMES
KILLOWATT
KILLSSEPITIC
KIM
KIMBERLY METAIS
KIMONO
KIMPEX
kinder platz
KINDMO MODERN KINDER
KING NATURE
KING RANCH
KINGSUN
KINKAKU-JI
KINLAND
KINLAND
KINTEX
KIPEÇAS
KIRPY
Kirus Brinquedos Inteligentes
KISS ME IM SUGAR - INTERNATIONAL STYLE
KISSY
Kit Bebê
KIT KET
KIV
KIV
K JIU-JITSU KIMURA ARTES MARCIAIS KIMURA
KK PNEUS
K.L.A.
klee
KNIJNIK ENGENHARIA
KOCHILO
KOHTEK
KOLATRIX
KONNECT
KOPEMPACK
KORIS
Koriun
KORRVU HYBRID
KORT FIX KORT - FIX
KORT FIX KORT - FIX
koryosoft
KOUTOUBIA
KOUTOUBIA
KOUTOUBIA
KOVER
KPMG CFO MEETING
K-QUEIJO
KRALASTIC
KRALASTIC
KREMER
KREMER
KREMER
KRK
KRM
KROLOW
K THAI BAR
KTM
KUARASHI
KUARASHI
KUBO
KW
KW
KW
KW KENWORTH
Kymania K
KYMAX
KYNI BY KIB1B1

902737120
905756428
901434680
901434639
901434671
840245912
905773209
902914898
830371419
830371389
830371354
830449523
830449507
830449540
830449531
830449558
902750828
902750810
902750836
905752481
902972901
905822439
905822242
840370008
905737571
830711546
902752332
905815556
902726960
905824652
905824644
902704974
830007342
905783689
905783603
829480030
829480021
902776207
902778358
902777130
902776320
902776797
902776924
902836595
905833589
905833317
905495420
822505576
902195816
905836200
902771418
902770926
902784757
902951742
902968203
905740815
905779231
830636102
905795334
905782224
905782631
830713859
902685783
840358440
902795333
905824601
811842550
905836308
900923490
905753887
905753810
830739017
902649221
830648771
905821688
902973070
902761927
902784269
905796420
823279448
902793519
822487004
902750968
830684921
829856277
829856285
902826042
830654135
830654127
830654119
905787595
902709569
826086551
905772342
905772318
902770179
902770268
902770128
905781864
902751239
902801392
905830245
840218389
902392158
902392174
830765948
902750682
902750763
902750739
902750801
905828305
902968114
840338139
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400
003
560
560
560
004
003
400
351
351
351
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351
351
351
351
400
400
400
003
241
003
003
003
003
400
400
003
210
003
003
400
175
003
003
400
400
400
400
400
400
400
400
210
003
003
004
400
400
003
400
400
400
351
351
003
003
400
003
003
003
241
400
003
400
003
735
003
100
003
003
041
400
210
003
351
400
400
003
270
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
003
400
400
003
003
400
400
400
003
400
400
003
004
400
400
351
210
400
400
400
003
351
003

505
772
1170
1170
1170
296
801
627
161
160
160
163
163
163
163
163
511
511
511
758
691
1048
1046
347
735
206
513
979
499
1070
1070
490
150
828
827
145
145
537
540
539
537
538
538
591
1124
1124
713
113
440
1130
530
529
551
637
661
739
808
171
869
818
819
207
483
324
562
1068
1149
1130
414
763
763
221
477
174
1041
692
520
550
872
114
561
112
511
191
149
149
583
176
176
176
840
491
128
799
799
528
528
528
815
511
570
1118
294
448
448
269
511
511
511
511
1101
660
299

KYNI BY KIB1B1
L24hs
L2TX HOLDING
LABELWRITER
LABORAGRO
LABORAGRO
LABOUNTY
LACOMEX
LACRIDEX
LACRITIN
LACTACID
LACTE
LACTOCRAN
LACTOCRAN
LACTOCRAN
LACTOTEC
LACTOTEC
LACTOVIT
LACTOVIT
LACTOVIT
LADO AVESSO
L.A.FACE POSITIVELY BEAUTIFUL
L.A.FACE POSITIVELY BEAUTIFUL
L.A.FACE POSITIVELY BEAUTIFUL
LAFAIETE SOLUÇÕES ELÉTRICAS
LAF COLECIONÁVEIS
LAGULLA
LAJES RIBEIRO
La Julia
LAKKO
Lâle
LAMBISCÃO
Lamé Atelier de Moda
La Michoacana
LAMIRO
LAMIRO
LAMIRO
LAMÙRI
LANCBIO
LANCELOT INTERIOR DESIGN
Langak
Langak
LANGMEIL
LANIKAI TIKI BAR
LANSOHEXAL
LAPAZA
LA-PINHO
LA PIOVA
LARK
LA-ROVVE
Lar São Rafael Idosos
La Salerosa
LASH MAKER
Las Paletas
LAST SYSTEMS
Laticínios Mutumilk
LATICÍNIOS PARAÍSO
LATTOOG
La Tucumbita
LAUCID
LaudoMovel
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES PUBLISHING
LAUREATE ONLINE EDUCATION
LAURENTINA RESTAURANTE O REI DO BACALHAU
lavadeira
LAVA-LOUÇAS RADIANTE
LAVANDERIA INOVAÇÃO
LAVA RÁPIDO IRMÃOS BELEZA
LAVAZZA BLUE DI PIÙ
LAVAZZA BLUE DI PIÙ
LAVAZZA ESPRESSO POINT DI PIÙ
LAVINA
LAVIV
LAVIVE
LA VIVRE
LAZZUPAR
LBT Produções LTDA
LC Regularização de Imóveis
L&D LUIZ & DAVI
LEAF STYLE
LEAL
LEAL
LEAL
LEAL
LEAL
LEAL
LEAL SUPERMERCADO
LEÃO AMIGO
LEÃO AMIGO
LEAO DO MAR
LEAO DO MAR
LEAO DO MAR
LEAVE AN IMPRESSION
LEBENSKRAFFT
LEBENSKRAFFT
LE BON PAIN
Le Cook
le coq sportif
LE COUVENT DES MINIMES
LECREC ADMINISTRAÇÃO
Legacy
Legnamer Craft Beer
LEG ROOM
LEGUMAX
LEI SECA
LEITE DE FLORES
Leite Paulista
LEITOR VIVO
LEITOR VIVO
LEITOR VIVO
LEITOR VIVO
LEITOR VIVO
LEITOR VIVO

840338082
905793218
905841000
817809252
905821572
905821661
815798148
902735160
905734424
905734394
905786319
905818865
905734076
905734041
905734220
905812115
905812069
905733991
905733975
905734009
902365207
840358679
840358601
840358610
840357206
905758188
902728130
830693750
905801601
905784553
905757106
902803042
905820681
905830466
840374305
840374453
840374283
902789899
905787927
840293240
902774387
902774360
905822781
902876341
902032607
902746936
004078519
830668497
004053230
902806858
905816676
905810945
007053711
905830229
901014273
902731807
902153048
840370636
905830377
905786106
905838475
840358539
905818261
902788949
905756088
830666095
905811305
902969811
829015833
829015868
829015850
840338180
905823591
905801040
902967908
830499660
901700380
905821432
902886568
840378599
823481875
823481891
823481930
823481905
823481867
823481883
820508179
905817427
905817478
902973517
902973614
902973460
905749103
840378645
840378637
902969943
905821165
905818474
830718524
902587730
905758226
905745868
840371144
902681028
905796551
816139938
905811569
902491407
902491377
902491296
902491342
902491300
902491385
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720
003
003
560
400
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003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
003
003
003
003
003
210
400
003
003
003
150
003
003
003
003
003
400
003
003
400
400
003
400
400
400
700
400
700
400
003
003
700
003
351
400
230
003
003
003
003
003
003
400
003
210
003
351
351
400
351
003
003
003
351
400
400
003
400
003
230
560
560
560
230
560
560
003
003
351
351
351
003
003
003
351
003
003
400
400
003
003
003
400
003
570
003
235
235
235
235
235
235

299
861
1137
1156
1040
1041
1154
503
723
723
836
1012
722
722
722
943
942
722
722
722
447
326
325
325
312
779
500
197
884
832
774
571
1030
1119
360
362
360
558
841
298
534
533
1052
607
436
508
1144
184
1144
574
997
932
1146
1118
416
502
439
350
1119
835
1133
325
1003
556
770
180
936
669
141
141
141
300
1060
881
659
165
424
1039
612
385
115
1160
1160
1160
115
1160
1157
1000
1000
695
696
695
750
386
386
670
1035
1006
208
465
780
744
354
481
872
1154
939
453
453
453
453
453
453
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Leitura Dinâmica
LE MALU
LE MANS RENT A CAR
LEMIX
LEONE & RAÍ
LEOPARD
LEOPARD PARIS ET VOUS
LER MAIS
LESSIE
LETA
LETRA FÁCIL
Letrex-Cruzadex
Le Tricot by COLIBRI
Le Tricot COLIBRI
LET´S FORTALEZA
LET´S RIO
LET´S SÃO PAULO
Levall
Levall
LEVEL (3)
LEVEL 3
LEVEL 3
LEVEL (3)
LEVEL (3)
LEVEL 3
LEVEL 3
LEVEL (3)
LEVERLOCK
LEVE SABOR CULINARIA SAUDAVEL RESTAURANTE
LEVI'S DOUBLE STITCH
LEVI'S DOUBLE STITCH
LF LEV FARMA
L F LUFATI
LF MATTOSO
LG CONSTRUÇÕES
LG OPTIMUS
Libertadora
LIBRA
LIDER CONSULT
LÍDER DE MINAS
LIDL
LIDOKABI
LIFE POWER
LIFE QUALITY
LIFE QUALITY
LIFE QUALITY
LIFE QUALITY
LIFETIME
LIFT LIFE
LIGA PESQUISA
LIGAÇÃO PREMIADA VIVO
LIGHT DESIGN
LIGUE POR MENOS
like bodyboard
LIKELIST
LIKELIST
LILÁS CHIQUE MODA FEMININA
LILLY-BABY
LimaeLimão
LIM COLLEGE
LIMIAR ASSESSORIA ESPORTIVA
LIMIT UNCERTAINTY
LIMPA FOSSA BELEM SERVICOS
LIMPEZA PROFUNDA INOAR LIMPEZA PROFUNDA
LIMPEZA PROFUNDA INOAR LIMPEZA PROFUNDA
LIMPEZA TOTAL
LIMPEZA TOTAL
LIMP NOVA
LIMPSISTEM
Lince
Lince Assessoria Aeronáutica
LINDA FULO
LINDBELL COSMÉTICOS
LINDINHAS
LINDINHAS
LINDOSO
LINEA SUBLIME
LINEA SUBLIME
LINEA SUBLIME
LINE BILHETERIA
LINETECH
LINGERIES MINAS BELA
LINK CAR
LINK TI
linkWS
LIN PERFORMANCE
linus
LIO COLOR
LIOPLAX
LIOPLAX
LIP DUB
LIP DUB
LIPOFIT CAPS
LIPOLIZE
LIPtec
LIPtec
LIPTOZA
LIPTOZA
LIPTOZA
LIP VIBRANCE
LIP VIBRANCE
LIQUEFER
LIQUEFER
LIQUEFER
LIQUID AIR
LIQUID AMINO
LIQUIFER
LIQUIFER
LIQUIFER
LIQUIFER
LISSY
LISTA3
LISTACOOK
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901788465
902747924
900105771
901663123
902969218
905823575
905823672
905758501
821874179
830846069
829687882
905757173
902812521
902812807
902767763
902767828
902767607
830718265
830718273
840379072
840379056
840379030
840379048
840379064
840379021
840379013
840379005
810509598
840326300
905751434
905752236
902258710
902920456
902969129
901777579
830661786
902755528
830750274
902951360
829490515
830062785
830711538
828140146
905800613
905800575
905800605
905800591
830486828
902211021
840370032
902499300
902793047
902971310
902772333
902952781
902949187
901793744
814162320
902676903
905816927
830693076
830701923
905795768
902293265
902221302
902692232
902694138
905735293
840338201
905795849
902968890
840385498
905820770
900804998
900804807
902832018
905738047
905738160
905738098
905807898
905720180
905828267
827453396
902970089
902760360
905733878
905818016
902962000
840357435
840357443
840365500
840365527
905820657
902977695
902952137
902952030
905736850
905736869
905736885
840378777
840378769
905731751
905732464
905731727
830376887
905816056
905733746
905733622
905733614
905733630
902968513
902789309
902788841
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P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

400
400
400
351
351
003
003
003
552
351
400
003
400
400
400
400
400
400
400
003
003
003
003
003
003
003
003
560
011
003
003
400
400
351
100
400
210
400
100
230
400
400
400
003
003
003
003
400
400
003
235
400
100
400
351
351
400
570
400
003
090
400
003
400
400
400
400
003
003
003
351
003
003
400
400
400
003
003
003
003
011
003
400
150
400
003
003
351
003
003
003
003
003
100
351
351
003
003
003
003
003
003
003
003
100
003
003
003
003
003
351
400
400

427
509
408
424
666
1059
1060
783
1159
277
147
774
577
578
526
526
526
208
208
389
389
388
389
389
388
388
388
1149
298
754
757
442
629
665
426
179
515
224
636
146
151
206
137
880
880
880
880
164
441
347
454
560
680
531
639
634
427
1151
481
999
196
200
870
445
442
485
486
730
300
870
664
407
1031
413
413
588
738
739
739
917
715
1101
134
671
519
722
1001
645
314
314
337
337
1029
701
638
638
733
733
733
387
387
718
720
718
161
989
722
721
721
721
662
557
556

LISTAPAR
902789015 P 400
LITHENE
840371101 P 003
LITHENE ULTRA
840371110 P 003
LITHO HUMAG
905751973 P 003
LITOCHROM STARLIKE
830650920 P 400
LITORANEUS UV PROTECTION
905807367 P 003
LittleLand
905771613 P 003
LIVKUL
902973860 P 351
LIVRARIA BANCA DAS APOSTILAS
902872036 P 400
LIVRARIA LAR CRISTÃO
902967550 P 351
LI YTK LINNUS
902970437 P 241
L & M ALWAYS FRESH
840379846 P 003
L ME I'M FAMOUS!
840374550 P 003
L ME I'M FAMOUS!
840374569 P 003
L ME L'M FAMOUS
840374380 P 003
L.M.I.
840357273 P 003
LMLOG
902968211 P 150
LOÁ PETIT POR ROSANY PARENTE
905807596 P 003
LOCALIZA.COM
905754247 P 003
LOCALIZA.COM
905754190 P 003
LOCALIZA.COM.BR
905754255 P 003
LOCALIZA.COM.BR
905754204 P 003
LOCALIZA NACIONAL
905754077 P 003
LOCALIZA NATIONAL
905754158 P 003
LOCARTE
902731793 P 400
Locutores Online
905786203 P 003
LOG CENTER
829151664 P 400
logics
902927990 P 400
LOGÍSTICA SEM FRONTEIRAS
902951785 P 351
LOGOS
905807529 P 003
LOGOS RASTREAMENTO
905831861 P 003
LOJA CANOVAS
901926078 P 100
LOJA DA JOANINHA
902970119 P 100
LOJA DE SERVIÇOS VIVO
902882759 P 235
LOJA DE SERVIÇOS VIVO
902882791 P 235
LOJA DE SERVIÇOS VIVO
902882716 P 235
LOJA DE SERVIÇOS VIVO
902882805 P 235
LOJA DE SERVIÇOS VIVO
902882813 P 235
LOJA DE SERVIÇOS VIVO
902882775 P 235
LOJAS ATIVA
905820541 P 003
LOJAS milani
902781340 P 400
LOKAMINAS
905802870 P 003
LOKARMAK
830679561 P 210
LOKELO
905829158 P 003
LONDON UNLIMITED
840374704 P 003
LONSDALE
840379170 P 003
LONSDALE
840379390 P 003
LONSDALE
840379188 P 003
LONSDALE
840379374 P 003
LONSDALE
840379161 P 003
LONSDALE
840379366 P 003
LONSDALE
840379153 P 003
LONSDALE
840379196 P 003
LONSDALE
840379358 P 003
Looker
905821378 P 003
LOOKING 4
905746872 P 003
Loomine
905753755 P 003
LOOP DAY
902758942 P 400
LOQUIM
905815688 P 003
Lord'J
905834399 P 003
Lorenkids
905807731 P 003
LORRD SPORT CENTER
814557325 R 552
LORSIMA
902913573 P 400
LOSCABOS.COM
902784668 P 400
LOSCABOS.COM
902784617 P 400
LOSCABOS.COM
902784552 P 400
LOTEMAX
901905216 P 400
LOTERIA PAULISTA
815303955 R 735
LOTESP
815315031 R 735
LOTOFACE
905746848 P 003
Lotox
905806522 P 003
Lotox
905806557 P 003
Lotox
905806565 P 003
Lotox
905806549 P 003
Louisiana
902727311 P 210
LOUNGE
902973983 P 100
LOUNGE
902973606 P 351
LOUNGE
902973711 P 351
Louvaí
905811518 P 003
LOUVEMOS O SENHOR
905818300 P 003
Love 24 horas
905793226 P 003
LOVE COLOR
905735064 P 003
LOVEGOLD
840378076 P 003
LOVEGOLD
840378106 P 003
love my nails
902756443 P 400
LOVE SONGS
902775774 P 400
LOVE SONGS
902775782 P 400
LOVLITY
905785410 P 003
LOVLITY
905785479 P 003
LOWRIDER
905744004 P 003
LR TOUR TRANSPORTES
905816323 P 003
LUAL PRATIK
905743318 P 003
LUBMIX
905797523 P 003
LUBMIX
905797442 P 003
LUBRIONE
840376103 P 003
LUCA VIEIRA
905806433 P 003
LUCCA SALVATORE
840348770 P 003
LUCCA SALVATORE
840348819 P 003
LUCCA SALVATORE
840348789 P 003
LUCCA SALVATORE
840348797 P 003
LUCIANA CATÃO ACESSÓRIOS E BIJUTERIAS
829334041 P 400
LUCIANA CATÃO ACESSÓRIOS E BIJUTERIAS
829334050 P 400
LUCIANO PINHEIRO
840382421 P 003
LUCK
830726837 P 400
LUCK LANCHES E SORVETES
840316020 P 003
LUCKY STRIKE R.A. PATTERSON TOBACCO COMPANY EST. RICH'D 905824024 P 003
LUCOZADE
830647996 P 400
LUDS LAY INTIMA & PRAIA
905758250 P 003
LUDS LAY INTIMA & PRAIA
905758447 P 003
LUGAR DE CINEMA
905737563 P 003
LUGAR DE CRIANÇA MODA INFANTIL
902791761 P 400
LUIGI SCROSOPPI FOUNDATION
840038305 P 004
LUIZA BESSAS
905830296 P 003

87
556
354
354
756
176
910
797
697
605
657
673
398
363
363
361
312
661
913
764
764
764
764
764
764
501
836
142
630
637
912
1122
434
671
610
610
610
610
610
610
1028
544
888
186
1112
364
390
392
390
392
389
392
389
390
392
1038
745
762
518
981
1126
916
1153
627
551
550
550
433
1153
1153
744
906
906
906
906
499
698
696
696
938
1004
861
729
381
381
515
536
536
834
834
741
992
740
875
875
366
905
306
306
306
306
144
144
402
213
298
1064
174
780
782
735
558
278
1118

88
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LUIZ FELIPPE MATTOSO
LUMAR BIER
LUMIWARE
LUMME
LUMYNUS
Lunare Imóveis
LUNDGREN
Luqing
LUSCO FUSCO
Lutong
LUVIS
LUXE BY GRUPO ALVIC
LUXLAN
LUXO DE FESTA POR CÉSAR SERRA
LUZCO
LUZILUZ
Luzmaq
LVS 120+
LYPTUS
M4 PARTICIPAÇÕES
MA. ALMEIDA
MA BELLE
MAB FASHION
MAC
MAC
MACARRÃO NA CHAPA OMELETE CAIPIRA
MACBOOK PRO
MACEDO E ASSOCIADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
MACKENZIE
MACKENZIE
MACMALHAS
MAC MINISTÉRIO DO AMOR DE CRISTO
MACPLAST
MACRILAN BEAUTY BRASIL
MACROPEÇAS
MAC SPORT'S
MAC'STYLE
MAC TOOLS
MACTUS SOLUÇÕES EM TI
MADEFLONA
MADE FOR YOU
MADLY
MAESTRIA
MÃEZINHA APARECIDA
MÃEZINHA APARECIDA
MÃEZINHA APARECIDA
MÃEZINHA APARECIDA
MAFAM
MAFIA BRASILEIRA
MAGAZINE KIDS
MAGEO
MÁGICO DE OZ
MAGIK SOFTWARE
MAGNETHERP
MAGNETIS
MAGNIVITTA
MAGNO
MAGNO
MAGNO
MAGNÓLIA
MAGNÓLIA
MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGUARY SEGREDOS DO BRASIL
MAGUARY SEGREDOS DO BRASIL
MAGUARY SEGREDOS DO BRASIL
MAGUARY SEGREDOS DO BRASIL
MAIDANA
MAIS BARTENDERS
MAISFLUXO
MAISFLUXO
Mais Implantes
MAISON BLANC
MAISON BLANC
MAIS RIO
MAIS RIO
MAIS RIO
Mais Sertanejo
MAIS SKATE
MAIS VAREJO
MAKE EVERY COW COUNT
MAKE IT GOLD
MAKE SOMETHING GREAT
MAKE SOMETHING GREAT
MAKE SOMETHING GREAT
MAKE SOMETHING GREAT
MAKE SOMETHING GREAT
MALA DE FERRAMENTAS
MALC
MALC
Maldivas
MALUKET
MAMA BELLA
MAMA BELLA
MAMA BELLA
MAMA BELLA
MAMÃE INTELIGENTE
MAMÃE INTELIGENTE
MAMBO GODDESS
M.A.M.E.F. Modular Adjustable Multifunctional External
MAMMANI
MANAUS EMBALAGENS
MANCAVE INC EST. 2010
MANCENTER
MAN Diesel & Turbo
MAN Engines
MANFREDINI & SCHIANCHI
MANGABEIRAS TURISMO
MANGA ROSA
MANGUE VIVO

902969072
840379331
830647961
905824636
901863017
902954326
902961861
905822412
902694111
905822226
905836502
840370830
840375972
902917412
905821416
902974246
901821373
902795210
828496277
901916935
901859559
902968416
902768026
817152679
815422750
905826990
840382200
902783505
902973207
902973258
900100770
902788116
830609237
901730459
821080342
829826688
900229616
817152687
830251340
902806092
830091181
902974190
840376421
902948873
902948954
902948814
902948822
902764705
905815009
905818695
902835580
822670992
905834003
905810015
905786564
902768506
905780442
905780426
905780485
905794850
905794923
902782290
902782452
902795104
902815482
902815598
905737520
905737890
905737733
905737806
905773616
902529846
840376340
840376375
902968580
905823796
905823850
905823559
905823648
905823486
905765826
840377053
902973908
905823060
905806581
821048570
821048589
821048562
821109316
821048597
830766030
902621866
902622609
902838423
902405063
840370741
840370806
840370750
840370784
905808215
905808207
840361858
905783360
830737332
901420719
840373970
905811577
830538461
840291183
829201190
830715819
902787284
902970712

RPI 2214 de 11/06/2013
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

351
003
400
003
230
351
351
003
400
003
003
003
003
400
003
351
400
400
565
400
210
100
400
560
560
003
003
400
351
351
400
400
400
400
821
400
400
560
351
400
400
351
003
351
351
351
351
400
003
003
400
400
003
003
003
400
003
003
003
003
003
400
400
400
400
400
003
003
003
003
003
150
003
003
100
003
003
003
003
003
003
003
351
003
003
560
560
560
560
560
351
400
400
400
400
003
003
003
003
003
003
003
003
351
400
003
003
100
004
400
400
400
100

665
392
174
1069
432
642
645
1048
486
1046
1131
351
365
629
1038
700
429
562
1166
434
432
662
526
1155
1153
1081
400
548
693
693
407
555
169
425
1158
149
408
1155
155
573
152
700
368
634
634
633
634
523
955
1009
590
113
1126
926
837
527
812
812
812
867
867
546
546
562
579
579
735
738
738
738
801
459
367
368
663
1062
1062
1059
1060
1058
793
373
697
1054
906
1158
1158
1158
1158
1158
269
470
470
592
450
351
351
351
351
922
922
329
824
218
419
356
939
166
297
143
207
554
675

Mania da Gata
902281453 P 400
Manifarma
905778022 P 003
MAN Indústria Química
902972251 P 351
MANIOCA
902891278 P 400
Manipullaris
902607936 P 400
MANNY MANIA
840379552 P 003
MANNY MANIA
840379307 P 003
MANOLO BLAHNIK
905752740 P 003
MANPOWERGROUP
831033061 P 004
MANTOVANI
840366396 P 003
MANTRAN
840378670 P 003
MANTUANNI CASA
902172158 P 400
MANTUANNI CASA
902172115 P 400
MANUTENÇÃO & GESTÃO DE ATIVOS A REVISTA BRASILEIRA DE M 905784596 P 003
manzi
905789458 P 003
MAPA DA MINA
820904201 R 565
MAPA DA MINA
829201777 R 565
MAPA DA MINA ACESSÓRIOS
829473700 R 565
MAP COLOR
811385183 R 590
MAPPIN
902576801 P 208
MAPPIN
902572750 P 208
MAPPIN
815055641 R 590
MAPPIN
007572590 R 590
MAPPIN
007572158 R 590
MAPPIN
007572140 R 590
MAPPIN
007571224 R 590
MAPPIN
902572660 P 208
MAPPIN
007551215 R 590
MAPPIN
007197837 R 590
MAPPIN
902576860 P 208
MAPPIN
902517724 P 208
MAPPIN
815632975 R 590
MAPPIN
007197829 R 590
MAPPIN
007197810 R 590
MAPPIN
007129645 R 590
MAPPIN
007129629 R 590
MAPPIN
902572598 P 208
MAPPIN
902576968 P 208
MAPPIN
902557955 P 208
MAPPIN
007129610 R 590
MAPPIN
902572270 P 208
MAPPIN
005027403 R 590
MAPPIN
902517929 P 208
MAPPIN
816392064 R 590
MAPPIN
902569791 P 208
MAPPIN
005026911 R 590
MAPPIN
002425718 R 590
MAPPIN
002425700 R 590
MAPPIN
005023173 R 590
MAPPIN
005023165 R 590
MAPPIN
002268647 R 590
MAPPIN
902577077 P 208
MAPPIN
002580349 R 590
MAPPIN
002523302 R 590
MAPPIN
002268639 R 590
MAPPIN
902518054 P 208
MAPPIN
002268620 R 590
MAPPIN
902557467 P 208
MAPPIN
902577158 P 208
MAPPIN
902578383 P 208
MAPPIN
902518577 P 208
MAPPIN
002268590 R 590
MAPPIN
002268612 R 590
MAPPIN
002444712 R 590
MAPPIN
002268604 R 590
MAPPIN
002444704 R 590
MAPPIN
002268582 R 590
MAPPIN
002434059 R 590
MAPPIN
902557033 P 208
MAPPIN
002268574 R 590
MAPPIN
002434040 R 590
MAPPIN
002425769 R 590
MAPPIN
002198185 R 590
MAPPIN
902518925 P 208
MAPPIN
002425750 R 590
MAPPIN
902519352 P 208
MAPPIN
902518801 P 208
MAPPIN
002425726 R 590
MAPPIN
902576119 P 208
MAPPIN
902569694 P 208
MAPPIN
902576216 P 208
MAPPIN
902569635 P 208
MAPPIN
902576330 P 208
MAPPIN
902518852 P 208
MAPPIN
002425742 R 590
MAPPIN
902575937 P 208
MAPPIN
902569562 P 208
MAPPIN
902572873 P 208
MAPPIN
002425734 R 590
MAPPIN
902519220 P 208
MAPPIN ABC
815613822 R 590
MAPPIN BASICS
819568546 R 590
MAPPIN COORDENADOS
811945766 R 590
MAPPIN COORDENADOS
811945758 R 590
MAPPINFEST
815619758 R 590
MAPPIN FEST 1991
815537956 R 590
MAPPIN - O DIA DO CLIENTE
814651208 P 208
MAPPIN-POSTAL
811300501 R 590
MAPPIN-RIO
811889602 R 590
MAPPIN SOCKS
819568554 R 590
MAPPS
002457725 R 590
MAPS
002457717 R 590
MAP VIDEO
811385191 R 590
MAQ CONNECTION
905828887 P 003
MAQ CONNECTION
905828771 P 003
MAQOESTE
902185977 P 295
MAQUINÉ
822025566 P 269
MAQUIPEÇAS
905692144 P 003
MARAMAR NATURAL LIFE
902820370 P 400
Maratona Internacional de Porto Alegre
905832990 P 003
MARATTON ACADEMIA
902643746 P 155
MARCA
830684093 P 400
MARCADOS POR DEUS
902973975 P 351

444
804
687
615
467
394
391
760
278
345
386
440
439
832
844
1157
1167
1167
1149
463
461
1153
1148
1148
1148
1148
461
1148
1147
463
456
1154
1147
1147
1146
1146
461
463
459
1146
461
1145
456
1155
460
1145
1142
1142
1145
1145
1142
463
1143
1143
1142
456
1142
459
464
464
456
1141
1142
1143
1141
1143
1141
1143
459
1141
1143
1142
1141
457
1142
457
457
1142
462
460
462
460
462
457
1142
462
460
461
1142
457
1154
1157
1150
1150
1154
1153
111
1149
1150
1157
1143
1143
1149
1109
1107
440
112
715
581
1124
475
189
698
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MARCELO LEMOS STUDIO DE BELEZA
Marcelu's Hair
Marcelu's Hair Design
MARCENARIA ARTESANAL
MARCO ANTONIO E ROLFE JUNIOR
MARCOSAÚDE
Marcos Bassi
Marcos Bassi
Marcos Bassi
MARDEL MÓVEIS
MARDUK
MARELLI
Margarida Grenah
MARIA ANDANTE
MARIA BELLA
Maria Biquineira
MARIA FACEIRA
MARIA FLOR CASA DE PÃES
MARIA FLORINDA
MARIA FLORZINHA
MARIA JOAQUINA
MARIA JOAQUINA
maria perfeita
MARIAT
MARIAZINHA
MARIBEL
MARILIAFLEXX AUTO POSTO E SERVIÇOS 24H
MARILU
MARINA PORTO DA PEDRA
MARINA SMITH BY 2BEAUTY
MARINATORRES
MARINEPOOL
MARINER BRAZIL
MARINHEIRO
MARINHO TRANSPORTES
MARINHO TRANSPORTES
MARKETING CLUB
MARKET PAULISTA
MARKS & SPENCER PORTFOLIO
MarLisa
MARLLON
MARMORARIA PEDRAFORTI REVEST
MARQUÊS UNIQUE
MARROCANA
MARSAN
MARTA MOTORCYCLES
M'ARTE
MARTELINHO DE OURO
MARTENDAL IMÓVEIS
MARTIAL FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS
MARTINHO & MARTÉRICO
MARYLAND
MARY RED
MASCOTE
MASSA MONSTER BLACK
MASSA MONSTER BLACK
MASSA MULTIUSO TAPA TUDO
MASSAS MONTALLI
MÁSSIMA ENXOVAIS
MASTER AQUECIMENTO
MASTER AQUECIMENTO
MASTERCARD
MASTERCELL
MASTERFIELD
MASTER FRIOS
MASTER-INK
MASTER-INK
MASTERPIECE DEVELOPMENT
MASTER'S
MASTER'S
MASTER'S COSMETICS
MASTER'S EQUIPAMENT
MASTER'S GROUP
MASTER'S GROUP
MASTER'S INK
MASTER'S MED
MASTER'S MED
MASTER'S MEDICAL
MASTER'S NEEDLE
MATECOLA
MATEG
MATER COR DIAGNÓSTICOS
MATERION
MATERNITE
MATERTABS
MATERTABS CHELATED
MATITA
MATOLA
MATREZAN M
MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING
MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING
MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING
MATRIZ DE IMAGEM
MATURE
MATURE PHASE
Max Bella centro de estética
MAXDAM
MÁXIMA
Maxivision
MAX MARA
MAXTEMPER
MAXTHON
MAXTHON
MAXXAM
MAXXI DRAXI
MAYBE X
MAYCO
MAZA
MAZA
MAZA
MAZA
MAÇAVA MADEIRAS E PIAÇAVA
MBCS - MUSEU BRASILEIRO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS
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830739041
903109743
905755219
840358148
902756176
905827236
902781901
902781707
902781804
905823737
905795113
902896954
905835638
905763432
905807570
905778235
905792084
905818512
830764313
828710783
830042768
902971123
902693484
905824830
004090080
902968025
902912267
828618313
902971565
905823605
901876402
905771737
840374070
825352312
905822200
905822080
902713990
902914154
830766049
905782054
905800516
830567569
840341326
828555710
902917307
902967347
905827759
826004059
902868799
900712627
905749774
814003800
902970895
905834836
905815840
905815815
905795415
905827783
905778030
905828917
905828976
830729097
825706548
905747470
830693130
902977547
902973215
905816412
905823087
905821122
905822331
905822455
905822730
905823788
905822552
905822897
905823524
905822617
905822706
905772687
905841867
830699198
830750886
821192531
902141813
901434752
814363555
902951602
902785737
840374259
840374267
840374232
905789490
902570064
902570412
905783824
905816528
200051563
905795946
826464807
823224627
840374330
840374321
840376073
840361629
840379870
905807928
905789903
905789768
905789970
905790111
902968408
905747453
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P
P
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P
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P
P
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P
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
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P
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P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

351
351
003
003
400
003
400
400
400
003
003
400
003
003
003
003
003
003
351
820
351
241
400
003
700
351
400
150
351
003
295
003
003
590
003
003
400
400
351
003
003
400
003
400
400
351
003
100
400
210
003
735
351
003
003
003
003
003
003
003
003
400
400
003
400
100
100
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
400
821
560
560
735
351
400
003
003
003
003
235
235
003
003
552
003
400
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
351
003

221
708
766
321
515
1084
545
545
545
1061
868
618
1129
790
913
805
857
1007
266
1166
151
679
486
1071
1144
659
626
139
682
1060
432
797
357
1161
1046
1045
492
627
270
817
880
168
302
139
629
656
1094
125
605
411
753
1151
677
1127
983
982
869
1096
804
1109
1110
214
122
746
196
701
693
993
1054
1034
1047
1048
1051
1061
1049
1053
1059
1050
1051
799
1140
199
225
1158
1171
1170
1151
637
552
359
359
359
845
461
461
828
995
1148
871
131
114
360
360
366
327
398
918
847
847
847
848
662
745

MBIO
MBIO
MBIOLOG
MBIOLOG
M.CANAVARRO
M.CANAVARRO
MCBITES
MC BRINDES
MCDONALD'S ANGUS PREMIUM
MCE
MC ESQUADRIAS
MCF - 3000
MCTRADE
MDE MOVIMENTO DEMOCRATICO ESTUDANTIL
MEAD JOHNSON CONTROL
MECAMBRAS
MECÂNICA CHIQUINHO
MECANOTUBO
MECCATUS INDUSTRIAL
MECHADYNE
MECHADYNE
Med1
MED BOOK
MED BOOK
MEDIA SMART BRASIL
MEDICALCLEAN
MEDICALLIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
MEDICANDO
MEDICANDO
MedicCleanAir
MedJuris
Medplan
MEDPRIN
MEDPRIN
MEDVED
Mega Artesanato
MEGA CHINA
MEGA CHINA
MEGA DERMÈ BETAGRANULE
MEGA Fam
MEGA FRUTA POLPA NATURAL
MEGA'GEN
MegaHair Profissional
MEGA LAR
MEGAMATTE
MEGA MATTE
MEGA MOTOS
MEGAPAY BRASIL
MEGAPAY BRASIL
MEGAPAY WORLD
MEGAPAY WORLD
MEGA SPORT
MEGA UTIL UTILIDADES DOMESTICAS
MegAxé
MEGHNA
MEGHNA
MEGHNA
MEGHNA
MEIA.COM
MEISTER
MEISTER
MEISTER
MEISTER
MEISTER
MEISTER
Melhor Opção
Melhor Opção
MELIN DESIGN
MELLIS
MELODIA
M e M BISTRO
memoria de mamute
MEMORIAL DO AMIGO
MEMORIAL VERTICAL LITORAL
Menina do Rio
MENINA RIO
MENINA RIO
MENTHA
ME PERFORMA
Mercado Geek
MERCAMIX
MERCOPLAST
MERLIN
MERLIN
MERLIN
MERLIN
MESA TENDENCIAS
MESOCORE
MESOCORE
MESOESTETIC
MESSAGEX
MESSAGEX
MESTRE KIM
METABOLIZE
METACONSUMIDOR
METACONSUMIDOR
METALLUX
METALÚRGICA PAMPA
METAMKABI
METFORMED
METILREVER
METOCLOKABI
METRODIGITAL & CLOUD
METRO MODULAR ENGENHARIA DE FÔRMAS
MÉTRON PRODUÇÕES
METROPOLITAN
METROPOLITAN
METROPOLITAN
METROPOLITAN MUDANÇAS
METROPOLITAN MUDANÇAS
METROPOLITAN MUDANÇAS
METROPOLITAN ROBÓTICA
METROTUR

905807316
905807421
905807537
905807472
830738770
830738789
840365420
830061690
830685022
902835408
902858297
902770888
830740660
830738908
812126734
901839930
905822250
828890358
905790723
905841859
905841735
905789954
902968122
902963899
905789962
901853720
840366248
902915371
902915339
905744926
905832833
905771982
840379269
840379234
902444298
905752082
905822994
905822790
902972480
902972693
905811666
840358431
905828313
902741420
829186417
822360314
905828500
902783025
902783041
902783068
902783076
902777947
830790128
905804279
902262750
902261908
902262980
902262920
905816188
840358008
840358024
840357990
840358067
840357982
840357974
902947907
902948024
840366353
902786628
840378394
905821947
905798414
902782797
902782762
902034421
902963953
902963783
902492799
830724427
905737296
902771388
902971271
830422854
830422838
830422820
830422862
830659854
840376626
840376618
840370598
905829069
905829026
905832418
830511512
830668438
830668420
901646938
840357087
830711562
905835352
905821530
830711317
905829590
902878190
830739688
830324135
830324216
830324143
830324194
830324208
830324186
830324127
828888620
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100
351
990
210
003
821
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351
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400
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400
400
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155
003
003
003
351
351
003
003
003
210
570
570
003
400
400
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003
235
235
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003
003
003
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003
003
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100
100
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400
003
003
003
400
400
150
351
351
400
400
003
400
351
400
400
400
400
400
011
003
003
003
003
003
400
400
400
400
003
400
003
003
400
003
400
241
400
400
400
400
400
150
400
821

89
910
911
913
912
219
219
336
151
191
590
601
529
223
220
1150
430
1046
1167
850
1140
1139
847
661
647
847
431
343
627
627
743
1123
798
391
390
452
756
1054
1052
689
690
940
324
1102
506
1167
1159
1105
547
547
548
548
540
272
902
443
443
443
443
990
320
320
320
320
319
319
632
632
344
553
384
1044
879
547
547
436
647
647
453
211
734
530
680
162
162
162
162
177
370
370
350
1111
1110
1123
165
184
184
423
311
206
1128
1040
206
1117
608
222
157
157
157
157
157
157
157
1167
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Meu Karaokê
MEU ROTEIRO.COM
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MEU VIVO
MH
MHD
mhi
MHI
MHI
MHI GROUP
MHI GROUP
MHI GROUP
MHI MEGA FLOAT PLANT
MHI MEGA FLOAT PLANT
MIAUMOR
MICA
Michel Machado
MICHIMANU MODAS
MICHIMANU MODAS
MICROLINE INFORMÁTICA
MICRONANOCHIP
MICRONCHIP
Micropigmentação & CIA
MICROSILK
MICROSSEGURO BRADESCO
MICROWEB FIBER
MIDAZKABI
MIGLIORI
MIIVERSE
MIIVERSE
MIKASA
MIKE JEE
MILANO
MILEVO
MILHO DO PAIOL
MILLEBOLLEBLU ANEMA E CORE
MILLIONAIRE CARD
MIMAKI
MINAS BIOTEC
MINAS BIOTEC
MINAS BIOTEC
MINAS CACAO
MINAS CACAO
MINAS TREND PREVIEW
MINAS VIDROS
Mina Top
MINAÇO
MIND
MINEIRÃO SUPERMERCADOS
MINERAZ
MINERPLAST
MINERPLAST
MINERVA
MINERVA
MINERVA
MINERVA FOODS
MINGRUI
MINICORPO
MINI ME
MINISTÉRIO ROMANOS 12
MINISTÉRIO SAMBA DO CÉU
MINUTE
MINUTE
MINUTE
MINUTE GRILL
MINUTE GRILL
MINUTE GRILL
MINUTOS REAIS
MIRA!
MIRADA FESTIVAL IBERO-AMERICANO DE ARTES CÊNICAS
MIRADA FESTIVAL IBERO-AMERICANO DE ARTES CÊNICAS
MIRNUS
MIRNUS
Mirras Cosmeticos
MISS E MISTER BELEZA INTERNACIONAL
MISS E MISTER BRASIL TOP INFANTO JUVENIL E ADULTO
MISS E MISTER GAROTO E GAROTA COPA DO MUNDO
MISS E MISTER RODEO COUNTRY BRASIL
MISS E MISTER TOP MODEL UNIVERSO
MISSKAN
MISS LUXO
Miss Meg
MISS PLENITUDE GAY BRASIL
Miss Teresópolis
mista
MITAIO - A MICARETA DE TAIOBEIRAS
MIURA CORRETORA DE SEGUROS
MIX
MIX BARTENDERS
MIX STOCK
MIX STOCK
MJC
MJ REBOQUE TRANSPORTES
M MACKENZIE
M MACKENZIE
M MALLOKA
MMA TATAMES
M MATEC ENGENHARIA
MMA ULTIMATE SPORT
M MILKRAFT
MM MICRO MEGA
M MODELO VIDROS
MMRJ
M MURATTI BLUE 20 MOMENTI ITALIANI

905732448
902952900
825610176
825610168
825610133
825610141
825610249
825610206
825610230
825610222
825610184
825610214
825610150
905803841
905771290
905745027
840172150
840172125
840172311
840172290
840172320
840379919
840379897
824194799
820971111
905817087
902972308
902972855
822489503
828383790
825396310
905821335
830711112
902592076
830271546
830711341
902734105
840349904
840349858
905807995
902737309
902968505
830687173
902631578
829899790
905749545
830725814
830790560
830790578
830791469
905811178
905811232
901167223
902906186
905732634
901712892
905794559
902970607
901856606
902714570
902714554
901436941
840373805
840373813
840373821
830391657
902804065
840358180
830689826
830685944
905779886
905779843
905779819
905780280
905780060
905780094
902849840
905810007
830767002
830766995
905743067
905743059
902906330
905811267
905780825
905811488
905810872
905810830
902724380
902607898
905832817
840370024
905777638
905836782
902970275
902652850
901522619
902486705
901889504
901889539
905818849
840338244
902973177
902973185
902756656
905778987
901775053
905807308
902712071
006905749
902820168
840204205
830678441
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003
351
565
235
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565
235
565
003
003
003
004
004
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004
004
003
003
269
990
003
351
351
400
565
565
003
400
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400
400
400
003
003
003
400
100
400
400
400
003
004
400
400
400
003
003
400
400
003
400
003
351
400
400
400
400
003
003
003
230
400
003
400
400
003
003
003
003
003
003
400
003
351
100
003
003
400
003
003
003
003
003
210
400
003
003
003
003
351
351
351
150
351
351
003
003
351
351
210
003
400
003
400
990
400
004
210

720
639
1161
122
1161
1161
122
122
122
122
1161
122
1161
893
797
743
285
284
286
285
286
399
399
116
1158
999
687
691
112
1166
1161
1037
206
466
155
206
503
307
307
919
506
662
194
473
150
752
212
273
273
273
934
935
417
622
720
424
866
674
432
493
493
419
355
355
355
161
572
321
194
193
811
811
810
812
811
811
598
926
271
271
740
739
623
935
813
937
931
930
497
467
1123
347
804
1131
672
477
421
453
432
432
1012
300
693
693
516
807
426
909
492
1145
580
288
186

M MURATTI SILVER 20 MOMENTI ITALIANI
M MURATTI SLIMS 20 MOMENTI ITALIANI
M! MUSICINSTRUMENTOS
Mob Content
MOBILE MENTOR MM
MOBILIÁRIO URBANO
MOBIL SUPER MOTO
MOBISOL
MOBOOKS
MOBTECH
MOC
MOC MANIA
MOC SHOES
MODA CENTER SANTA CRUZ
MODA ELEGANTE
Modalva
MODAS Acerola
Modas & Mimos
ModaSpot.Com
MODDA
MODDA
Modelo de Excelência da Gestão
MODERN
MODERN
MODERN
MODERN
MODERNA
MOGIFLEX
MOGOBE
MOGOBE
MOGOBE
MOISTURE MELT
MOISTURE MELT
MOLDULYNE
Moleca Sapeca
MOLEKADA
MOMENTO DA POLÍTICA
MOMENTO DA POLÍTICA
MOMENTO DA POLÍTICA
MONITOR ABECS MERCADO DE CARTOES
MONITRANS
MONIX
MonMatre
MONOBOND N
MONSKEY
MONSTER EXTREME BLACK
Monster World
Monstranhos
Monstranhos
Monstranhos
MONSTROS MC 2002 SÃO JOSÉ SC BRASIL
MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
MOODLE
MOODLE
moonbea
MOONCITY
MOOSE OUTDOORS
MORAES LEME CONSULTORIA CONTABIL
MORÁS
Moratta
MORENINHA
MORENO
MORGANTE
MOSCAMED BRASIL
MOSCHEM
MOSS
MOTEC
MOTION.PLUS
MOTOAGRO
MOTO NORDESTE
MOTORISTA LEGAL
MOUNTREK
MÓVEIS GOFER
MOVERE
MOVIE&ART
MOVIMENTO FUNCIONAL
MOVMAR
M PAYMENTS
MPK
MR.BEER CERVEJAS ESPECIAIS
MR. BEY CAFÉ
MRBS Mineração Rio Branco do Sul
MRBS Mineração Rio Branco do Sul
MR. DATA
MRF ZLO
Mr. Gloss
MR. KITSCH
MR. KITSCH
MRM PLAST
MRO
MRO LOGÍSTICS
Mrs. Secret
MR. WALK
MRX
MRX
MSC LOGÍSTICA
MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA
MSG MAR SALGADO
MT-07
MT - 09
MTCRED
M-TEC
MTNG
MUDARE
MUELLER
MUITO ALÉM DE UM BRECHÓ
MULBERRY
MÜLLER FRANCO
MULTIBABY
MULTICADEIRAS F & F
MULTICARGAS LOGÍSTICA & TRANSPORTE
MULTI CENTER
MULTICONEXUS

830678417
830678433
902817922
905818792
829579281
821045717
901328693
902806645
830640746
905784804
905786505
905772199
905786459
905815572
902952935
902914251
901351440
905842260
902793713
902972189
902972448
902784730
905807286
905807081
905806972
905806921
824945816
902960814
840378807
840378815
840378831
840378785
840378793
830417877
905773349
905816501
905822579
905822609
905822536
905757874
902799223
823237079
902788191
840358555
905833538
905815785
840164920
902759604
902747380
902747339
900076682
905762932
903091216
903091453
905816536
905822722
905827767
905829093
902741810
902850920
823333973
905779118
902740253
902872222
830844457
905816382
905784766
840374097
905802390
830763490
905823680
905841018
902826310
905831241
902010166
902295870
905808428
900196300
905807650
830333991
905802020
905821300
905821270
840361769
830739092
902968084
905737113
905737130
902953230
830760016
830760024
902966260
902265954
905831748
905831772
902891995
902892037
902452070
840379650
840379641
902921126
902608428
830602275
905779509
840160607
905747941
824062493
200012380
902785745
902966367
902854518
905827295
840379455
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400
003
400
990
351
400
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003
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400
210
003
400
100
100
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400
241
003
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400
003
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003
003
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400
269
400
003
003
003
004
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400
400
400
003
351
351
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003
003
003
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269
003
210
400
351
003
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003
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400
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003
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400
003
565
003
400
003
003
003
003
351
351
003
003
351
351
351
150
100
003
003
400
400
400
003
003
400
400
400
003
004
003
269
576
400
100
400
003
003

186
186
580
1011
146
1158
418
573
173
833
837
798
837
980
640
627
418
1140
561
686
688
551
909
907
906
906
119
643
387
387
387
387
387
162
801
995
1050
1050
1049
777
566
114
555
325
1124
982
284
519
509
509
407
789
707
707
995
1051
1094
1111
507
598
114
808
506
605
276
993
833
358
886
264
1060
1138
583
1121
436
446
922
1169
915
159
884
1036
1036
328
221
660
733
733
640
226
226
653
443
1122
1122
615
616
452
396
396
629
468
168
808
284
747
116
1148
552
653
600
1085
393
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MULTI FORMATO
MULTIGED DIGITALIZAÇÃO GESTÃO E GUARDA FISICA
MULTIGEN
MULTI SCAN TECHNOLOGIES
MULTISOUL
MULTIVETRO
MULTIVETRO
MULTIVETRO
MULTLUZ ENGENHARIA
Mundial de Motonáutica Classe 1
Mundial de Motonáutica Classe 1
Mundial de Motonáutica Classe 1
Mundial de Motonáutica Classe 1
Mundial de Motonáutica Classe 1
mundiar sistema de ar condicionado
Mundo da Bella
MUNDO DAS FESTAS
Mundo di Maria
MUNDO DO ENXOVAL TUDO FORA PREÇOS PRA NINGUÉM BOTAR DEF
MUNDO DOS FOGOS WORLD FIREWORKS
MUNDO ELETRÔNICO MAPPIN
Mundo Estranho
MUNDO KIDS
MUNDOLAN
MUNDOLAN
mundolux
MUNDO NERD
MUNDO TÊXTIL
MUNDO VERDE NAÇÃO VERDE
MURARO ÓTICA & RELOJOARIA
MUSICA BRASILIS
MUSITAL
MUSTANG
MUV FILMS
MUV FILMS
MVC X-DELIZ
M VIAGENS MARAVILHOSAS
MWV
MX MAX MODAS DO PARANÁ
MX PESCA
MY
MYA HAAS
MYA HAAS
MYA HAAS
MYA HAAS
MY CLUB
MYFACE
MYGICA
Mygodi
MYLETIN
MYMED INDRA FOR HEALTH
MYMED INDRA FOR HEALTH
My News
MYPRO TOUCH
MYSPOT
MYTH BIJOUX
MYTHOS
MY YOGO
M ZERO
NAGRÁFICA GRÁFICA DIGITAL
NAKANISHI TENGUS FACTORY
NA LATA
NALDEX
NALDEX
NALDEX
NALDEX
NALLA BRASIL
NALLA BRASIL
NALLA BRASIL
Namoradeira
NAMORADO FOOD SERVICE MIX DE ARROZ
NAMORADO FOOD SERVICE SELEÇÃO EXCLUSIVA
NAMOROFAKE
NAMOROFAKE
N A MULTIMARCAS
Namura
NANA RIBEIRO
NANI MULTIMARCAS
NANOFLOC
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOGRAFT
NANOHEXAM
NANOLIMP
Nanosensations
NANOSTEUM
NANOTRON
NA POLICIA E NAS RUAS
NA POLICIA E NAS RUAS
NA POLICIA E NAS RUAS
NAPOLITELLA
NARROW UNLIMITED JEANS CO.
NASAGEL
NA SOLUTIONS
NA SOLUTIONS
NATALCOR CLÍNICAS
nat fashion
NATHALIE ALVIM
natiluca
NATIONAL
NATURAL DESIGN
NATURALIS
NATURALITO
NATURA SAGA
NATURE
NATUREZA MORTA
NATUSPRAY
NatuVidros Industria de vidros e esquadrias de alumínio
NatuVidros Industria de vidros e esquadrias de alumínio
NATUZEN
NATUZEN
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902684167
840378840
826408192
830750185
829100067
830693017
830692983
830693009
902972260
902391640
902391674
902391690
902391534
902391569
905835425
905824920
905784529
905749758
905827031
902966200
814415172
902747240
902372378
829362428
829362584
905765249
905830113
902306790
905734726
905811070
902075330
901334243
902817892
905732359
905732367
828619344
901652660
829691685
905820550
840365853
840382561
905803957
905803930
905803639
905803868
902951203
902970100
830669426
905772172
902761056
840370490
840370504
905803221
840358016
905770714
905790308
905837690
902967304
901821705
830764100
830474757
905796977
905815050
905815092
905814983
905815017
905758196
905758048
905758129
905794516
900230894
900234890
905812085
905812174
902714015
905824997
905748085
905822625
905841050
830684700
830684905
830685014
830684735
840382766
905818059
905792076
905747950
840382790
840366183
905790065
905758277
905758234
905816960
830691561
905737792
902970780
902970747
902887882
905835875
905768825
902695240
905754115
823278883
824256409
901667730
905749456
840361718
827547420
902727443
902220624
902220616
905787374
905787277
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387
131
224
142
196
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687
448
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448
1128
1073
831
753
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653
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509
448
144
144
793
1118
446
724
933
437
418
580
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139
423
147
1028
340
403
895
895
893
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671
185
798
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349
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320
796
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1132
656
429
264
164
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956
955
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866
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748
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1001
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406
342
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195
738
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612
1129
793
486
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424
751
327
135
500
441
441
840
839

NatyCo
NÁUTICO
NAUTIKA LAZER
NAUTIKA LAZER
Nautilus-Elevadores Nauticos
NAUTILUSS
NAVALHA MUSICAL
NAVIMO
NAVIMO
NEBLASKA SORVETES FEITOS COM CARINHO
NEFAFLIX
NEGÓCIO DE FAMÍLIA
NEGÓCIOS OK
NEGUINHO & EMANUEL
NELLAS MODAS
NEOCARDIS
Neocor
NEODAZOL
NEOPITOR
NEOSALIF
NEOSTIKABI
NEOVITAN
NESTLÉ NESCAU FAST ENERGIA QUE DÁ GOSTO
Netbabys.com.br
NETCARTAS
NETCARTAS
NETCARTAS
NETGAY
NETOBJECTS FUSION
NETOBJECT TEAMFUSION
NETOLEUX
NETPOKER
NETPOKER
NETPOKER
NETPOKER
NETVANTA
NEU
NEUROCOACHING
NEUROCOACHING
NEUROCOACHING
NEUROENDOVIEW PLUS
NEUROENDOVIEW PLUS
NEUROFARMAGEN
NEUROFARMAGEN
NEUTRÁCIDO
NEUTRÁCIDO
NEUTRÁCIDO
NEUTRAL 50 ANOS
NEUTRO BALANCE
Newcom Consultoria e Sistemas
NEW FLOSS
NEW FRESH
NEW GLANCE
NEW MOMENTUM
NEWORK
NEW ORLEANS PELICANS
NEW ORLEANS PELICANS
NEW ORLEANS PELICANS
NEW ORLEANS PELICANS
NEW ORLEANS PELICANS
NEW ORLEANS PELICANS
NEWSCOMEX
NEWTEC
New UK Idiomas
NEW YORK PLAYBOY
NEXON CONSULTORIA EMPRESARIAL
NEXT BUSINESS MEDIA
NEXTER
NEXXTORAGE
NEXXTORAGE
NEYON
NEY-ON
NEYON
NEY-ON
NEYON PHARMACEUTICAL
NEYON PHARMACEUTICAL
N' GENIUS
NG SORVETES
NH4
NHONHA
NHOTEL
NIBIRU
NICK&VICK CABELO BONITO
NICK&VICK CABELO BONITO NUTRI-HAIR
NICK&VICK CABELO BONITO PRO-HAIR
NICK&VICK CORPO BONITO
NICK&VICK MÃOS BONITAS
NIGHT SURFERS
NIHIL
NIKKEYWEB
NILDA LINGERIE
NIMBUS ERP
NIMOBAL
NINJA
NINJA
Nintai
NINTENDO LAND
NITAPLAST
NITCAL
NITOMAN
NITROKABI
NITSEG
NIVESTIM
NIVONA
NLP PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA
N NACIONAL TINTAS
N NOVATERRA LOCADORA DE VEÍCULOS
N NUTRIFARM
NOA
NÔA NÔA
NÔA NÔA
NÔ BERNARDES
noble

905838998
840379382
905770323
905770242
905738420
823074145
905748638
830661719
830661697
840357257
905813731
905797124
902968386
902310887
905816722
905771281
905790618
822837064
830831690
902897764
830711368
902777505
903092247
905808614
905801717
905801768
905801687
905747976
820980668
820980650
902972715
905801148
905801628
905801199
905800834
825424542
840376324
905823451
905823630
905823540
905763874
905763963
840357397
840357389
905812727
905812883
905812808
905817761
840224478
900959720
905757564
905757599
905827546
823857867
902893319
905827864
905827848
905827830
905827805
905827970
905827872
900170174
905755871
905759508
840382308
902656996
905778707
902823809
905758170
905758528
840358245
840358270
840358253
840358261
840358296
840358288
840357583
830846034
905818652
905827180
905745647
905792122
905839170
905839226
905839315
905840143
905839811
903004976
830490337
830609288
905807103
905802667
823271315
812214650
830681671
905752821
840349939
905830547
840378491
830756582
830711384
840348053
830765883
905770820
813898820
901433535
829534318
829772898
825449332
818230495
818240814
830790250
905817907
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269
351
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003
003
003
003
003
269
269
351
003
003
003
003
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
004
100
003
003
003
400
400
003
003
003
003
003
003
400
003
003
003
155
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241
003
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003
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003
003
351
400
400
003
003
269
910
400
003
003
003
003
155
400
011
351
003
560
351
821
400
900
900
900
400
003

91
1134
392
796
796
739
113
749
178
178
312
947
874
662
447
998
797
849
113
275
618
206
540
707
924
884
884
884
748
112
112
690
882
884
882
880
120
367
1058
1060
1059
790
790
313
313
944
946
945
1000
295
415
775
776
1088
115
616
1096
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1096
408
769
786
401
478
806
582
779
783
322
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315
277
1009
1083
744
857
1134
1135
1135
1136
1136
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165
169
907
888
114
1150
187
760
308
1119
385
226
206
305
269
796
1151
419
1168
148
1161
1156
1156
272
1001

92
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NOCUBO
NODRUGS
NOÉLIA FONTENELLE DOCES E SALGADOS
NOGRA PHARMA
NOGUEIRA E BARROS
NO HAOLE
Noite do Cachorro Doido
NOITE PAULISTANA
NOITE PAULISTANA
NOITE PAULISTANA
NOIVA ATUAL
NOL BELLY
NO LUGAR CERTO, NA HORA ERRADA
NOME OK
NONIPLUS
NONOAI TENIS CLUBE
NORDEN MOTORS
NORDEN MOTORS
NORDEN MOTORS
NORDESTINO
NORFAN
NO RITMO DO PAGODE
NO RITMO DO PAGODE
NO RITMO DO PAGODE
NÔRMAN TUR
NORMPRAD
NORONHA PESCADOS
NORTETRAC
Noryam
Noryam
NOS ACRÉSCIMOS
NOS ACRÉSCIMOS
NOS ACRÉSCIMOS
NOTA SORTE MAPPIN
NOUVELLE TROUPE
NOVADUR
NOVA FRONTEIRA BIOENERGIA
NOVA FRONTEIRA BIOENERGIA
NOVAMESA M
NOVAMESA M
NOVAMESA M
NOVA MULHER ATELIE
NOVARUM
NOVA SUPRI
NOVATECH
NOVAWALL
NO+VELLO
NO+VELLO
NOVICID
NOVIMOLD
Novixx
NOVVAS
NOVYRATE
NSG SECURITIZADORA
NSWE
NTC Computadores
NTMAKEUP STUDIO
NT NET TEXTIL
NUCELL
NUCETE
NUCETE
NÚCLEO PENSAR
NUCLIMAGEM IMAGEM MOLECULAR
NUFRESH
NUFRESH
NUFRESH
nuit blanche
numax EASY CLEAN
Número Um Contact Center
NUMIX
NUNCA FUI SANTA
NUOVAMOBILI
NUTRAM
NUTREX
NutriBaby APLV
NutriBaby APLV
NUTRIBEL
Nutribiotic
Nutribiotic
NUTRIDANI
NUTRIFARMABH
NUTRI HAIR LILÁS
NUTRIMAIS
NutriSimbio Kids
NutriSimbio Kids
NUTRITERÁPICA
Nutri Vittá nutrição & estética
NWARE
NWARE
NWARE
NWARE
NWARE
NWAY
NWAY
NWAY
NWAY
NWAY
NY LEGS
O ASSUNTO É DINHEIRO
O ASSUNTO É DINHEIRO
O ASSUNTO É DINHEIRO
O AVARÉ
O AVARÉ
OAZO
OBA, OBA BH
OBA, OBA BH
OBA, OBA BH
OBISPA DESIGN
OBISPA DESIGN
OBJETIVA EVENTOS.COM.BR
OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE SALUD VISUAL
obter site
OC LIFE

902685260
902724266
905758099
905839544
902970658
902756753
905758013
905822757
905822846
905822811
902718568
902951106
901710008
902968483
902181432
840357664
905749464
905749286
905749561
905830792
828944563
905820975
905820940
905821009
902569945
905778910
840382340
905744420
905821858
905814916
905822960
905822900
905822935
814651216
905792483
902791800
902771205
830667814
840378700
840378696
840378718
840366230
905734343
902970844
905830040
840370946
902725750
902725734
902791842
902791869
902690540
902961071
902791923
840349890
830683836
902866737
902780204
902750518
829286306
840370415
840370393
840056923
905828046
830597336
830597352
830597344
902971417
902951700
905791789
905822773
902783661
905790014
905840925
902774751
905756576
905756649
902972928
905757122
905757149
903175886
905747852
901500631
840378688
905757017
905757076
902974203
905758358
905752732
905748239
905748115
905751930
905749227
905748301
905748182
905748948
905752619
905751515
826776477
905823257
905823176
905823109
905826205
905838378
903110504
905820827
905820886
905820916
830721576
902797158
905815289
830830979
905816846
830265279
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351
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483
497
778
1135
675
516
777
1052
1052
1052
495
635
424
662
440
316
751
750
752
1119
140
1033
1033
1033
460
806
401
742
1042
954
1053
1053
1053
1153
859
559
530
183
386
386
386
343
723
677
1118
352
498
498
559
559
484
644
559
307
189
604
543
510
143
349
349
279
1098
168
168
168
681
637
856
1052
549
847
1137
534
774
774
691
774
774
709
747
421
386
774
774
700
781
759
748
748
755
750
748
748
750
758
755
133
1056
1055
1055
1079
1133
708
1032
1032
1033
210
563
975
275
998
155

OC OCSPORT
OC OCSPORT
OCUPAMED
OCUPAMED
ODDLY
O DENTISTA MASCARADO
odontolive
odontolive
ODONTOLON
ODONTOMOINHOS
OE ÓTICA EMANUEL
O ESTADO DO MARANHÃO
OFFICER OCCHIALI
OFICINA BRASIL PESADOS
OFICINA SUKATINHA
OF REDE OESTE FARMA
O GATO COMEU
O GERADOR
OGLA
OGLA
OHANA
OIKOS
OKARA
OKARA
OKARA
Ok Brasil
OKTOBERFEST SÃO CARLOS
OKTOMETAL
OLAY REGENERIST LUMINOUS
OLDONI
ÓLEO DE LARANJA Y YOKOHAMA
ÓLEO DE LARANJA Y YOKOHAMA
OLFA
Olho D'água
OLIWAX
OLYMPIA SUPLEMENTOS
OMAGGIO
OMESTEROL
OMI
OMIYAGUE
OMIYAGUE
OMLIVULT
OMNI AVIATION
Omnia Vita
OMNILIFE FEM
OMNI TÁXI AÉREO
OMRON
O.M.V.L.
ON
ONBRIZE
ONCAP
ONCOLOR
ONDANKABI
ONE BABY
ONFORCE
ONIX
On Media
ONOSOKKI
ONQ
ONTV
ONTV
ONÇA LELÉ
O OLIVE OIL
O OLIVE OIL
OONA
Oosterhuis
OPALEX
OPCHIN
OPEN SERVICE INTEGRADORA DE SOLUÇÕES
O PEQUENO PRINCIPE
Opera acessórios
OPHOS
OPIN
OPIN
OPIN
OPIN
OPIN
OPIN
OPLS
OPLS
OPPUS
OPT
ÓPTICAS CHRISTUS
Ópticas Lumen
OPTIMA
OPÇÃO AUTO PEÇAS
OPÇÃO AUTO PEÇAS
Oral Brush ICE
ORAL-B VITALITY
ORAL GENICS
ORAL GENICS
ORAL NEXTER
ORAL UP
Orange
ORANGE CONSULTING
ORANGE CONSULTING
ORANGE CONSULTING
Orangemix
ORANGE POWER FERTILIZANTE FOLIAR
ORB DIGITAL BRANDING
ORDEVEL
OREO GALLETITAS DE CHOCOLATE RELLENAS
ORGACID
ORGANFOS
organic master
ORGANICS
ORGANO
ORIENTE FARMACÊUTICA
ORIGEM DA TERRA
Original Festas
ORIGINAL TUBAÍNA
ÓRION
ORNELA VENTURI

828584834
828584826
905836464
905836499
905829670
905758455
902965530
902965433
902689010
902407260
902017853
829331646
818854740
902970755
902773445
840366221
905829484
902877062
902671707
902668137
901407844
840370520
830764232
830764259
830764240
905791908
905754174
902190245
905831012
902808010
830693580
830693599
814093710
901926205
826231055
905823508
905756258
902816659
900800119
902799576
902799690
905836456
826166679
902793780
830112251
826166660
817704256
823790649
825556538
901715271
840375956
840375999
830711422
905732502
840376146
905813812
905827481
840346654
830684336
902809288
902799975
905823214
902627007
902627074
905825659
905834755
823431800
905789369
902730401
840348665
905810864
902779222
840365551
840365560
840365578
840365586
840365608
840365624
840377525
840377509
905732820
902884298
902584138
902119753
830647910
905827210
905826868
905841964
905772083
905786750
905786696
902823825
905806999
902697790
840374739
840374747
840374755
905783352
905824490
905803558
905808150
902580124
905822161
902966316
902944541
902811274
903018411
902881329
902837494
905819233
902855000
902788299
007095848
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090
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552
100
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060
235
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139
139
1131
1131
1117
783
649
649
484
450
436
144
1156
676
533
343
1116
608
480
480
419
350
265
265
265
856
764
440
1120
575
197
197
1151
434
129
1059
771
579
413
567
567
1131
129
561
154
128
1155
115
121
424
365
365
206
720
366
948
1087
305
189
575
568
1056
472
472
1076
1127
115
844
501
306
930
541
337
338
338
338
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339
378
378
720
611
465
438
174
1083
1080
1140
798
838
838
582
906
487
364
364
364
823
1067
892
921
465
1046
653
631
577
704
610
591
1017
600
555
1146
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OROTECH
ORQUESTRA YEMANJÁ
ORTALLI ACETO BALSAMICO DI MODENA 1899 MODENA
ORTHOGEL
ORTOSMART ODONTOLOGIA ESTÉTICA
ORTTIS EVENTOS
OS ANJOS DO SAMBA
Os Brinkantes
OSCKER MOTOGUITAR
OSCORP
Os Doces da Minha Mãe
OS MAIORES DO ICMS DE GOIÁS
OS MAIORES DO ICMS DE GOIÁS
OSMGROUP
OSSEOFIX
OSSO DURO
OSSO DURO
Osten
OSTEOBEN
OSTEOPET
OSTHIX
OSTRICH
O SUSHIMAN - SUSHI EXPRESS
OSWALD THE LUCKY RABBIT
OTHT DO BRASIL
ÓTICA BOM PREÇO $
ÓTICA MARAVILHA seu jeito de ver a vida
ÓTICA RAMOS
ÓTICAS VIU
ÓTICAS VIU
O.T.L. EXPRESS
OTMI VIDROS PLANOS
OTTAVIO
OTTER
OTTO
OUMA
OURO FINO LEAVES
OURO TAXI
OUSADIA URBANA
Outletfair
OVERLOVE
OXI
OxyHers
OZ OFFZONE JEANS WEAR
OZR
OZ SURFING CO P20
PAC DISTRIBUIDORA
PACE
PACK
PACKARD BELL
PACKIT
PACLEASE
PACLEASE
PADARIA DO MOINHO
PADILHA
PADO CONCEPT
PAGODE DO GAGO
PAIANOS
PAINERA
PAINERA
PAINERA
PALÁCIO DA ESFIHA
PALÁCIO DA ESFIHA PIZZARIA E ESFIHARIA
PALÁCIO DAS MÁGICAS
PALCOMACKENZIE
PALCOMACKENZIE
PALHAS BRASIL
PALMARES
PALMLEAF HOTELS RESIDENCE
PALOGRAFICO
PALOGRAFICO
PALOGRAFICO
PAL SWEET
PANAMERICANO TURISMO
PANDELLI DELICATESSEN
PANDORA
PANELA CHEIA
PANELA DE PRESSÃO
PANIFICADORA 07 DE SETEMBRO
PANIFICADORA 07 DE SETEMBRO
PANIFICAÇÃO JOSE DE ALENCAR
PANORAMICA COMUNICAÇÃO
PANOSUL
PANOSUL
PANTANAL
PÃO DELICIA
PÃO E CERVEJA
PÃO E CERVEJA
PÃO E CERVEJA
PAOLO CORAZZI FIBRE
PAPA CARTÃO
PAPA CARTÃO
PAPELARIA MAIS BRASIL
PAPEL HIGIÊNICO MOLLIS
PAPELLUX
PAPER BY FIFTYTHREE
PAPER LOVE
PAPERONE
PAPERONE
PAPERTECH
PAPINHAS DO BRASIL
PAPO DE VIAJANTE
PAPO DE VIAJANTE
PAPO DE VIAJANTE
PARADA DA LAPA CHOPP E CULTURA
PARADÃO SERTANEJO
PARADA SANTA TERESA
PARADISO DEL SOL
PARADISO DEL SOL
PARAISO
PARANA EM FOCO
PARANA EM FOCO
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905822005
905803540
830766154
905784723
905823354
840287860
830738703
905798252
905816218
905800648
905783344
905818725
905815149
830040587
830715010
902760947
902760882
905795962
905736508
905744535
840382740
905818784
905818768
828238162
840382472
905822340
905758439
905784952
902622730
902622790
902972227
830726772
905756193
830719393
902319884
905753607
905840542
840379340
821189182
905829751
905828810
902725114
905794249
905807456
902576828
905801091
823279731
905784340
905795083
905836030
816808740
905780078
830790420
830790438
902965956
902831771
905734610
905797019
905748069
905824512
905824520
905824504
840338090
840370083
902969684
902972502
902972472
905802098
902790773
840361785
819353108
819353116
819353094
823178005
828255679
840345976
840357192
830636986
905797140
905560140
905560108
840385455
828965684
902626990
902627023
824726308
829797378
905823150
905823117
905823095
830052119
905841387
905841492
901008460
905820592
905747836
840377410
840357621
830764445
830764437
902501461
902816101
905822765
905822820
905822854
902899562
902821580
905769970
902501038
902501054
007078650
905798023
905793153

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

003
003
100
003
003
003
351
003
003
003
003
003
003
400
400
400
400
003
003
003
003
003
003
400
003
003
003
003
400
400
351
400
003
400
400
003
003
003
821
003
003
210
003
003
400
003
270
003
003
003
565
003
400
400
241
400
003
003
003
003
003
003
003
003
351
100
351
003
400
003
570
570
570
269
090
003
003
400
003
180
180
003
400
400
400
100
400
003
003
003
400
003
003
351
003
003
003
003
241
241
400
400
003
003
003
400
400
003
400
400
700
003
003

1045
891
270
833
1057
297
219
878
991
880
823
1010
958
151
207
520
520
871
732
742
406
1011
1010
137
403
1047
782
834
470
470
687
213
771
208
447
762
1137
392
1158
1117
1108
498
865
911
463
882
114
829
868
1129
1155
811
272
272
652
588
723
873
748
1067
1068
1067
299
348
668
689
689
884
558
328
1156
1156
1156
114
137
305
312
171
874
713
713
406
140
472
472
118
148
1055
1055
1055
151
1138
1139
416
1029
747
377
316
266
266
455
579
1052
1052
1052
619
581
796
454
454
1146
876
860

PARANÓIA
PARASIMAX
PARATY WORKSHOP FOTOGRAFIA
Parceiros do Arrocha
PARCERIA IT SOLUTIONS
PARE
PARENTE FERRAGENS
Parêntese Editora
PARIMA
PARIMA DISTRIBUIDORA
PARIT
PARK D+
PARMAZINHO
PARQUE DO BURITIS CEMITÉRIO E CREMATÓRIO
PARQUE PONTA NEGRA
PARRUDO
PARSONS
PARSONS
PARTIDAÇO
PARTIZAN
PASSADAS - A ARQUITETURA DO OLHAR
PASSAPORTE DA COOPERAÇÃO
PASSAPORTE DA SUPERAÇÃO
PASSAPORTE SOLIDÁRIO
PASSION CASA & PERFUME
PASSIONE CASA & PERFUME
PASSYBEM
Pastoral Carcerária
PATA BACANA
PATA BACANA
PATA BACANA
PATA BACANA
PATA BACANA
PATA BACANA
PATA BACANA
PATA BACANA
PATAS 4X4
PATHFAST
PATHFAST
PATHFAST
PATHFAST
PATI CONSULTORIA EMPRESARIAL
PATOLUX
PATOLUX
PATRÍCIA MEL
Patricia Peck Pinheiro Advogados
Patricia Peck Pinheiro Treinamentos
Patricia Peck Pinheiro Treinamentos
Patrocínio Popular
Patro Pop
PAULISTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
PAULISTA WORLD PLAZA
Paulo e Estêvão
Paulo e Estêvão
PAULO SANTORI
Paulo Werneck
PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM GRUPO CONSTRUCAN
PAVIMEX
PAYMILL
PC PLAMAX
PEAUTO Peças e Acessórios
PÉ DE MOLEQUE
PEDEPEÇAS
Pé de Poesia
PEDRA BRANCA CLIMATIZAÇÃO
PEDRA BRANCA CLIMATIZAÇÃO
PEDRA DA MATA
PEDRA DA MATA
PEDRA DA MATA
Pedrasil
Pedrasil
PEDRO HENRIQUE & ALEXANDRE
PEDRO HENRIQUE & LEONARDO
PEDUCHI
PEGADA
PEG NIVESTIM
PÉGPÉ
PEIRÓPOLIS
Pele Delicada
pelejas
PELIGROSO
PELIGROSO
Pelle Perfetta
PÊLLO 100
PEMCO
PENEDO MOTO CLUBE
Pengpu
PENGUIN
Pensamento em arte
PENSAR
PENSAR
PENSAR - REVISTA ELETRÔNICA DA FAJE
PENSO - PROCESSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
PENSO - PROJETO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
PENTAIR
PENTAIR
People Lover
PEQUENO CINEASTA
Peregrinus Viagens e Turismo
PERFECTFLOW
PERFECT TRUTH
PERFIL252
PERFILCALL
PERFUMARIA FLORENCE
PERGULA
PERITX
PERLARE BRAVA
Perlavie
PERMANENT INTERNATIONAL CONGRESS FOR PERMANENT COSMETIC
PERMANENT INTERNATIONAL CONGRESS FOR PERMANENT COSMETIC
PERMANENT INTERNATIONAL CONGRESS FOR PERMANENT COSMETIC
PERMATRON
PERRIER

902717936
905797027
900961163
905762037
902672533
905792815
902410040
902967320
901945277
902768514
902771930
905824210
823038831
905800630
900977965
905786912
905835220
905835204
905758110
902972200
905841727
905827309
905827457
905827384
902953435
902953494
905788036
905828178
905783506
905783573
905783433
905783530
905783468
905783514
905783379
905783581
840290802
830764399
830764429
830764402
830764410
902913131
900763701
900763817
905830415
905780256
905780612
905781643
905819195
905819306
820512613
902914472
902810065
902810146
902500171
905794451
905824571
905804090
905756665
830721894
905826752
905748379
902972413
905731808
905819756
905819772
905811410
905743202
905784707
902775456
902775430
902858769
902779125
905827422
905840585
830765875
905823753
902620800
905805542
902970763
830660771
830660780
905762118
827350317
905802373
905811151
905822587
840374291
902715585
905814860
905814746
902888978
905747640
905747682
840215398
840215436
902799045
905778677
902948466
840369689
840378203
905827937
905805151
905810155
902780824
840374771
830671048
902746669
840379854
840379811
840379838
829608214
811396975

P
P
P
P
P
P
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P
P
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P
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R

400
003
400
003
400
003
400
351
400
400
400
011
400
003
235
003
003
003
003
351
003
003
003
003
241
241
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
011
351
351
351
351
400
560
560
003
003
003
003
003
003
821
400
400
400
400
003
003
003
003
400
003
003
351
003
003
003
003
003
003
400
400
400
400
003
003
351
003
400
003
100
400
400
003
400
003
003
003
003
400
003
003
400
003
003
004
004
400
003
100
003
003
003
003
003
400
003
400
400
003
003
003
400
560

93
495
873
416
788
480
860
450
656
434
527
531
1066
113
880
416
838
1127
1127
778
687
1139
1085
1087
1086
641
641
841
1100
826
827
825
826
825
826
824
827
297
266
266
266
266
626
1169
1169
1119
811
812
813
1014
1026
1157
627
575
576
454
866
1068
897
774
210
1079
749
688
719
1026
1026
937
740
833
536
536
602
541
1087
1137
269
1061
469
903
676
177
178
788
134
886
934
1050
360
494
953
951
613
746
746
290
291
565
805
632
346
382
1097
903
927
543
365
185
508
398
398
398
147
1149

94
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PERRIER
PERRIER
PERRIER
PERRIER
PERRIER SP
PERRIER SP
PERRIER SP
PERSEUS
Persolog
Persolog
PERSONAL FROTA
PERSON ALL
PERSONAL PARK
PERSONAL PARK
PERSONAL PHARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
Personautos
PERVISEPT
PERYLAMPO FESTAS
PESCADOR
PESCADOS & CIA
PESCA VIVA
PES - POSITIVO ENGLISH SOLUTION
PES - POSITIVO ENGLISH SOLUTION
PES - POSITIVO ENGLISH SOLUTION
PESQUEIRO FAMÍLIA LIMA
PESTINHA
PET ART PET SHOP
PETCILIN
Petekinha Kids & Teens
PETEXPERTS
PET GENICS
PET GENICS
PETIDORO
PETROLUZ
PETRUSTECH OIL E GAS
PETRUSTECH OIL E GAS
PETRUSTECH OIL E GAS
PETZFERA
PETZFERA
PEVI Chocolataria e Cia
PEVIPOP
PGReP
PH
PH12
PHACULDADE
PHARMANAGER
PHARMANAGER
PHDE MARKETING E EVENTOS
PHENOM 300
PHLANTI COSMÉTICOS
PHORTO
PHOSPHORO
PHYSICAL
PHYSICAL CARE
PHYSICAL CARE
PHYTOMAIS
PIAZZALE MALL
PIC
PIC
PICCADILLY DOUBLE STAR
PICCADILLY MAXITHERAPY
Picnic Brigaderia
PICOLÉ DA ILHA
PIER NINE
PIER NINE
PIER NINE
PIER NINE
PIETRA DEL BRASIMONE
PIG PLUS
PIKE PLACE
PILATES AÇÃO
PIMENTA
VIP
PIMMES PIAUÍ MATERIAL MÉDICO ESPECIALIZADO
P.I.M.P. POLO INDUSTRIAL DAS MOTO-PEÇAS
PINA
PINGO VERDE
PINHEIROS BUSINESS
PINK CATS
PINK CONNECTION
PINK CONNECTION
PINK CONNECTION
PINK ICE
PINK ZULK
PIPA PRÊMIO INVESTIDOR PROFISSIONAL DE ARTE
PIPOCA PREMIADA
PIPOCAR
PIRALOCO
PIRALOCOS
PIRALOUCOS
PIRATEM GASES
PIRILAMPO
PIRULICHA
PIRULICHA
PISTONI
Più Belle
Più Belle
PIUI
PIXAR
Pizza Bel Sabor e Saúde
Pizza Bel Sabor e Saúde
PIZZA DA CHÁCARA
PIZZALI
PIZZA PALACE
PIZZARIA CUORE
PIZZARIA JARDINS
PIZZELLE
PIZZELLE
PKDO
PL8
PL8
PL8
PLAMETAC
PLANA EDIFICAÇÕES

823481450
823481433
003015777
823481441
820567930
814631037
900389540
827567332
902722980
902722948
905770919
901890170
826869904
818027800
826182194
902561189
905780663
902969390
825352304
902779621
902953958
905786653
905787013
905786823
902960865
820847143
840366060
905770897
902417509
902859692
905786890
905786793
905759460
821157248
905825870
905826027
905825934
905824610
905824628
905793137
905758765
902803980
902756133
905837010
823124436
902885588
902885731
830739343
840231946
905791371
905811100
902826093
828484325
830738894
830738886
905815181
902799363
905796470
905796578
902881086
900860448
905828054
905816730
840348746
840348762
840348711
840348720
905818890
814543154
830644822
828822298
905821467
830720839
902657305
840217340
004100590
905807685
902848860
840348681
840348703
840348673
902696246
840365535
902793098
905814835
902970950
902885472
902885405
902885510
902788663
830845801
811546454
811749550
840366361
905818296
905818660
826677029
822420708
902636529
902636170
902964178
828016283
830739726
905804171
825434661
902772805
902772791
902897845
840357915
840357850
840357885
840379463
830739025
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P
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P

560
560
560
560
560
560
230
400
400
400
003
241
295
795
400
400
003
351
590
400
351
003
003
003
241
560
003
003
155
400
003
003
003
821
003
003
003
003
003
003
003
400
210
003
280
400
400
100
004
003
003
400
210
351
351
003
210
003
003
400
295
003
003
003
003
003
003
003
735
400
400
003
400
400
004
700
003
400
003
003
003
400
003
400
003
351
400
400
400
400
351
735
735
003
003
003
400
560
400
400
351
820
100
003
736
400
400
400
003
003
003
003
241

1160
1160
1143
1160
1157
1153
411
135
496
496
797
433
133
1156
129
459
812
667
1161
542
641
838
839
838
643
1157
341
797
450
602
838
838
786
1158
1076
1078
1077
1069
1069
860
784
571
515
1131
114
611
611
221
296
851
934
583
138
220
220
958
566
872
872
609
414
1098
998
306
306
306
306
1013
1153
173
140
1039
209
478
294
1144
915
597
306
306
306
487
337
560
953
678
611
611
611
556
277
1149
1149
344
1004
1009
132
1159
474
473
648
1166
222
899
1161
533
532
618
319
318
318
393
221

PLANCONTA CONTABILIDADE
902837567 P 400
PLANETA LOUCOS
905816170 P 003
PLANETA LUZ Modas
905808029 P 003
PLANETA LUZ Modas
905807987 P 003
PLANETA PAPEL
840357630 P 003
PLANET INSPIRED
840115415 P 004
PLANET INSPIRED
840115385 P 004
PLANET INSPIRED
840115318 P 004
PLANET INSPIRED
840115423 P 004
PLANET INSPIRED
840115407 P 004
PLANET INSPIRED
840115520 P 004
PLANET INSPIRED
840115490 P 004
PLANET INSPIRED
840115334 P 004
PLANET INSPIRED
840115350 P 004
PLANET INSPIRED
840115393 P 004
PLANET INSPIRED
840115377 P 004
PLANET INSPIRED
840115458 P 004
PLANET INSPIRED
840115261 P 004
PLANET INSPIRED
840115296 P 004
PLAN-MED
902624377 P 400
PLANOS VIVO ESCOLHA
829984631 P 235
PLANOS VIVO ESCOLHA
829984690 P 235
PLANOS VIVO ESCOLHA
829984623 P 235
PLANOS VIVO ESCOLHA
829984640 P 235
PLANOS VIVO ESCOLHA
829984682 P 235
PLANOS VIVO ESCOLHA
829984658 P 235
PLANOS VIVO ESCOLHA
829984666 P 235
PLANOS VIVO ESCOLHA
829984674 P 235
PLANOS VIVO SMARTPHONE
902752006 P 235
PLANOS VIVO SMARTPHONE
902752030 P 235
PLANOS VIVO SMARTPHONE
902752090 P 235
PLANOS VIVO SMARTPHONE
902751905 P 235
PLANOS VIVO SMARTPHONE
902751921 P 235
PLANOS VIVO SMARTPHONE
902751956 P 235
PLANO VIVO E VOCÊ
826705596 P 235
PLANO VIVO E VOCÊ
826705570 P 235
PLANO VIVO RESIDENCIAL
829467599 R 565
PLASAN
840369948 P 003
PLASAN
840369964 P 003
PLASAN
840369956 P 003
PLASAN
840369930 P 003
PLASKAPER
905787641 P 003
PLASTDESIGN
902971220 P 351
PLASTGOLD
004087887 R 700
PLASTICOS GUARACI
902713256 P 400
PLASTMAIA
902970372 P 351
PLASTSAMER
902124625 P 400
PLATEAU
902826514 P 400
PLATINUM-CARGAS AÉREAS
829058257 P 210
Play Idiomas
905785924 P 003
PLAY Imóveis
902782231 P 400
PLAY MEANS BUSINESS
840375980 P 003
PLAY MEANS BUSINESS
840375964 P 003
PLAY MEANS BUSINESS
840375948 P 003
PLEMBOR JOGOS & BRINQUEDOS
830738720 P 351
PLENA STAR MODA INTIMA
902744178 P 210
PLENITUDINE
902614762 P 400
PLETO'S
903028077 P 351
PLIE
901703729 P 351
PLIN
902501380 P 400
PLUR
840365179 P 003
PLUR
840365160 P 003
PLUR
840365187 P 003
PLURIMUS INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
822828448 P 400
PLUS SIZE VALE
905830938 P 003
PMI
840365373 P 003
PNEUS TURBO
905803450 P 003
PNGE - PRÊMIO NACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL & PRÊMIO G 905832256 P 003
PNL
820797464 R 560
PNL NEURO-LINGUÍSTICA
813124409 R 560
PN PSICODINÂMICA EM NEGÓCIOS
902655205 P 400
POEN GATIDEX
902997769 P 351
POGO
840378998 P 003
POKERZEIRO
905749766 P 003
POLAR
905786238 P 003
POLARA
902954415 P 100
POLAR HOT
905827660 P 003
POLARHOT
905827554 P 003
POLARIS
902283081 R 590
Policlear G
905833244 P 003
POLINANO
905791959 P 003
POLISPORT
840374674 P 003
POLISPORT
840374690 P 003
POLISPORT
840374658 P 003
POLISPORT
840374712 P 003
POLISPORT
840374640 P 003
POLISPORT ACADEMIA
830334866 P 100
POLO DOURADO
905758498 P 003
PÓLO MÁRMORES
902427326 P 400
PÓLO MÁRMORES
902427253 P 400
POLO UK
905737920 P 003
POLO VIDA
902676067 P 210
POLPABOA
902521632 P 400
POLPABOA
902521667 P 400
POLPAS TROPI CÁSSIA
824189914 P 269
POLYMETAC
840379498 P 003
POLYUTIL
007079400 R 700
POLYVORE
840377290 P 003
POLYVORE
840377320 P 003
PONTE ALTA
905827198 P 003
PONTHION masculino
905828356 P 003
PONTO 50
902707647 P 400
PONTO 9 COSMÉTICOS
902784021 P 400
PONTO CINE
905823834 P 003
PONTOCOM VEÍCULOS
823275043 P 270
PONTOCOM VEÍCULOS
823275035 P 270
PONTO DA SERRA
840365276 P 003
PONTO DO LIVRO
902963635 P 351
PONTUAÇÃO.
902972154 P 351
POOL PARTY
840317476 P 011
POP LIST
905823583 P 003
POR AÍ MARIANA KALIL
905826973 P 003
POR AÍ MARIANA KALIL
905827058 P 003

591
990
919
919
316
281
280
280
281
281
281
281
280
280
280
280
281
280
280
470
150
150
150
150
150
150
150
150
512
512
513
512
512
512
132
132
1167
347
347
347
347
840
679
1144
492
673
438
584
141
835
546
365
365
365
219
507
468
704
424
455
334
334
334
113
1119
336
891
1123
1157
1151
478
703
388
753
836
642
1090
1088
1171
1124
856
364
364
364
364
364
159
783
451
451
738
480
458
458
116
394
1146
376
376
1083
1102
490
550
1062
114
114
335
647
686
298
1060
1081
1082
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Porcelana VeraCruz
905810783 P 003
PORCO REI
905758374 P 003
PORE-365
905796918 P 003
POR EXEMPLO
905807669 P 003
POR GERAÇÕES
840378319 P 003
POR GERAÇÕES
840378300 P 003
POR GERAÇÕES
840378297 P 003
Por outro lado
905836731 P 003
PORTAL DA OUVIDORIA
905818776 P 003
PORTAL RIO GRANDE DO SUL
905743628 P 003
porta-luva
905755847 P 003
Portal Vida Vitoriosa
901134031 P 235
Portal Vida Vitoriosa
901133981 R 565
PORTEL
840206500 P 004
PORTEL
840206518 P 004
PORTEL
840206496 P 004
PORTLAND
901791512 P 400
PORTO CAMARGO
902778820 P 400
PORTO FREIRE
901822612 P 241
PORTO FREIRE
901822582 P 241
PORTO NAVEGANTES
828720088 P 400
PORTUCAL
905808550 P 003
PORTUGA'S LANCHES
823292398 P 270
PORTUGUESA SANTISTA
905804368 P 003
PORTUGUESA SANTISTA
905804350 P 003
PORTUGUESA SANTISTA
905800427 P 003
PORTUGUESA SANTISTA
905800435 P 003
PORTUGUESA SANTISTA
905800419 P 003
POR UM FIO
902781375 P 400
POR UM FIO
902781464 P 400
POSILACE
830755861 P 295
POSITIVO AUDIO POWER
902971700 P 351
POSITIVO BATTERY POWER
902971301 P 351
POSITIVO MY WEBCAM
902971522 P 351
POSITIVO SMART BACKUP
902971581 P 351
Postereasy
905758242 P 003
POSTO MIRIAN
902630610 P 400
POSTO OLINDA
824777638 P 400
POSTO RODA BRANCA
830845836 P 351
POSTOS FLORA
902612735 P 400
POTENVITA
902803166 P 400
POTIGUAR PEÇAS
905788303 P 003
POUPEDI SICREDI
901492035 P 400
POUPEDI SICREDI
901491942 P 400
POUSADA ESTRADA DO REI
902967746 P 351
POUSADA SAINT GERMAIN
905827325 P 003
pousadascamposdojordao.com.br
905826388 P 003
POWERLOCK
006013031 R 560
POWER NAP
840357451 P 003
POWERSAFE
905838513 P 003
POWER XPERT INSIGHT
840358520 P 003
P PACLEASE
830790446 P 400
P PACLEASE
830790411 P 400
P PAYPARKING
905826876 P 003
P PAYPARKING
905826841 P 003
P PERSONAL PARK
826900267 P 295
P PERSONAL PARK
826900259 P 295
P POLENGHI BREAK SABOR CHOCOLATE
905827856 P 003
P PORTUGAL
902915258 P 400
PPP Advogados
905780329 P 003
P PROFI
905824040 P 003
P PROFI
905824067 P 003
P PUDLO BUILDING THE WORLD GREEN
840079303 P 004
PRACASA LORENZET
840357095 P 003
PRACURA DUFORTE RAÍZES AMARGAS
902954881 P 100
Prado Platinum
905796004 P 003
Prado Premium
905795997 P 003
PRADVERZ
905778979 P 003
PraiaMar Ind. Com. & Distribuição
902405047 P 400
praieira
902967967 P 351
PRAISE PLUS
905792963 P 003
PRATIC
902877151 P 210
PRATICA PRATICA ENGENHARIA LTDA
902794370 P 400
PRATIC LIMP
828278539 P 400
PRATIC PLUS
828230005 P 269
PRATINI
840370091 P 003
PRECIMA
840379420 P 003
PRECIMA
840379412 P 003
PREGGATTA ROYAL FOODS
902727605 P 400
PREMIER GATOS
902884980 P 400
PRÊMIO ABRAFATI DE CIÊNCIA EM TINTAS
825186536 P 400
PRÊMIO BRASIL DE MÚSICA
840338376 P 003
PREMIUM HAIR
901900869 P 400
PREMIUM PAPER
902973347 P 351
PREMIUN ASSESSORIA
902859145 P 400
PREMIX
905764226 P 003
PREMOTECK
902826085 P 400
PRENUPCIA NOIVAS
905823621 P 003
PRESBIA
830583114 P 400
PRESENTEADOR.COM
840358318 P 003
PRESTHOL
004020936 R 700
PRESTIGE DIAGNOSTICS
830766170 P 241
PRESTIGE FACIL
830766189 P 241
PRESTOBARBA ULTRAGRIP FUTEBOL
840382413 P 003
PRESTOBARBA ULTRAGRIP SPORT
840378483 P 003
PRESUNTEKO
811880753 R 735
PREVCARDIO CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA
830791574 P 400
PREVELIP
902792016 P 400
PREVENIR PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR
905804228 P 003
PREVICAL D
905734254 P 003
PREVIDÊNCIA BARCELONA
902753118 P 400
PREVIVER
820211290 P 269
PREV MAIS
823192806 R 565
PREY
830528741 P 400
PREÇO & CLASSE
905829140 P 003
PREÇO E CLASSE
905830156 P 003
Pridia
905738691 P 003
PRIMA NONNA PIZZARIA
905826906 P 003
Prime Cursos do Brasil
905800028 P 003
PRIMEIRO PLANO-FESTIVAL DE CINEMA DE JUIZ DE FORA E MER 905748875 P 003
PRIME Medical Center
903089807 P 241
PRIMICIA
007231474 R 990
PRINCE MATCHABELLI
905732456 P 003
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929
781
873
915
383
383
383
1131
1010
740
768
417
1170
289
289
289
427
541
429
429
140
923
114
902
902
879
880
879
544
544
226
683
680
681
682
780
472
118
277
468
571
842
421
421
658
1085
1079
1145
314
1133
325
272
272
1080
1079
133
133
1096
627
812
1064
1064
279
311
642
871
871
807
450
659
860
608
561
137
137
348
393
393
500
611
119
301
433
694
602
791
583
1060
168
323
1144
271
271
402
385
1150
274
559
901
723
514
111
1160
165
1112
1118
739
1080
879
749
705
1147
720

PRINCESA
905827635 P 003
PRINCESA ENXOVAIS
905778154 P 003
PRINT LOJA
902970771 P 351
PRINT PASTA DE IMPRESSÃO
905816544 P 003
PRINTSET
902970836 P 351
PRISMA ESTAMPARIA
902321064 P 400
PRIVILEGE
840373864 P 003
PRIX
901719498 P 400
PR MOBILE
902971492 P 241
PR MOBILITY
902971514 P 351
PROACID
905822102 P 003
PRO Angulo
902777939 P 400
PROATIVIDADE CORPORAL
840365705 P 003
PROBELLA
905806212 P 003
PROBICRAN
905734335 P 003
PROBICRAN
905734440 P 003
PROBICRAN
905734408 P 003
PROBIÓTI CA
905815696 P 003
PROBIOVIT
905733932 P 003
PROBIOVIT
905733967 P 003
PROBULK
905648218 P 143
PRÓ - CÃES
902826450 P 400
procanis
902891316 P 400
PROCKNOR
902819526 P 400
PROCOMAC
905800800 P 003
PROCOMAC
905800770 P 003
PRO COMPLEX
905830326 P 003
PROCORRER
905795180 P 003
PROCORRER
905795016 P 003
PROCORRER
905795717 P 003
PRODEGY
905759362 P 003
PRODUTIVE OUTPLACEMENT E PLANEJAMENTO DE CARREIRA
902655329 P 400
PRODUTOS MANÁ
840357044 P 003
PRODUTOS MATAPUÃ
830384812 P 400
PRODUTOS PARAIBINHA RIO TAPIOCA
840357303 P 003
PRODUTOS PARAIBINHA RIO TAPIOCA
840357290 P 003
PROESTE
905796217 P 003
PROFINIA
830764968 P 351
PROFISSIONAL
812996798 R 560
PROGERELIN
830762906 P 400
PROGRAMA AGITAÇÃO
902971662 P 351
PROGRAMA CAMPO LIVRE
840366337 P 003
PROGRAMA CAMPO LIVRE
840366345 P 003
PROGRAMA CAMPO LIVRE
840366329 P 003
PROGRAMA CAMPO LIVRE
840366310 P 003
Programa Coaching Profissional - PCP
905818814 P 003
Programa Coaching Profissional - PCP
905818180 P 003
Programa de Coaching Profissional - PCP
905815246 P 003
Programa de Coaching Profissional - PCP
905815637 P 003
PROGRAMA RC
905841662 P 003
PROGRAMA SOL AMIGO
901952745 P 400
PROGRAMA TIJOLADA
902588168 P 400
PROGRIP
902709216 P 400
PROJEAÇO
827960484 P 400
PROJECT RUNWAY
902916548 P 097
PROJECT RUNWAY
902916467 P 097
PROJETAR
902719076 P 400
PROJETO 7 CARTAS, 7 CORES E 7 NÚMEROS
905841891 P 003
PROJETO CAMINHONEIRO
902799282 P 400
PROJETOCASA
902880217 P 400
PROJETO ESTAR
905820673 P 003
PROJETO MODA
902916378 P 097
PROJETO PEIXE N'ÁGUA
902874209 P 400
PROJETTI ARMÁRIOS SOB MEDIDA
905784367 P 003
PRO-KERATINE
829977279 P 210
PRÓ - LABORES RATEADOS
905786726 P 003
PROMAR
902676830 P 400
PRO-META CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
905764323 P 003
PROMINA
840338325 P 003
PROMON INTELLIGENS
905831829 P 003
PROMON INTELLIGENS
905831896 P 003
PROMOÇÃO VIVO NOVO
829500464 R 565
PROMOÇÃO VIVO NOVO
829503439 R 565
PROMOÇÃO VIVO NOVO
829503447 R 565
PROMOÇÃO VIVO NOVO
829503420 R 565
PROMUS PREMIER
905821394 P 003
PRON ENGENHARIA
901841994 P 400
PRONEXO MARKETING DIGITAL
902895192 P 400
PRONOVIAS
830681817 P 400
PRONOVIAS
830681825 P 400
PRONTO FALEI !
902591215 P 400
PROPEX
902908308 P 400
PROPEX
902908154 P 400
PROPEX
902908278 P 400
PROPIFLU
902710265 P 400
PROPIMUNO
902710362 P 400
PROPOSIDA
902710559 P 400
PROPOVET
902709291 P 400
PROSECCO FAMIGLIA ZONIN 1821 ZONIN VITICULTORI DAL 1821 840377517 P 003
PRO SERV
840204841 P 003
Prospectus
905779878 P 003
PROSPERAR
830637087 P 400
PROSTAVAC
829484108 R 700
PROTECHTOR - SEGURANÇA MÁXIMA
825032520 P 400
PROTEMIX
905812212 P 003
PROTEMIX
905812220 P 003
PROTEOAGE
840366191 P 003
PROTEON
905818407 P 003
PRO THARSIS
830725342 P 400
PRO THARSIS
830725350 P 400
PRO THARSIS
830725334 P 400
PROTO
002815427 R 560
PROTUNING
905773179 P 003
PROVOCA-ME
902966570 P 351
PRUDENCE CELEBRATION
905731832 P 003
PRUDENCE CELEBRATION
905731840 P 003
PR VIEW
819830968 R 990
PRZ POLARIZED
840376065 P 003
P S C
902889834 P 400
PSICODROM
905736818 P 003
Psicotrapos
905769694 P 003
Psicotrapos
905769538 P 003
PSIM
905823915 P 003

95
1090
805
676
995
677
447
355
425
681
681
1045
540
339
904
723
723
723
981
722
722
714
584
615
580
880
880
1119
868
867
870
786
478
310
161
313
313
871
268
1151
264
683
344
344
344
344
1011
1001
974
980
1139
435
465
491
136
628
628
495
1140
566
609
1030
628
606
830
150
838
480
791
301
1122
1122
1167
1168
1168
1168
1038
430
617
187
187
466
625
625
625
492
492
492
491
378
289
811
172
1167
119
943
943
343
1005
212
212
212
1143
801
654
719
719
1157
366
614
733
794
794
1063
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P&S INFORMÁTICA
P-SUN
PSYCHO BUNNY
PTS
Publicertta mídias sustentáveis
Publicidade Popular
PUBLITECH COMUNICAÇÃO VISUAL E MÍDIA EXTERIOR
PUCCI
PUL
PUL
PULA CORDA
PULSAR TECHNOLOGIES
PULSO
PUMA
PUMPY
PURAFLEX
PURE TRUTH
PUREVOICE
PUREZA
PURO AMOR
PUROLAR
PURPLE COMUNICAÇÃO FULL LINE
PUSCOMMAX
PVS TV
PW
PWC
PWC
PWC
PWC
PWC
PWC
PWM
PWM
PWM
PWS Moisture Probe
PYRAMID
QCA ONESOLE
QCON
Q-GEL
Q . I
Q . I
QIWI
QL QUALITY LAVANDERIA DISK LIMPEZA
QLUZ
QMET
QMET
QMET
QOROS
QOROS
QOROS
QOROS
QQ
QQ
QQ
QQ
qu4rtin
qu4rtin
QUABITROL
QUADREL
QUAKER GRANCEREAL
QUALIDADE SOM
QualitySP.com
Qualterra
QUANTON
QUANTUM DEBEATUR
Quarteto São Jorge
QUARTZONORTH
QUARTZOTINTAS
QUASE NADA FÚTIL STORE
QUASE NADA FÚTIL STORE
QUATRO PÉTALAS
QUEIJO 4 ESTAÇÕES MUSSARELA
QUEIJO ARAXÁ JÓIA DE MINAS
QUEIJO MUSSARELA PARAISO
Quem é doido?
Quem procura acha!
QUEROPÉ
QUETIBUX
QUIBOM
QUICKIES
QuickSAT
QuickSAT
QuickSAT
QUILT
QUIS
QUIS
QUIZ
QVS AUDIO ELETRONICOS
QXT PROJETO QUIXOTE
QXT PROJETO QUIXOTE
QZONE
R3 CORRETORA DE SEGUROS SOLUÇÕES INTELIGENTES
R7 TORPEDO
R7 TORPEDO
R7 TORPEDO
RACING DEVELOPMENT TRD
RACIONALE
RADICA MADEIRAS ESPECIAIS
RADIOATIVA
RÁDIO CAPITAL BELO HORIZONTE - AM 570 MHZ
RÁDIO CULTURA DE CAMPINAS
RÁDIO KIDS
RÁDIO SUCUPIRA
RÁDIO SUCUPIRA
RÁDIO SUCUPIRA
RÁDIO SÚPLICA
RadioTube
RAFAMEDICAL
RAFFER
RAGE HOSPITALAR
RAGGION
RAGO
RAIKI

905811852
830703721
840371004
830066489
905829409
905751019
905820630
840358040
840373791
840373783
905808100
827036000
902805894
827471041
902732137
830649182
840378238
905745345
826224997
826109241
902741527
830790462
905778626
902787152
902961578
830760270
830760326
830760210
830760261
830760237
830760296
902835378
902835432
902835300
905735080
905754867
902779761
830639454
007136080
902951300
902951254
830108866
901551899
900766018
830716971
830716955
830716726
830729690
830729682
830729674
830729666
830707271
830707280
830707247
830707255
905767012
905767020
830332413
830835008
829928219
902781111
902967851
905740017
905758382
905818520
905798627
902843010
902754998
905777131
905777255
900478632
905807855
822985896
827227485
905818741
902966111
905669991
905826760
004505069
905829697
902799339
902799312
902799355
821367080
902901249
902901273
905757190
902198025
902968700
902968637
830707107
902950967
905786149
905785975
905786076
830727159
905823877
826317480
828092737
902766953
905763947
902730045
905822315
905822323
905822277
902971832
901075256
902973592
824606213
905814703
901668699
905831624
902626060
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P
P
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P
P
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P
P
P
P
P
P
P
P

003
400
003
400
003
003
003
003
003
003
003
210
400
400
400
400
003
003
270
400
400
400
003
400
241
351
351
351
351
351
351
400
400
400
003
003
400
400
700
351
351
351
351
400
400
400
400
400
400
400
400
351
351
351
351
003
003
400
351
351
400
351
003
003
003
003
210
210
003
003
400
003
230
230
003
100
003
003
700
003
400
400
400
821
400
400
003
400
150
150
351
351
003
003
003
400
003
210
210
210
003
400
003
003
003
351
400
351
400
003
400
003
400

942
201
353
151
1115
754
1029
320
355
355
921
134
572
134
502
175
382
743
129
128
507
272
805
553
644
227
227
226
227
226
227
590
590
590
729
765
542
172
1146
636
636
152
422
412
208
208
208
214
214
214
214
203
203
202
203
793
793
158
275
150
544
658
739
782
1007
879
592
515
803
803
411
917
113
134
1010
653
715
1079
1144
1117
566
566
566
1158
619
620
774
441
664
663
202
635
836
835
835
213
1062
130
136
525
790
501
1047
1047
1047
685
417
695
118
951
424
1122
471

RAIN 5
RAINFORESTDESIGN
RAIN MAKERS
RAIZAME
RALLY ESTADO DE MINAS
RAMAQ
RAMAUTO
RANCHO DA PIZZA
RANCHO SÃO XICO
RANCHO SÃO XICO
RANGRI
RANGRI
RANGRI
RANGRI
RANGRI
RANGRI
RAPOSO
RAPOSO SPORTS
RARECYTE
RARUS MÓVEIS
RAYBOY
RAY HUMAN CAPITAL
RAZEL
RAZEL
RAZZON
RAÇÕES VITORIA
RC IMÓVEIS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
RCQ
RC ROTA DO SURF
RDV-NEA
Re9
REACHINGOUT
REACHINGOUT
READ 180
READ 180
REALCE
REAL IMUNO
REALYZE
REAOX
REAOX
REC
REC
RECACID
Reclama Consumidor
RECOMASSA
Recos
RECOVERON
RECOVERON
RECRIANDO COM FIBRAS
REDAI
REDAI
REDAI
RED BRIDGE
RED BRIDGE
REDCATS
Rede Açaí Fruit
REDE BRASILEIRA DE CONHECIMENTO
REDE BRASIL E-LEARNING
REDE DE ARTE
REDE DO EDUCADOR POSITIVO
REDE DO EDUCADOR POSITIVO
REDE DO EDUCADOR POSITIVO
REDE DO EDUCADOR POSITIVO
Rede Educadora
REDE GAÚCHA DE RÁDIOS DO INTERIOR
REDengine
REDE OPA SUPERMERCADOS
REDE RCE EDUCAÇÃO E VALORES
REDE TRUCK
REDE TRUCK
RED GIRL
REDIKAL
REDLINE
REDMONT
Red Stone
REDUCOL R
REDURA
Redutlax
Redutlax
REED TRAVEL EXHIBITIONS
REED TRAVEL EXHIBITIONS
REED TRAVEL EXHIBITIONS
REEL BILLBOARD
REEL CODE
REFILL
REFILL
REFILL
REFILL
REFRIGERAÇÃO PONTO CERTO
REFRIGERAÇAO SANTANA
REFÚGIO DA HARMONIA
REGATEIO
regelt
REGENT LIGHTING
REGULAGÁS
REGULAGÁS
REI DO BAILÃO
Rei do chá
REI DO MATE TOST
REI DO PASTEL
rei dos pisos materiais de construção
REKORDERLIG
REKORDERLIG
RELAXOR XR
Reluz
REMA
REMEDIO DO POVO
REMIX
RENAISSANCE
RENASCER
renata jambeiro
RENATI
RENATO E REGINALDO

840374135
823341682
903091852
905806620
905769228
905808517
902641670
905804040
830667601
830667628
840358393
840358385
840358342
840358377
840358369
840358350
905745361
902828908
840382820
901817392
905803353
830687432
905828119
905828070
830416463
905817389
827647069
830633740
830323716
902197673
905782089
840345097
840345410
830752471
830752463
840357311
826873537
902966855
830027149
830027157
840357613
840357605
905822218
905735447
828909091
905751922
905823761
905823770
902973690
905839889
905839897
905839951
840374003
840374011
905817834
905818687
905736710
902724592
902972685
905758854
905758986
905758641
905758269
905821084
902776487
905808584
825392357
905814894
840350031
840350074
902698222
901861090
800211804
905835980
905731786
822479460
840379285
901454800
901454788
828321043
828321035
828321051
905808479
905803213
840370679
840370660
840370644
840370652
905788354
902720384
905772792
902847104
902696491
830712178
902799673
902773321
902782410
905837630
825151856
902688570
905814991
905764668
905764676
901539520
902973509
905753674
830738932
901724017
905829743
905762053
901368890
840374089
902969420
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R
P
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P
P
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

003
269
100
003
003
003
400
003
400
400
003
003
003
003
003
003
003
400
003
400
003
400
003
003
400
003
100
400
400
400
003
003
003
400
400
003
400
351
560
560
003
003
003
003
821
003
003
003
351
003
003
003
003
003
003
003
003
400
351
003
003
003
003
003
400
003
400
003
003
003
400
400
590
003
003
269
003
351
351
269
269
269
003
003
003
003
003
003
003
351
003
400
400
400
400
400
400
003
400
210
003
003
003
100
351
003
100
100
003
003
090
003
351

358
115
707
906
794
923
475
897
182
182
324
324
323
324
323
323
743
586
406
429
890
194
1099
1098
161
1000
135
171
157
441
817
303
304
225
225
313
133
655
1168
1168
316
316
1046
731
1167
755
1061
1061
696
1136
1136
1136
357
357
1000
1009
733
497
690
785
785
783
780
1034
538
923
120
953
309
309
488
432
1149
1129
718
112
391
421
421
137
137
137
923
889
351
351
350
351
842
496
800
594
487
206
567
533
546
1132
119
484
955
792
792
422
695
762
220
425
1117
788
418
357
668
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RENDA-SE
822788969 P 269
RENEHAVIS
830692207 P 400
RENEHAVIS
830692193 P 400
RENERGY FNP
902786580 P 400
RENESOLA
840370733 P 003
RENEWAIR
823317595 P 270
RENEWAIRE
823317587 P 269
RENOVETY
902973169 P 351
RENTAL MEISTER
840358105 P 003
RENTAL MEISTER
840358113 P 003
RENTAL MEISTER
840358091 P 003
RENTAL MEISTER
840358032 P 003
RENTAL MEISTER
840358059 P 003
RENTAL MEISTER
840358083 P 003
Renúncia
902810561 P 400
Renúncia
902810529 P 400
REPARADOR DIESEL
902970798 P 241
REPIQUE DE KORTE RK
830853090 P 100
REPLAY
814543642 R 552
REPLY
830696741 P 400
REPLY
830696717 P 400
REPLY
830696733 P 400
REPÚBLICA DAS IDÉIAS
901400440 P 400
REPÚBLICA POPULAR DO CORINTHIANS
902973568 P 351
REQUEST
826249620 P 400
RESENHA MACKENZIE
902971743 P 351
RESENHA MACKENZIE
902971719 P 351
RESICAL
905794273 P 003
RESIPET
830335420 P 100
RESISTAN
829887610 P 400
RESOUND
840376278 P 003
Restaurante Berinjela
905800761 P 003
RESTAURANTE URANO
905829123 P 003
RESTORE
903028239 P 004
RETAIN
905794443 P 003
RETARUS
840369778 P 003
RETARUS
840369786 P 003
RETÍFICA & MECÂNICA LOURO
830666583 P 400
RÉTIOUI
902972782 P 351
REUSCH
830509852 P 400
RÉVEILLON DA CIDADE
902857991 P 400
REVEILLON DA LAGOA 2010
903018543 P 351
REVERFAV
905821548 P 003
REVER HAIR
905835310 P 003
REVISA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA
905837339 P 003
REVISTA 90 MINUTOS
902492888 P 155
REVISTA A+
902691040 P 400
Revista A Brasileira
905780477 P 003
Revista Caravela
905828984 P 003
REVISTA COSTA DO SOL & ALHURES
840382430 P 003
REVISTA DO HOSPITAL DAS CLINICAS
004080653 R 700
REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM LATIN AMERICAN J 905822668 P 003
REVISTA NACIONAL DE AUTO ESCOLA
905748166 P 003
REVISTA NOVACER
902796089 P 400
REVISTA PESCA E MAR
830799206 P 400
Revista Très
905831497 P 003
Revista VALOR aduaneiro
902772562 P 400
REVISTA VIVO
826468756 P 235
REVISTA VIVO
826468772 P 235
REVISTA VIVO
826468764 P 235
RevisTV Brasil - Turismo & Variedades
902974220 P 241
REVIVAL
821275160 P 269
REVIVER
902688162 P 400
REVIVER
902688529 P 400
REVLON BEYOND NATURAL
905821971 P 003
REVOLUTIONARY TO ITS CORE
830649115 P 210
REVOLUTIONARY TO ITS CORE
830649140 P 210
REVOLUTIONARY TO ITS CORE
830649123 P 210
REVOLUTIONARY TO ITS CORE
830649107 P 210
Rexel Energy in motion
840215959 P 004
REYNOLDS
006431461 R 990
REZENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
830721304 P 400
REZVO
829486496 P 400
RF RESERVA FÁCIL
902951661 P 241
RGD
814464416 R 570
RGD
814464424 R 570
RHEINZINK-PREPATINA
840207859 P 004
RHEMA
902962248 P 241
Riata
902775340 P 400
Riata
902775367 P 400
Riata Investimentos
902775391 P 400
Riata Investimentos
902775405 P 400
Ribeirão Delivery
902969498 P 351
RIBERFARMA
905796853 P 003
RIBRITA
902968424 P 351
Rigomel
905826922 P 003
Rill
905795903 P 003
Rill Excellence
905796071 P 003
RILSAMID
830829776 P 400
RILSAMID
830727736 P 400
RILSAMID
830727744 P 400
RILSAMID
830727752 P 400
RILSAMID
830829792 P 400
RILSAMID
830829784 P 400
RILSAMID
902889869 P 400
RILSAMID
902889800 P 400
RInvest
902717740 P 400
RIO AGROENERGIA
830636994 P 400
RIO CAFE
830636943 P 400
RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
905804112 P 003
RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
905804104 P 003
RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
905803620 P 003
RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
905803892 P 003
RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
905804031 P 003
RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
905804066 P 003
RIOCARD TI
905804252 P 003
RIOCARD TI
905804139 P 003
RIOCARD TI
905804180 P 003
RIOCARD TI
905804155 P 003
RIOCARD TI
905804236 P 003
RIOCARD TI
905804210 P 003
RIO CARNE
830636951 P 400
RIO CENÁRIO
905811062 P 003
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130
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865
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1132
454
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812
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563
275
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532
131
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700
112
483
483
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175
175
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292
1145
210
145
637
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1152
290
645
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668
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1080
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275
213
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213
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275
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614
495
172
171
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894
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898
900
899
901
900
171
933

RIO COLOR
#RIO EU TE AMO
#RIO EU TE AMO
RIO GASTRÔ
RIO GENETICA
RIO HORTI
RIO LEITE
riominiatura
RIONEKEYSA
RIO PEIXE
RIO SUMMER
RIO SUMMER
RIPLEY'S
RISE OF NIGHTMARES
RISHIS
RITA
RITA
RITA
RITA
RITALLIO
RITALLIO
RITMOS DO PARÁ
RITMOS DO PARÁ
RITRAMA
RITRAMA
RITZ-CARLTON
RITZ-CARLTON
RIVASTELON
RJ PET 26
RKS KI SABOR
RM ACESSÓRIOS
ROBERTO SALGADOS
ROBOCENTER
ROBOFUSION
ROBOFUSION
ROBOT
ROBOTHERMIC
ROBOTS WARRIORS
ROCHEDO CERAMIC DURA+
ROCHINHA BABY
ROCIE
ROCK DOG
ROCKET PLATAFORM
ROCK YOU
RODAX
Rodei
RODEIO DE LIMEIRA
RODO MÁGICO
ROLATAPE
ROLA VIDA
ROLL MACHINE
ROLLS ROCK
ROMANA VIGILÂNCIA
ROMAÇO ROLAMENTOS
ROMAÇO ROLAMENTOS
ROMAÇO ROLAMENTOS
ROMIBRAS
RONAN
Rony e Fellipe
ROOT BOOST
ROPETECH
ROSADINHA
ROSADINHA
ROSA MORENA
ROSA SHOCK
ROSSIGNOL
ROTA RELIGIOSA - AE TERNUM
ROTARY
ROTA S KID'S
ROTATEC
ROTAX OFF ROAD PERFORMANCE
ROTHA RÉUS
ROTOSYSTEM
Rottina Hurbana
ROTUS
ROTUS
ROTUSA
ROUGE AUTOMATIQUE
Roupas
ROYAL BEAR MODAS
ROYAL MED CARD
ROYVIT
R RECORRE
R RELLU'S
R Rock
R & S
RS
RS Brazil.com Turismo
RSF
RTD
RUBACOMBO
RUBATILE
RUBEMAQ
RUBEMAQ
RUBI
RUI
RUMEN YEAST
RUMI
RUMO 90°
rumo a esfcex
RUN KING
RUN KING
runna Aprendendo a andar com confiança
RUSH
RUSH
RUSH
RUVORA ASSESSORIA ESPORTIVA
RV RODRIGUES VIEIRA serviços elétricos
RV RODRIGUES VIEIRA serviços elétricos
RYVOLT
RYVOLT
SABADO ANIMADO
SÁBADO ANIMADO

905794630
840365080
840365098
840378726
830637052
830637079
830636617
905822404
905833813
830637095
830176799
830233482
816263620
830760431
905806301
905789466
905789393
905779770
905779690
840365870
840365861
905758331
905758307
902971786
902971697
828716048
828716021
905805623
902776118
902970704
905804201
905792165
902974343
905773861
905773888
830655298
840361602
902736191
905829883
905761006
902722204
812641027
905811674
902966405
826635253
902971603
830738843
902781065
819945021
902747592
905789032
830662731
902734083
902735608
902735233
902735837
905814509
902832301
905819870
905801008
902967061
905812565
905812476
905831217
902969145
800143396
905841751
814302220
905807375
905819284
905823656
840357052
902971646
905828682
826236839
824437144
825420873
830710060
905778863
905794052
905828097
830738738
902705059
902969641
905820754
905795830
905795873
905815831
902951904
840357370
840370776
840370792
902693204
902693190
821207415
840357966
905811631
902969110
901526223
905764854
902501283
902501321
905811763
900254866
830844511
900254777
902970909
905811771
905811623
902964542
902964186
830325158
830325140
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003
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003
003
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270
270
795
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
351
351
400
400
003
400
100
003
003
351
003
003
400
003
400
003
003
400
735
011
351
400
351
351
400
560
400
003
400
400
400
400
400
003
400
003
003
351
003
003
003
100
735
003
990
003
003
003
003
351
003
565
565
565
400
003
003
003
351
400
100
003
003
003
003
351
003
003
003
400
400
821
003
003
351
400
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400
400
003
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351
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003
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400

97
866
333
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386
172
172
171
1048
1125
172
154
154
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227
905
844
844
810
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340
340
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140
140
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536
675
900
857
700
802
802
176
327
505
1118
787
496
1150
940
653
132
682
220
543
1157
509
843
180
503
504
503
504
948
588
1027
881
656
944
944
1120
665
1148
1139
1151
911
1024
1060
311
683
1106
1164
1161
1161
205
806
864
1099
219
490
668
1031
870
870
983
638
313
351
351
485
485
1158
319
940
665
421
792
454
454
941
409
276
408
678
941
939
648
648
157
157

98
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SABELT
SABELT
SABIDINHO KIDS
SABIDINHO KIDS
Sabor e Sabores
SABORES DA AMAZÔNIA
SABOR & SAÚDE
SABUGUINHO
SACHÊ
SACRAMENTO
SADER MULT USO
SAFE PHONE
SAFETY BLINDAGENS
SAFETYLINE 18
SAFETY OVER ETHERCAT
SAFETY OVER ETHERCAT
SAGA
SAGA DE NATURA
SAGARANA
SAG I NOVA
SAGIPLAN
SAIBRO
SAID
SAINT PETERS
SALA ESCRITÓRIO DE CRIAÇÃO
SAL ALIANÇA
SALÃO DO IMÓVEL DE GOIÁS
SAL BRILHANTE
SALGADINHOS SQUIL
SalinaS
SALSICHOLÉ
SALSICHOLITO
sal temperado CHURRASCO
sal temperado GALETOS
SALTEX
SALVADOR MARINA GARAGEM NÁUTICA
SALVADOR MARINA GARAGEM NÁUTICA
SALVA PÉS
SALYDEUX
SAMBA
SAMBA FUNK
SAMBA NIGHT
Samba & Outras Coisas no SESI
SAMBAQUI CULTURAL
SAMITH
SAMP
SAMP
SAMSUNG WAVE 525
SAMSUNG XPRESS
Sances Sistemas
SANCTUARY
Sandias
SANDOS HOTELS & RESORTS
SANDOTAN
SANDY
SANEATINS
SANEATINS
SANEPAR
SANIAR
SANIFILL LEADER
SANIFILL LEADER
SanLeon
SanLeon
SanLeon
SanLeon
SanLeon
SanLeon
SAN MAR
SAN MARINO
SAN RO
SANTA ALBA
SANTA AMÁLIA ALIMENTOS
SANTA AMÁLIA ALIMENTOS
SANTA AMÁLIA ALIMENTOS
SANTA AMÁLIA ALIMENTOS
SANTA AMÁLIA ALIMENTOS
SANTA AMÁLIA ALIMENTOS
Santa Herminia
SANTA INSENSATEZ
SANTANA
SANTANA
SANTILLE
SANTOS CONTAINER
SANTOS CONTAINER
SANTOS CONTAINER
São Carlos Country Clube
SÃO CRISTIVÃO LOGISTICA
SÃO PAULO FREE WALKING TOUR
SAPATARIA LANÇAMENTOS & OUTLET
SAPATELLA COLLECTION
SAPATELLA COLLECTION
SAPHETY
SAPIEN
SARA NOIVAS
SARISTA
Saúde em Debate
SAÚDE FEMMINI
Saúde Salivar
SBG
SBT VÍDEOS
SBT VÍDEOS
S.C.A.C.
SCALADA
Scala Premium
SCAMDALLO
SC ATACADO
SCENTED SPACE
schenckprocess
SCHINCARIOL
SCHINCARIOL
SCHINCARIOL
SCHINCARIOL
SCHINCARIOL

840358130
840358075
905815408
905815459
905795733
902969463
814286674
830707344
840370385
820664332
905825055
905752651
905807545
900250747
829107584
829107525
905749430
905749499
826847196
840345380
840345461
905820533
905744837
905810767
840366086
902740750
905814959
828808686
822970007
905808452
811730352
811730301
902987674
902987658
840382316
830641343
830641270
818984309
902972820
902954644
905797515
830845739
905827813
904151980
905811429
905806220
905806247
830715312
840362102
902775545
830443169
902973126
902816721
007056028
840382812
902829769
902829696
007234414
840370067
828920389
900134194
902641379
902637452
902638416
902637541
902637592
902641468
902771094
905811011
905810937
902974041
905782097
905781902
905783263
905782623
905783212
905782216
905795059
905733657
823017613
821640992
905785185
902766317
902759159
902759027
902677705
902726951
840373872
830730362
830750649
830750630
905800788
830725040
902780719
840213638
902782924
905828941
905835018
901445088
830705457
830705449
004096762
902579800
902947796
905734050
905786661
840366167
828779910
830692002
830692010
830692029
830692037
902801333
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003
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003
351
735
400
003
990
003
003
003
590
351
351
003
003
820
003
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210
003
100
270
003
735
735
400
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400
695
351
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004
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700
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990
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321
320
978
978
870
668
1151
204
348
1157
1075
759
913
1169
142
142
751
751
1165
304
304
1028
743
929
341
506
955
140
113
923
1149
1149
703
702
401
173
173
1156
691
642
875
276
1096
712
937
904
905
207
332
536
163
692
579
1146
406
587
587
1147
347
140
408
475
474
475
474
474
475
529
933
932
698
818
815
822
819
820
818
867
721
113
112
834
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519
518
481
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225
225
880
212
543
290
547
1109
1127
420
202
202
1144
465
632
722
838
342
140
195
195
195
195
570

SCHINCARIOL
SCHINCARIOL
SCHINCARIOL
SCHNAPSKOPF
SCHOTT FORMA VITRUM
SCHOTT FORMA VITRUM
SCHOTT SPECTRA
SCHOTT SPECTRA
SCOOL
SCR
SCR COMP
SCRIBO FORMULÁRIOS
SCRUBBA
SC SANCALCE
SC SOLITAIRE CRYSTAL
SCULPTOR
SCULPTOR
SD Sinodet PRODUTOS DE LIMPEZA
SD STUDIO DOSCH
SEAPLEX
SEA SISTEMAS DE ENGENHARIA AVANÇADA
SEASOL
SECRETT
SECRETT
SEEDBOX
SEEK AND FIND
SEEK AND FIND
SEF
SEGA NETWORKS
SEGA NETWORKS
SEGA NETWORKS
SEGA NETWORKS
SEGA NETWORKS
SEGA NETWORKS
SEGA NETWORKS
SEGPLUS
SEGREDO DOS PÃES
SEGREDOS DO BRASIL
SEGREDOS DO BRASIL
SEGREDOS DO BRASIL
SEGREDOS DO BRASIL
Segredos e Inspirações
S.E. GROUP BRAZIL SOLAR ITEM SOLUTIONS
S.E. GROUP BRAZIL SOLAR ITEM SOLUTIONS
S.E. GROUP BRAZIL SOLAR ITEM SOLUTIONS
S.E. GROUP BRAZIL SOLAR ITEMS SOLUTIONS
SEGURADORA SOCIAL NACIONAL - SSN
SEGURO CELULAR VIVO
SEGURO CELULAR VIVO
SEGURO CELULAR VIVO
Seguro RESIDENCIAL Empreendedor
Seguro RESIDENCIAL MicroEmpreendedor
SEIC INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA
SEIZAN
SELABEM
SELABEM
SELACITE
SELACITE
SELAFIX CHAPISCO
SELALIGA
SELARITE
SELAS
SELAS
SELAS
SELATROL
SELATROL
SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL AMERICANO
SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL AMERICANO
SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL AMERICANO TOUCHDOWN
SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL AMERICANO TOUCHDOWN
SELEÇÃO BRASILEIRA TOUCHDOWN
SELEÇÃO BRASILEIRA TOUCHDOWN
SELEÇÃO TOUCHDOWN
SELEÇÃO TOUCHDOWN
SELFPLAST
SELFPLAST
SELFPLAST
SELL
SELL AGRO
SELO CANAL BRASIL
SELO ECOSTEST COMPROMISSO SUSTENTÁVEL
SEMEADORA
SEMEADORA
SEMPERGREEN
SEMPOSTMARK
SEMPOSTMARK
SEMPRE
SEMPRE
SEMPREBELLA GOLD LIGHT
SEMPREBEM
SEMPRE FASHION
SENHA ENGENHARIA
SENNAXE
SENSEA
SENSEA
SENSEA
SENSE OF QUARTZ
SENSES COSMETICS
SENSES SPERIENCE
SENSIA DROGARIA E MANIPULAÇÃO
SENSIMINT
SENSITOK MICROFIBRA
SENSITOK MICROFIBRA
SENSORAMA
SENSORAMA
SENSORAMA
SENTIDO ABSOLUTO
SENTIDOS
SENTIDOS
SEPHORA
SEPHORA
SEPTEM
SERAGLIO

902801066
902800965
902801171
905791002
830017518
830017500
830755632
830755586
902593420
905823281
902821733
820524182
905810066
905826957
905820894
902789490
902789511
902967711
830764127
905833368
900270918
840379749
902967240
902967290
905834747
905796810
905796683
007153910
840379757
840379765
840379773
840379781
840379706
840379714
840379730
902788043
902773097
905737318
905737270
905737377
905737067
905829115
840371063
840371020
840371055
840371071
905733070
825666953
825666961
825666988
905829204
905829280
902777726
905838815
905791940
905791878
905791193
905791053
905791401
905811780
905815521
840378432
840378424
840378408
905791533
905791746
905788320
905788311
905788290
905788265
905788346
905788362
905788400
905788419
902823876
902878034
902889664
840208529
905784650
902181629
905772601
905827449
905827406
840376561
905804007
905803973
828641579
829013288
902619110
905822358
828497079
902612417
905788060
905792602
905792467
905792556
840379668
902955152
902571605
902825526
840049234
827753659
827753675
905806255
905805852
905801059
902415123
830741380
830741372
830704035
830704027
905787366
902968610
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003
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155
269
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100
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700
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400
003
003
003
003
003
003
003
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235
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003
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004
003
400
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003
400
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003
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003
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241
150
400
004
560
230
003
003
003
400
351
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400
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003
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570
569
570
850
150
150
225
225
467
1056
581
111
926
1081
1032
557
557
658
264
1124
409
397
656
656
1127
873
872
1146
397
397
397
397
396
396
396
555
533
734
734
734
733
1111
354
353
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354
721
1161
122
122
1112
1113
540
1134
856
856
850
850
852
941
979
384
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384
853
855
842
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842
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843
582
608
614
290
833
440
799
1087
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369
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139
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SERAGLIO
SERENNA
SERGINHO MALLANDRO
SERGINHO MALLANDRO
SERGIO MALLANDRO
SERGIO MALLANDRO
SERRA BALKIS
SERRA DOS CRISTAIS BUFFET
SERRALHERIA AZENHA
SERRANA
SERTANEJO POP FESTIVAL
SERTANEJO POP FESTIVAL
Sertão de Deus
Sertão de Deus
Sertão de Deus
ServerView
SERVFÁCIL
SERVPATRI
SERV TEMP
SESSÃO PIADA RÁ TIM BUM!
SET DELUX
SET DELUX
SET DELUXE
SET DELUXE
SETIN
SETIN
SET LOG
Setpoint automação
Setpoint automação
SETREIMAX
SEU PEDIDO É UMA ORDEM
SEU PRODUCTIONS
SEU VINIL
SEVEN CAR
SEVENLUX
SEVENLUX
SEVENLUX
SEVEN SPORT
SEXTA CAMPEON
SF
SF FERRARI CHALLENGE
SF SELEÇÃO FUNCIONAL
SF SELEÇÃO FUNCIONAL
SF SUSPENFLEX
SG
SGIC - WEB
SGIM
SGOB
SG SERVIÇOS GERAIS
SG SINALGOLD
SHACMAN DA 385 6X4
SHACMAN DA 385 6X4
SHACMAN DA 385 6X4
SHACMAN DT 385 6X4
SHACMAN DT 385 6X4
SHACMAN DT 385 6X4
SHACMAN LT 385 6X4
SHACMAN LT 385 6X4
SHACMAN LT 385 6X4
SHACMAN LW 210 4X2
SHACMAN LW 210 4X2
SHACMAN LW 210 4X2
SHACMAN LW 240 4X2
SHACMAN LW 240 4X2
SHACMAN LW 240 4X2
SHACMAN LW 270 6X4
SHACMAN LW 270 6X4
SHACMAN LW 270 6X4
SHACMAN LW 270 8X2
SHACMAN LW 270 8X2
SHACMAN LW 270 8X2
SHACMAN LWS 270 6X4
SHACMAN LWS 270 6X4
SHACMAN LWS 270 6X4
SHACMAN LWS 300 8X2
SHACMAN LWS 300 8X2
SHACMAN LWS 300 8X2
SHACMAN TT 385 4X2
SHACMAN TT 385 4X2
SHACMAN TT 385 4X2
SHACMAN TT 385 6X4
SHACMAN TT 385 6X4
SHACMAN TT 385 6X4
SHACMAN TT 420 6X4
SHACMAN TT 420 6X4
SHACMAN TT 420 6X4
SHACMAN TT 440 6X4
SHACMAN TT 440 6X4
SHACMAN TT 440 6X4
SHACMAN TW 336 4X2
SHACMAN TW 336 4X2
SHACMAN TW 336 4X2
SHACMAN TW 375 6X2
SHACMAN TW 375 6X2
SHACMAN TW 375 6X2
SHACMAN TW 400 6X2
SHACMAN TW 400 6X2
SHACMAN TW 400 6X2
SHACMAN TW 430 6X4
SHACMAN TW 430 6X4
SHACMAN TW 430 6X4
SHACMAN TW 460 6X4
SHACMAN TW 460 6X4
SHACMAN TW 460 6X4
SHACMAN TW 480 6X4
SHACMAN TW 480 6X4
SHACMAN TW 480 6X4
SHACMAN TW 480 8X4
SHACMAN TW 480 8X4
SHACMAN TW 480 8X4
SHAKESPEARE AND CO.
SHAKUNDUN
SHAMBHALA
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902968602
902817841
905778898
905778065
905779223
905779100
830695540
902729497
902916912
840159889
902753967
902754084
905807383
905807324
905807430
830719776
905839374
840365616
905819799
905827341
905787960
905788028
905787943
905787897
902949586
902949365
902218557
902744941
902745182
902911830
905829190
905746058
905837401
905821670
905816404
905816200
905816250
905837991
903005212
825537150
840382731
902961845
902962027
905803400
905781910
905831454
905831462
902830082
830846050
902779702
905763386
905763629
905763459
905763831
905763777
905763882
905769430
905769457
905769210
905763998
905764102
905764048
905771958
905772067
905772016
905770030
905770021
905769996
905770633
905770781
905770706
905773128
905773136
905773080
905772229
905772105
905772334
905771850
905771800
905771834
905769740
905769830
905769805
905769686
905769643
905769627
905769503
905769570
905769554
905771265
905771346
905771214
905770986
905770927
905770943
905770382
905770234
905770439
905764404
905764420
905764463
905769929
905769899
905769945
905764331
905764285
905764269
905762410
905762436
905762240
840379471
902288903
830664637

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

351
400
003
003
003
003
400
400
400
004
400
400
003
003
003
400
003
003
003
003
003
003
003
003
351
351
400
400
400
400
003
003
003
003
003
003
003
003
351
269
003
351
351
003
003
003
003
400
351
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
400

663
580
806
804
808
808
198
501
628
283
514
515
911
910
911
209
1135
339
1027
1085
841
841
841
841
635
635
441
507
508
626
1112
744
1132
1041
993
991
991
1133
703
121
406
644
645
890
815
1122
1122
588
277
542
789
790
790
790
790
790
794
794
794
791
791
791
798
798
798
796
796
796
796
796
796
800
801
800
798
798
799
798
798
798
795
795
795
794
794
794
794
794
794
797
797
797
797
797
797
796
796
796
791
791
791
795
795
796
791
791
791
788
788
788
393
445
180

SHAPEXPERIENCE
SHARE CLOTHING & SYNERGY
SHEARMAN & STERLING
SHEER ESSENTIALS
Shekinah Água Mineral
SHE S.H.E.
SHE S.H.E.
SHIATSU MASSAGEM ELETRÔNICA
SHI INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
SHIMADZU EXCELLENCE IN SCIENCE
Shin-Etsu
Shin-Etsu
SHIP
SHIP
SHIP
SHOCKING LIFE
SHOESTORE
SHOLLY
SHOP CHANNEL
SHOPPING ABC COM VOCÊ
SHOPPING ABC COM VOCÊ
SHOPPING CENTER DAS NAÇÕES
SHOPPING DAS PEDRAS
SHOPPING DAS VARIEDADES
SHOPPING DO CALÇADO DE FRANCA
Shopping do Método
SHOPPING DUTRA
SHOPPING JARDINS TERESINA
SHOPPING MANAUS VIA NORTE
SHOPPING MANAUS VIA NORTE
SHOPPING METRÓPOLE DUTRA
SHOPPING PARK LAGOS
SHOPTAMBOR
shopviagens
SHOW BRILHO
SHOWCOLATE
SHOWERSHOW
SHOWY CAT
SHOYA
SHUTTLE
SHUTTLE
SÍ
SIAMAR
SIAMAR
SIDALGIN
SIEGER
SIESE-AM
SIESE-BA
SIESE-CE
SIESE-GO
SIESE-MT
SIESE-PE
SIG
SIGILUS ALARMES SEGURANÇA
SIGILUS ALARMES SEGURANÇA
SIGILUS ALARMES SEGURANÇA
SignalGlo
SIGNOS JOÃOBIDU
SIGNOS JOÃOBIDU
SIGNOS JOÃOBIDU
SIGNOS JOÃOBIDU
SIGNOS JOÃOBIDU
SIGNOS JOÃOBIDU
SIGNOS JOÃOBIDU
SIGNOS JOÃOBIDU
SIGNOS JOÃOBIDU
SIGNOS JOÃOBIDU
SIGNOS JOÃOBIDU
SIGNOS JOÃOBIDU
SIGNOS JOÃOBIDU
SIGNOS JOÃOBIDU
SIGNOS JOÃOBIDU
SIG TOTAL
SILCOLOR
SILMAST
SIMEC
SIMERS
SIMERS
SIMERS
SIMERS
SIMETAL
SIMOCODE
SIMPERJ
SIMPERJ
SIMUFACT
SIMUFACT
SIMUFACT
SINAFERRMAQ
SINAFERRMAQ
SINAR CARD
SINARESTIC
SINDCON ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA ME
SINDESAM
SINDESAM
SINTAGMA ARQUITETURA
SINTONIA
SINTONIA
Sintratel Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing
SINTROPIA
SIONFLEX
SIRANTECH
SIRGA
SISCORE
SISFLEX
SISFLEX
SISTEMA CONTACT
SISTEMA ESSENCIAL
SISTEMA MV1 TOTAL
SISTEMA MV1 TOTAL
SITCOM
SITEAPPS
SITRAL
SIX ONE

905827082
902806033
902637070
829696997
905811097
902741500
902741497
840366140
830669809
840195141
905822862
905822803
902973673
902973622
902973657
840376332
902418742
902820648
830739599
823396576
823396568
902735470
902883135
902789139
902497162
905801415
905823079
840365900
840365128
840365110
905823141
830685618
905808088
905803035
900311010
902456814
905805046
902800434
902799533
830784004
902971140
840371080
905791860
905791568
902761293
902592700
830667539
830667571
830667520
830667555
830667563
830667547
902787187
902968041
902968050
902968068
905828224
905755944
905755960
905755804
905755880
905755782
905755723
905755995
905756010
905756118
905755987
905756053
905756070
905755731
905756045
905755820
902787110
901820164
902595504
905816951
902744925
902744879
902744950
902744844
829065695
815063725
902971255
902971239
840361700
840361637
840361688
828894523
828894515
840382839
902060821
905781430
905827228
905827260
830612815
901849090
901849111
905811437
905842286
902955071
840373996
902878263
828450145
902844199
902844261
830686223
830845798
905828445
905828437
902620142
840361599
007105894
900745673

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

003
400
400
351
003
400
400
003
400
004
003
003
100
351
351
003
400
400
351
060
060
400
400
400
400
003
003
003
003
003
003
400
003
003
400
241
003
400
400
097
150
003
003
003
400
400
400
400
400
400
400
400
400
100
100
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
400
400
003
400
400
400
400
400
990
351
351
003
003
003
821
821
003
400
003
003
003
400
400
400
003
003
100
003
400
400
400
400
210
100
003
003
400
003
700
795

99
1082
573
474
147
934
507
506
342
185
287
1053
1052
696
696
696
367
450
581
222
115
115
504
610
557
454
882
1054
341
334
334
1055
192
921
889
410
452
903
569
566
272
679
354
856
853
520
467
182
182
182
182
182
182
554
660
660
660
1100
769
769
768
769
768
767
769
769
770
769
770
770
768
770
768
553
429
467
999
507
507
508
507
141
1153
679
679
327
327
327
1167
1167
406
437
813
1084
1084
169
431
431
937
1140
643
357
608
138
593
593
194
277
1104
1103
469
326
1146
1169

100
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SIX TECNOLOGIA
905747348 P 003
SIX TECNOLOGIA
905747690 P 003
SIX TECNOLOGIA
905747461 P 003
SIX TECNOLOGIA
905747615 P 003
SJD SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE INSTRUMENTOS CIRURGIC 902824074 P 400
SJT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SÃO JUDAS TADEU
900464356 P 400
SKAVURZKA
902772589 P 400
SKIN
902939050 P 230
SKIN
902939041 P 230
SKINERGETIC
830598910 P 400
SKyAngle
840164084 P 004
SKYLOVER
902971204 P 351
SLIM FIBER
830778594 P 100
SLIMFREEZER
840338333 P 003
SMACKY
840366280 P 003
SMACKY
840366299 P 003
SMACKY
840366272 P 003
SMAFF
902774204 P 155
SMALTO NAIL DESIGN
905808169 P 003
Smart
905814665 P 003
SMARTFIT
840348835 P 003
SMARTFLEX
840357516 P 003
SMARTFUSION
902963627 P 351
SMART KIDS
826344518 P 400
SMART LUBRICATION
826559069 P 400
Smart Sul
905829182 P 003
SMARTWIRE-DT
830664386 P 210
SMARTZEN
905803493 P 003
SMARTZEN
905803531 P 003
SMAXX
902774239 P 155
SMAXX
902774174 P 155
SMILES SHOPPING
840365632 P 003
SMOOTH ATTRACTION
840371128 P 003
SM SPORTS
828663734 P 269
SNAP
902765736 P 400
SNF
830549536 R 560
SNOWDON
902647350 P 400
SOBIZ
905787668 P 003
SOCIALKEY
840379560 P 003
SOCIALKEY
840379617 P 003
SOCIALKEY
840379625 P 003
SOCIALKEY
840379609 P 003
SOCIALKEY
840379587 P 003
SOCID SOCIEDADE DIGITAL
902845322 P 400
Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária
901953490 P 400
socioton
905801431 P 003
Socitrip
905820878 P 003
SODA GAUCHINHA
905753380 P 003
Só Deus é o Senhor
905811186 P 003
SOFIA DO PARADOXO
830490345 P 400
SOFT
814395953 R 735
SOFTAROMA
830764828 P 351
SOFTBRIL
900205008 P 400
soft leather
902939165 P 230
soft leather
902939130 P 230
soft pelle
902938843 P 230
soft pelle
902938754 P 230
SOFTY´S
901811122 P 400
SOFTY´S
901811084 P 400
SOLARIUM
902966642 P 351
SOLARIZE
902977636 P 351
SOLEIL PROFESSIONALS
905815122 P 003
SOL-GUARD
905743504 P 003
SOLIDAIRE
902830090 P 400
SOLIDUS
817236988 R 565
SOLIDUS
813154510 R 565
SOL-LANCE
905743482 P 003
SOLLE BIJOUX
903021188 P 351
SOLO
902777548 P 210
SOLOSUL
830693270 P 400
SOLOSUL
830693246 P 400
SOLOTETO
905788338 P 003
SOLTA A FERA!
840377460 P 003
SOLUS
840366493 P 003
SOMA
830648135 P 400
SOMBRYT GEL
905752015 P 003
Só Meu Presentes Personalizados
905783018 P 003
Som no Boteco
902731050 P 400
SOMZERA
840366094 P 003
SONADAR piscinas
905818679 P 003
SONARAY
840370873 P 003
Sonata
905812948 P 003
SONDA IT
902766503 P 400
SONDA IT
902766511 P 400
SONDA IT
902766490 P 400
SONDA SOFTWARE
902766538 P 400
SONDA SOFTWARE
902766562 P 400
SONDA SOFTWARE
902766520 P 400
SONDA SOFTWARE
902766554 P 400
SONDOSOLO
903120313 P 351
SONHO DE VERÃO BIQUINIS RIO-BRASIL
840382480 P 003
Sonhos & Fantasias
905832841 P 003
SONIC TECNOLOGIA
905797540 P 003
SONOLIS
905813294 P 003
SONOLIV
905788010 P 003
SONOREY
830793313 P 351
SOPRECO
830019197 P 400
SO PRETTY DE CARTIER
823292460 P 270
SORRISO MAROTO
905829808 P 003
SORRISO MAROTO
905752953 P 003
SORRISO MAROTO
905752988 P 003
SORRISO POP
905820622 P 003
SORVETE 100% CARIOCA
905826132 P 003
S.O.S. AMIZADE
902953001 P 351
SOS EMPREGADOR DOMÉSTICO
902802461 P 400
S.O.S. ESCAP
902771353 P 400
SOS OCUPACIONAL SAUDE E SEGURANÇA
830853103 P 351
SÓ SOPA
905821718 P 003
S.O.S. PATINHA
902681753 P 400
SOTAHEXAL
902032623 P 400
SOTAI
905803612 P 003
Só Telas
902916432 P 400
Soterotrônica
905807880 P 011
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745
747
745
746
582
411
532
631
630
168
284
679
272
301
343
344
343
533
922
951
307
315
647
131
131
1112
180
891
891
533
533
339
354
139
523
1169
475
840
394
395
395
395
395
593
435
883
1032
761
935
165
1152
268
408
631
631
630
630
427
427
654
701
956
740
588
1155
1151
740
704
540
197
196
842
377
346
174
756
820
501
341
1009
351
947
524
524
524
524
525
524
525
708
403
1123
875
947
841
274
151
114
1118
760
761
1029
1079
640
570
530
278
1041
481
436
892
628
917

SOTTOMARINO
SOUL FELIZ
SOUND CLASH
SOUND CLASH
SOUND CLASH
SOUZA LOPES - Consultoria Empresarial
SOW IT
SOYLUTION
SP
SPACE
SPACE
SPACE
SPACE CHIPS
SPACE FARMA
SPACE IBIZA
SPACESHIP EARTH
SPADA
SPADA
SPAZIO DESIGN
SPAÇO
SPD CUT
SPECIALE
SPECIALE
SPECIALE
SPECIALE
SPECIAL RESERVE 2011 42% DARK CUBAN PINAR DEL RIO DUNHI
SPECIAL RESERVE 2011 71% BRIGHT AMERICAN SATILLA RIVER
SPECIAL RESERVE 2011 83% BRIGHT BRAZILIAN ITAJAÍ VALLEY
SpeedTM
SpeedTM
Spettacolo Florilegio
SPIEEL
SPINFISHER
SPIN MASTER
SPIN MASTER
SPIN MASTER
SPINN
SPINN
SPINN
SPIRALL
SPIT´S
SPLENDORE MOTORS SPORT
SPLENDORE MOTORS SPORT
SPORT CARE
SPORT CARE
SPORT CLEAN
SPORT CLEAN
SPORT E SHOW
SPOTLIGHT
SP PARKING
SPR
SPREMUTO
Spress Softwares
Spress Softwares
SPRING-LOC
SPRINT
SQL NAVIGATOR
SQUEEZE COMUNICAÇÃO
SR. CHURROS
SR SENDAY
SR SENDAY
SRTA STAR
SSA SABOR & SABOR
SSA SABOR & SABOR
SSC
SSC
SSC
SSC
SS CARNES ESPETINHOS
Ssenses Clothing Co.
S SOLARE
S SOQUIMA
Stadia
STAMPGRAF
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY

902972006
905822048
840379226
840379218
840379200
902953567
902973932
905834763
822483270
905814967
905815211
905814924
827779127
840366442
905793838
840316135
007199023
007199015
905829077
840365101
905745663
817508341
902590731
902590421
902590570
905783387
905783425
905783492
905803884
905803922
905740050
905791495
004040988
902783769
902783939
902784072
905822838
905822749
905822684
840338350
905839552
902660225
902660420
905814789
905814851
905814908
905814886
902703030
905832248
823279782
902761617
902968530
902808737
902441280
830696903
905811003
825901057
902971174
902781146
840358199
840358202
903018578
902647717
902647792
905744519
905744683
905744551
905744624
840338252
905745248
902710036
902648438
902970682
901374725
002538873
812421213
812823206
003476138
003170799
814193986
822602296
822602300
822602318
815489633
815506449
815506457
815506465
815543395
815543409
815611021
815611030
815611048
815611056
815623526
815624344
822602326
815869622
822602334
822602342
817311718
830067043
828523711
828523738
830066900
830066942
830066977
830066985
830066993
830067000
830067027
800054822
002308207
006254942
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P
P
P
P
P
P
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P
P
P
P
P
P
P
R
R
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
R
R
R
P
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P
P
R
R
R
R
R
R
R

351
003
003
003
003
351
351
003
560
003
003
003
351
003
003
003
700
700
003
003
003
990
400
400
400
003
003
003
003
003
003
003
990
400
400
400
003
003
003
003
003
400
400
003
003
003
003
210
003
269
400
351
400
400
400
003
270
351
210
003
003
351
400
400
003
003
003
003
003
003
400
400
351
400
560
560
560
560
560
560
230
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
230
230
560
560
560
560
560
560
560

685
1045
390
390
390
641
697
1127
1159
955
962
954
136
345
863
298
1147
1147
1111
333
744
1155
466
466
466
824
825
826
894
895
739
853
1144
549
549
550
1052
1052
1051
301
1135
478
479
952
953
954
953
490
1123
114
520
663
575
451
198
933
124
679
544
321
321
704
476
476
742
742
742
742
301
743
491
476
675
418
1143
1150
1150
1143
1143
1151
113
1160
1160
1153
1153
1153
1153
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1160
1154
1160
1160
1155
1169
1166
1166
1169
152
152
1169
1169
1169
1169
1148
1142
1145
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STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY
STANLEY GIBBONS
STANLEY GIBBONS
STANLEY GIBBONS
STAR
STARBEM
STARBEM
STAR BLACK BAND
STARBOAT
STAR CHICKEN
STAREM
STARKEY
STAR LIZE
STAR POWER PROJECT
STAR STUDIOS
STARTEC
startup university
STATUS KUO
Staytrack
STECO
STEELINC
STEKO
STERWINS
STERWINS
STERWINS
STILLUS MÓVEIS
STIVAN
STOGAS
STONEHENGE
Störtbecker Ale Works
ST PIERRE AMBIENTES PLANEJADOS
ST PIERRE AMBIENTES PLANEJADOS
STRADDA
STRADDA TRAVEL LINE
STR DENTAL
STREET COMPANY JEANS
Strictly Private
STRIPCHECK
STRIPCOLOR
STRUCTURAL
STRUCTURAL
STRUCTURAL
ST SAMA TREVISO
STUDIO 1 MOTEL
STUDIO 465
STUDIO A4
STUDIO IMAGINAR
STUDIO KIDS
STUDIUM ENSINO FUNDAMENTAL
STÜWE
STÜWE
STYLE - CINBOR
Styllu's ArquiteturArtes Romão
STYLO SENSUAL
SUAVCLEAN
SUAVIGEL
SUB-GEAR
SUBLIME TUR
SUBURB!A
Suburblack sblk
SUCATARIA DO LESTE
SUCOS GIGA
SUDIZINA
SUEF
SUGAR FACTORY
SUIMILK
SUINFLOR
SUISTART
SUKSUMMER
SUL ATLÂNTICO
SUL ATLANTICO
SULBRAS
SULBRAS
SULEXPORT
SUL FITNESS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
SUL MINAS CAP
SUL MINAS CAP
SUMAFLOOR
SUMAFLOOR
SUMMER MIX MODA PRAIA E FITNESS
SUMMERSTAGE
SUMUP
SUNDAE
SUNNUTRITION
SUNNUTRITION
SUNTRADER
SUPER 5
SUPER BATAVINHO
SUPER BOTA MAVERICK GAO QIN
Super Conta Tribanco
SUPERCRIL
SUPER DUPER
SUPER FORÇA
SUPER MÁXIMO
SUPERMERCADO PAULINO SERVINDO BEM, PARA SERVIR SEMPRE!
SUPERMERCADOS SHOW DE PREÇO
SUPERMODEL DREAM
Super Musculo
SUPER ÓTICA SÃO JOSÉ
SUPER ÓTICA SÃO JOSÉ
SUPER SABOR SORVETE
SUPER SMART
SUPERSOFT
SUPLEDIN
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823346552
815869614
822602164
822602172
822602180
822602199
822602202
822602229
822602237
822602245
840376642
840376600
840376634
820024996
840345437
840345453
821124269
830660488
818352663
830668292
823215873
840377088
902970216
905733037
905731360
905837916
902714724
905841336
905838360
840376448
905838459
905792955
905792980
905792858
830660410
905786920
905835514
905792319
905827686
905814592
905814622
905809955
905810287
905821874
905789776
905811496
905757602
905756215
902953770
902953702
902953656
905828909
901851833
902846450
824940385
905743660
905394526
840348690
830716637
830716645
905787188
905824199
902812009
840362048
905759303
840345488
902961241
902967380
905758056
902973380
905823222
902761366
905814533
830627570
821158198
902771370
902769529
821162756
829053840
905752660
840345267
840345240
830668080
905773772
902952293
902952170
830328084
830328092
830475222
905840801
840236042
840382774
902917200
902917285
840365896
830352163
812902602
840274157
902854674
840362021
840374623
902969188
826684130
902972049
905827473
840222890
905755120
902967541
902967576
905735595
902801716
905747909
902517805
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177
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847
938
776
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1109
431
594
118
741
713
306
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839
1066
577
331
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304
644
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778
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948
170
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530
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141
759
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184
802
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158
158
164
1137
296
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341
160
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363
666
132
685
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295
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657
732
570
747
456

SUPORTEDUCAR
SUPREMO
SUPRESÃO
SUPRILAT
SUPRIR AMINO
SUPRITEX – TONERS E CARTUCHOS REMANUFATURADOS
SURFORM
SURPRESÃO
SURTADAS NA YOGA
SURTADAS NA YOGA
SURYA
SUSTALAT
SUSTANCY
SUSTAP
Sustentar Service Unindo Conforto e Sustentabilidade
SUTTER CARE
SUTTER CARE
SUTTER PROFESSIONAL
SUTTER PROFESSIONAL
Su Yasam
SUZUMAX MOTOS
S.W.A.T. MILITARY STORE
SWEET TOMATOES
SWF
SWIFTREADY
SWIFTREADY
SWIFTREADY
SWIFTREADY
SWING
SWING
SWORLD
SYLVESTER NUTRITION
SYM
SYMASORB
Symmetry Surgical
SYMPÁ
SYNCHRONICITY MEDIA & FILMS
SYNC.ME
SynCrystal
SYNCURE
SYNERGIA
SYNGRO
SYNTEC
SYNTEX
T7
T7
TABAPIONA
TABERNAS DO SUL
TABMEDIA
TÁ BONITO
TACYANE
Tafetá
TAIPAN
TAI PING
TAKE 1 VIDEO PRODUÇÕES
TAKE HOME
takeyama
TALBAIANA
TALENTO
TALISKER STORM
TAM Search by Price
TAMURA
TANK STORM
TANK STROM
TÁ NO BAIRRO!
TANTA ARQUITETURA
TAROBÁ CONSTRUÇÕES
TAROT
TASKILAS
TASY BIJOUS
Tattersall
TAUJOY
TAUJOY
TAUJOY
TAVERNA MINEIRA
TAVERNA REAL
TAVIL
TAYO TAYO
TAÇA DE CRISTAL BUFFET
TCHÊ PUBLICIDADES
Tchê Shirts
TEAMBANK
TEAMSPYDER
TEAOXI
TEAR ESCOLA DE NEGÓCIOS
TEAVANA
TEAVANA
TEAVANA
TECFER
TECFER
TECFER
TECGRAF PUC-RIO
Tecgraf PUC-RIO
Tecgraf PUC-RIO
TECHNIACE
TECHNIACE
TECHNISUB
TECHNOCAR
TechnoMasters
TECHRILON
Tecmarques Associados
Tecmarques Associados
TECNEW
TECNICAR
TECNICAR
TECNOBLOG
TECNOCALHAS BRASIL
TECNO-CONSULTE
TECNO LED
TECNOLOGIA DA REDE
TECNOLOGIA DA REDE
TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL
TECNOVISÃO

905815424
901755486
840365454
902769677
902968300
905803426
006460615
840365446
905831160
905831136
817449620
902769642
905792394
905823842
905649419
840219660
840219652
840219679
840219687
905733223
830700498
830748385
905819357
007235321
830724028
830724192
830723978
830724214
830764674
830764704
830738754
905787811
902970585
840358636
905788435
905836324
902832638
905802942
830719202
840376316
840376383
827930992
902971875
901948039
840369620
840369654
905805585
905839218
905731328
905772636
830662340
902691848
905840054
830648780
902964089
811880788
905823184
902981854
905757475
840365314
905759222
902837664
840365195
840365209
902970968
905836510
902968670
826800343
811759261
902714279
902953419
840204981
840204965
840204973
901468908
826817360
830739211
902971441
905804015
902962493
905778421
828880581
902741217
840357648
905784243
840382278
840382243
840382219
905763246
905763335
905763203
830699848
902853040
902852930
905772075
905772091
813281075
905835794
905731689
905737458
905758285
905758471
905755855
902885146
902885111
900340690
902850768
816021295
905839773
902783319
902783297
905824750
905743253
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208
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136
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179
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174
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774
335
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133
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133
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896
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768
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410
598
1154
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548
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740
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TECNUTRI
TECNUTRI
TECOI
TECSUN
TEENAGER DREAM
TEENAGER DREAM
TEEN VILLAGE
Tekton Construtora & Incorporadora
TELAMACKENZIE
TELAMACKENZIE
TELAMACKENZIE M
TELAMACKENZIE M
TELDIUX
TELE ATLAS
TELEAÇÕES
TELE MAP
TELEMENTORING
telesad
telesad
TELOMERINE
TEMAKY
TEMAS E CRENÇAS
TEMAS E CRENÇAS
TEMAS E CRENÇAS
TEMAS E CRENÇAS
tembrasil
TEMCHA
TEMPER MAIS SABOR E SAÚDE
TEMPER MAIS SABOR E SAÚDE
Tempero Básico Moda Gourmet
TEMPEROS BRILHANTE
TEMPEROS SABATINA
TEMPER TECH
TEMP FRIO ATA
TEMPLARS
TEMPLARS TRUST
TEMPO DE LETRAS
TEMPO DE LETRAS
TEMPO DE LETRAS
TEMPO REAL CONTABILIDADE
TEMPORIZE
TENCENT
TENCENT
TENCENT
TENCENT
TENCHA
TENDA DA CULTURA
Tenda Gospel
TENDAS E COMPANHIA RJ
Tênis Fashion
TENNESSEE
Tentativ3
TEODORO SAMPAIO BUSINESS
têre jóias relógios
TEREOS
TEREOS
TEREOS
TEREOS INTERNACIONAL
TEREOS INTERNACIONAL
TEREOS INTERNACIONAL
TERMARES
TERMO CONFORTO
TERMO CONFORTO
TERMOPRO
TERRA 5
TERRA DA GENTE
TERRA DO SOL
Terrali
TERRA PATRIS ATELLIER - POUSADA
Território Livre
Test Day
TESTE ANPAD
TESTODROL
TEST TRAINER
Teto Carioca
TEVE MAP
TEXAS WAY
TEXFAIR FASHION
TEXPREVIEW
TEXTILE ELIZABETH AND JAMES
TEXTILE ELIZABETH AND JAMES
Thalax
THAURUSBELT
THAURUSBELT
THE A-TEAM
THE BEST T-SHIRT IN THE WORLD
THE BLUE BUDDHA
THE CAPE HERB & SPICE COMPANY
The Denim Bar
THE ELDERS
THE FLAVOURS BANDA & SHOW
THE FOUR ELEMENTS
THE FREEDOM
THE GARDENS BOULEVARD TATUAPÉ
THE GLENLIVET. THE DISTILLERS OF SCOTCH WHISKY GEORGE &
THE ICE
THE MAGIC TOUCH
THE MOUNTAIN SEASON
TheNews
THE OFFICIAL WORLD INTERNATIONAL FIGHT CLUB LAST MAN ST
THERE'S A SOLDIER IN ALL OF US
THERE'S A SOLDIER IN ALL OF US
THERMALBOND XPRESS
THERMA-TECH
THERMOFULL
THERMOFULL
THERMOFULL
THERMOGENIC EXTREME BLACK
THERMOGENIC LIQUID
THERMOGENIC LIQUID
THERMOLON NON-STICK TECHNOLOGY PTFE-FREE
THERMO SHAKE DIET
THERMO SHAKE DIET

901926108
901926159
830666036
830690808
905794206
905794257
902765221
905811755
902972430
902972456
902972847
902972790
905828208
828612854
817807292
811385221
905758803
902890263
902890271
902759906
905829352
902973118
902973150
902973134
902973096
905763491
905782615
905829212
905829433
905631676
905807219
905744772
830680020
840370377
902787969
902790986
905821823
905821939
905821904
902748963
902977792
830707379
830707360
830707387
830707395
905783255
830681248
905791665
905760891
902969242
814003818
905762070
905828240
902826166
902736078
902736914
902736477
902737350
902737473
902737163
827055439
830762868
902868071
905821220
902834266
902623176
902787586
902972537
905823303
905831390
905814797
840356978
905841212
905828100
905750616
811385213
826175953
902963511
901770647
830685073
830685090
830543317
840382456
840382464
830729976
905833040
901453137
902626876
905826108
830112154
900974060
840369646
905822943
830703446
905804317
902874705
830678140
905761588
905804244
905755073
905758781
905759010
840226403
840376243
905823532
905823460
905823494
905815793
905815718
905815700
829272763
905815726
905815769
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180
195
865
865
523
941
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1100
139
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785
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519
1114
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790
819
1112
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714
908
742
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510
701
205
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822
187
854
787
666
1151
788
1101
583
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134
263
604
1035
589
470
554
689
1057
1122
952
310
1138
1099
754
111
129
646
426
191
191
167
402
403
214
1124
420
471
1079
154
416
346
1053
201
902
607
186
787
901
765
785
785
296
367
1059
1058
1059
982
981
981
143
981
982

The Routemaster
THE SCOLE
THE SCOLE
THE TRAVEL STORE
THE WEEK
THE WHITE CERAMIC PAN
THINK JAZZ
THINK JAZZ
THINKY COMUNIDADE CRIATIVA
THINKY COMUNIDADE CRIATIVA
THOUSAND
THRE3STYLE
THRE3STYLE
THRE3STYLE
THRIBOS
THRILLER
TH TOTAL HAIR COSMÉTICOS
Tia Bina
TIA ELISA
Tiago Leite & Rodrigo
TIA LOKA
TIANYAO
TIBERIAN
TICTACDENT THE EDUCATIONAL DENTAL KIT
Tigra Telecom
TIJOLECO
TIJOLECO
TIJOLINHO
TIJOLINHO
TIJOLINHO
TIJOLINHO
TIJOLINHO
TILLY
TILU BOLSAS E ACESSORIOS
TIM MEGA TORPEDO
TINTALACRE
TINTA RELEVO 3D
TINTA RELEVO 3D
TINTAS ASTRAL
TINTAS BRASIL
TINTAS COLORIN
TIO LUIZ
TIO LUIZ
TIP-BABY
TIP HITS BH
TIP HITS BH
TIP HITS BH
TIPPU`S
TITAN
TITAN
TITAN
TITAN
TITP
@TITUDE DIGITAL
@TITUDE DIGITAL
TIZONIN
TJ COLLECTION
TJ COLLECTION
TJPC
T-LIFT
TLOGEX
TL-TOP LEVEL JEANS
TL-TOP LEVEL JEANS
TM RACING
TMS TOON MANIA STUDIO
TMS TOON MANIA STUDIO
TNG
TNG
TNG
TNL
TNT COMPANY
TNT PACKS
TNT PLUS
TÔ ALFA CLUB
TOCA DA BATATA
TOCK COLORS
TODABUSCA
TODA FRUTA E CIA
TODA MINAS
TODAS ELLAS
TodaToda
TODDYNHO
TODDYNHO
Todos Esmaltes
TODOS OS DIAS COM DR. REY
TOKHEIM QUALITY
TOLDOS DIAS SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO SOLAR
TOLDOS DIAS SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO SOLAR
TOMÁZIUS Pet Products Cães Gatos
TOM DA PELE
TOM LUZ
TOMORROW STARTS HERE
TOMORROW STARTS HERE
TOMORROW STARTS HERE
TOMORROW STARTS HERE
TOMS
TOM WAY
TONHÃO BAR E RESTAURANTE
TONIMER
TONIN
TooDo Eco
TOOLS +
TOP AÇAI PURA ENERGIA
TOP AÇAI PURA ENERGIA
TOP DAS MARCAS
topemail
TOPGOLD
TOP NOTCH IDIOMAS
Top of Love
TOP'S HI TECH COMPONENTES
Top Silence
TOP SOLUTION G3
TOPSOM

905821750
902759477
902759469
905769635
905737695
840378190
905784936
905784790
902724193
902724088
840365993
840379277
840379315
840379250
905779045
840362072
905815661
905743636
830790632
905824660
902132423
840378750
902974114
840379404
905824440
902052977
902052977
902948474
902948440
902948504
902948539
830736115
905810821
902591002
824855566
905826086
823853721
823853730
814470696
905804198
820691747
905798287
905798260
840366264
905820908
905820932
905820924
905810694
840345160
840345186
902283014
903476339
840378742
905798104
905798120
902789783
840366485
840366477
840378734
905781619
905836537
905827597
905827821
840376162
902772481
902772546
902868330
902868470
902894129
830632280
902808206
902950134
840371152
825595908
902964151
905748565
902714309
902815040
902569007
905795067
905745876
810107341
810107350
905815220
830739289
840203780
902281372
902281399
902647482
902970518
902967843
840357869
840357931
840357877
840357907
905796268
902879111
905828291
840358121
902702807
905816021
901956090
840382375
840382359
905816137
905780230
905819829
902792610
905839900
905835662
902968297
901677264
902902431
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794
737
382
834
833
497
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341
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807
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273
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439
387
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215
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709
387
876
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557
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813
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170
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658
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424
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TOP TEC
TOP TEC
TOP VET
TOP VIDA
TOQUE DE CLASSE
TORCIDA VIVO
TORCIDA VIVO
TORCIDA VIVO
TORCIDA VIVO
TORCIDA VIVO
TORCIDA VIVO
TORK
TORK
TORP
TORP
TORPE
TORPE
TORTISTUS
TOSHCA ARABIAN
TOSHCA ARABIAN
TOSMART
TOTAL INOX
TOTAL VISÃO
TOTALVIT
TOTUM
TOTUM
TOTUM
TOTUM
TOTUM
TOTUM
TOTUM
TOTUM
TOTUM CACAU
TOTUM CACAU
TOTUM CAFÉ
TOTUM CAFÉ
TOTUM CAFÉ
TOTUM CAFÉ
TOTUM CAFÉ
TOTUM CAFÉ
Touch of Pink
TOUR SHOP BÚZIOS
TOVAH
TOYOLACPAREL
TOYOTA HYBRID
TOYOTA HYBRID
TOYOTA HYBRID
TOYOTA HYBRID
TOYOTA HYBRID
TOYOTA HYBRID
TOYOTA HYBRID
TOYOTA HYBRID
TO YOU PRESENTES
TPT-033
TP TUDO EM PHOTO
TQM-SALES
TRABALHANDO.COM
TRABALHANDO.COM.BR
TRACK & FIELD
TRAILMAX
TRAJETO
TRAKHEALTH
TRANQUILAN
TRANQUILIX
TRANS BORTOLOSSI
TransD
TRANSENSORIAL
TRANSFORMANCE
TRANSFORMAX
TRANSMILK
TRANSPORTE TOTAL
TRAPÉZIO ENGENHARIA
TRAPÉZIO ENGENHARIA
TRAPP FERREIRA
TRAPP FERREIRA
TRAPP FERREIRA
TRASODEX
TRATAMENTO CAPILAR INOAR TRATAMENTO CAPILAR MARROQUINO
TRATAMENTO CAPILAR INOAR TRATAMENTO CAPILAR MARROQUINO
TRATIS
TRATT HAIR
TRAVELBR
TRAVELODGE
TRAVELODGE
TRAVELODGE
TRAVELODGE
TRAVESSINHOS KID'S
TRAÇO FINAL
TREINUS
Tre-le-lê Creche Escola
TREMINAS
TRES
TRES
TRES
TRES
Três Caras
TRESCINCO CASE
TREX
TRIÂNGULO MINEIRO Futebol Clube F C
Triângulo Pisos de Madeira
Triângulo Pisos de Madeira
Triângulo Pisos de Madeira
Triângulo Pisos de Madeira
TRIBO DE SIÃO
TRICHODERMAX
TRIDENT
TRIFLOX
TRIFLOX
TRIGO ASSOCIADOS
TRIGO FINO
TRIK
Trilha Cultural
TRILHAS DA AMAZÔNIA
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902802879
902802917
902718290
820916730
824144350
902499491
902499505
902491539
902499432
902499459
902499475
902396609
902396480
830115404
830115390
826316425
826316441
840348827
902871234
902871323
830719601
905807677
905743334
902970801
905809041
905809254
905809238
905809289
905809211
905809033
905809220
905809017
905809327
905809351
905809025
905809270
905809300
905809335
905809319
905809343
905816153
902971549
905746210
905758889
840131658
840131690
840131712
840131666
840131739
840131755
840131763
840131674
830330348
902820451
830763821
823192768
905831284
905831314
840226985
902386271
902967975
829791736
905787935
905787978
902748149
905811348
830490370
840374666
840377282
902726528
902971573
902777122
902777041
905746945
905746953
905746910
905839706
902293249
902221264
902968360
905822170
905783557
840378882
840378904
840378912
840378920
905807294
902917129
902880497
902705326
905818598
840382618
840382693
840382669
840382685
905773110
902967355
905777425
902952536
902895370
902894706
902895273
902895036
905793854
902684108
905822595
905816609
905816781
902866028
902893653
902631721
902905180
905792297

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

400
400
400
570
400
235
235
235
235
235
235
230
230
560
230
560
560
003
400
400
400
003
003
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
150
003
003
004
004
004
004
004
004
004
004
400
400
400
270
003
003
004
210
351
171
003
003
400
003
400
003
003
400
351
400
400
003
003
003
003
400
400
090
003
003
003
003
003
003
003
400
400
400
003
003
003
003
003
003
010
003
351
400
400
400
400
003
400
003
003
003
400
400
400
400
003

571
571
495
1158
116
454
454
453
454
454
454
449
449
1169
154
1164
1164
306
605
605
209
915
740
676
924
925
925
925
925
924
925
924
925
925
924
925
925
925
925
925
990
682
744
785
283
283
283
283
283
283
283
283
158
581
264
114
1121
1121
296
448
659
148
841
841
510
936
165
364
376
499
682
539
539
745
745
745
1136
445
441
662
1046
826
388
388
388
388
909
628
609
490
1008
404
405
405
405
800
656
803
639
617
617
617
617
863
482
1050
996
998
603
616
473
621
858

TRILHAS DO PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO
TRILHAS DO PENSAMENTO CONTEMRÂNEO
TRILHASEMARES ESPORTE E LAZER
TRILLIANT
TRIMSELECT
TRINCA FERRO
TRIO MAX
TRIONALIS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
TRIONALIS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
TRIPCRUISES BY VIAJES EL CORTE INGLÉS
TRIPLE BUBBLE
TRI PROTECT
TRIUMPH
TRIVIAL PURSUIT
TRIVIAL PURSUIT
TRIVIAL PURSUIT
TRIVIAL PURSUIT
TRIWIAL
TRIWIAL
TROBOVIX
TROPEIRO
TROPEIRO
TROPICAL GIRL
TRÓPICOS MOTEL
TROQUE1
TRUPE DA KUKI
TRUST FILES
TRY OFF
TSHIRTOS
TSHIRTOS
TSI APP 2000 64
T-SOLID
T-SOLID
T-SOLID
TST RAKOR ve TIBBI ALETLER VE TIC
T TEMTOTAL MODAS
T TOA TOA & CO
T TORRES BRASIL
TT TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ
TUBBIES
TUBOFLEX
TUBOFLEX
TUBULARLED
TUDOBEM FILMES E OUTROS
TUDO É FESTA
TUDO JÓIAS
TUDO PODE
TUDO POR MENOS
TUDO PRONTO
TULIPA
TUMI ID LOCK
Tuntz Tour
TUPI LEVE
TUPI PREMIUM
TUPY
TURBOMEC
TURBULENCE
TURMA DA ARCA
TURMA DA ARCA
TURMA DA ARCA
TURMA DO BALANÇO
Turma do fundão
Turma do fundão
TURMA DO TIJOLINHO
TURMA DO TIJOLINHO
TURMA DO TIJOLINHO
TURMA DO TIJOLINHO
Turminha Água Viva
TURQUINHO DELÍCIAS ÁRABES
TURRANCE GREEN HOTEL
TUTANE GOLD LIGHT
tutor amigo
TVABC.TV
TV ABEN CONHECIMENTO EM BOAS MÃOS
TVBE - TV BRASIL ESPERANÇA
TV FOCO
TV LANCHE
TV MAPPIN
TV MAPPIN O NOSSO MAGAZINE ELETRONICO
TV NA PAREDE
TV TRUCK
T.V.T. TEVÊ DOS TRABALHADORES
T.V.T. TEVÊ DOS TRABALHADORES
TX MÁQUINAS
TX MÁQUINAS
UBERMANN
UBERMANN
UBERMANN
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
U-BUILD
U.B UNLIMITED BEAUTY
UCI Kinoplex XPlus
UCI Kinoplex XPlus
UCI Orient XPlus
UCI Orient XPlus
UCS CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA
ULTIMATE
ULTRA BEER
ULTRALAST
ULTRAMÍDIA
ULTRASEVEN
ULTRA STAR
ULTRA WHITE
UMA DOCE SURPRESA
Uma Turma Filmes Ltda
UMBRELLA OF GOOD
UMECTAPHOR
U Move
Um Sonho Granado
UM SORRISO A MAIS
UM UNION MEDICAL ESPECIALIZADOS EN BIOSEGURIDAD
UNA.LUCE
UNA.LUCE

830767029
830767037
840366078
840376286
840361793
902637991
905758072
902969277
902969269
830739157
830626727
840131143
905772156
830661549
830661522
830661530
830661557
905734858
905734920
905813723
813185009
905797256
900211113
902970500
830268006
905807600
902895010
818417609
905755057
905755090
901633224
840378335
840378360
840378351
905783417
902849620
828007144
902856375
902878042
830327720
905802160
905802101
905749693
902971000
840357079
905781929
905821424
902973649
905735625
902706748
905828275
905803000
905777913
905777905
905777883
830713875
840357672
905815351
905815440
905815750
902971611
902795856
902793721
902948733
902948598
902948644
902948628
905808061
902257684
905821483
902618040
905829549
905814649
905829476
902971034
905830091
811880761
817135855
817584420
905784014
840378653
814133673
814122795
905758366
905758463
905827732
905827775
905827740
825457718
830450181
902971824
905831381
905831438
905831233
905831306
901464384
905838572
905791304
840377606
902752103
819150118
840346751
840358571
840365640
902572075
840379684
902732226
902871927
902810502
905801571
840376979
905784391
905784359

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

351
351
003
003
003
400
003
351
351
351
400
004
003
400
400
400
210
003
003
003
735
003
400
100
351
003
400
695
003
003
400
003
003
003
003
400
400
400
400
400
003
003
003
090
003
003
003
100
003
351
003
003
003
003
003
400
003
003
003
003
351
400
400
100
351
351
351
003
400
003
400
003
003
003
351
003
735
590
590
003
003
570
570
003
003
003
003
003
400
400
351
003
003
003
003
569
003
003
003
351
590
003
003
003
351
003
400
400
400
003
003
003
003

103
271
271
341
367
328
474
778
667
666
221
170
281
798
178
178
178
178
728
729
947
1151
874
408
674
155
913
617
1156
765
765
423
383
384
384
825
598
136
601
608
158
885
884
753
678
311
815
1039
696
732
490
1101
888
804
804
804
207
316
975
978
982
682
563
561
633
633
633
633
920
442
1040
468
1116
950
1116
678
1118
1150
1155
1155
828
386
1151
1151
781
783
1090
1094
1093
120
163
684
1122
1122
1121
1121
1170
1134
851
379
513
1156
305
325
339
461
396
502
605
576
883
372
830
830
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UNDERCAT
UNDERGEAR
Underground
UNIÃO AUTO CENTER
UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DA FUNESO
UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DA FUNESO - UNESF
UNIBRITE
UNIBRITE
UNICORP
UNICRAM
UNIDAS
UNIDROX
Uniesp
UNIFISH FORMAÇÃO PROFISSIONAL
UNIFLOX
UNIFLOX
UNIGEIN
UNIGUAÇU
ÚNIKO
UNILOY
UNIMILK
UNION ALMACENAMIENTO SEGURO
UNIONSUIZA
UNIQUE
Unique Homes Brazil
UNISAÚDE EDUCACIONAL
UNISINTER
UNISINTER
UNISINTER
UniSinter
UNISSEXY
Unitec Comercial e Técnica LTDA
UNITINTAS SORRISO
UNIVERSAL
UNIVERSAL RECORDS
UNIVERSIDADE DO CAVALO The Horse University
UNIVERSIDADE DO FUTEBOL CAMPUS PELÉ
UNIVERSIDADE DO FUTEBOL CAMPUS PELÉ
UNIVERSIDADE DO VOLEIBOL CBV 2010
UNIVERSIDADE DO VOLEIBOL CBV 2010
UNIVERSIDADE DO VÔLEI CBV 2010
UNIVERSIDADE DO VÔLEI CBV 2010
UNIVERSITÁ DELA PIZZA
UNIVERSITÁ DELA PIZZA
UNIVERSITÁ DELA PIZZA
UNIVERSO DAS MARCAS MARCAS E PATENTES
Universo Z
UNO
UP FRONT
UPPER SPORT COMBAT-USC
UPPER SPORT COMBAT-USC
UPTIME
URBAN ANTI-DOTES
URBAN BROKER
urban garden
URBINA
UREAVIT
UR RANIOWSKI USINAGEM
URSINHO LU
URWALD
US Burger
USE RENOVE GANHE DESCONTO ATIVO 7% SEGURO AUTO
USINA DE ASFALTO E CONCRETO SÃO PEDRO
USINA NATURAL
USIPROL USINAGEM INDUSTRIAL LTDA
U.S. STEEL
U.S. STEEL
UTE UNIDADE TECNICA ESTADUAL
UTI LOGISTICA
UTI PERINATAL
UTN
U UNICA JOIAS BRASIL
VACUTAP VCR
VAIDOSA
VALECEL
VALE DO SÃO FRANCISCO
Vale do Silício
VALE MÚSICA
VALENTINA SENSE
Valentin Investimentos
VALE PAPÉIS
VALEPEL
VALERIMED
VALET
VALISÉRE
VALLARTA.COM
VALLARTA.COM
VALLARTA.COM
VALLARTA.COM.MX
VALLARTA.COM.MX
VALLARTA.COM.MX
Valor Cafe
VALOR CAFÉ
VALTEGRA
VALTEGRA
VAMOS ECONOMIZAR?
VAMOS ECONOMIZAR?
VAMOS TROCAR IDEIAS
VAMOS TROCAR IDEIAS
VAMOS TROCAR IDÉIAS?
VAMOS TROCAR IDÉIAS?
VAMOS TROCAR IDEIAS?
VAMOS TROCAR IDEIAS?
VAN COMIGO
Vanilla Nail Bar
VANISH
VANJA
VANT VT15
VARIEDAD CASTILLO
VASCUTEK
VASQUE MÓVEIS
vassoura dunas
VB VICORBRÁS

900291850
840374313
905835670
905827791
905756274
905756401
905772202
905772245
902694316
901068250
905840062
824083750
903018470
905821351
905815602
905816684
905821297
822329964
905797930
830754601
818383950
830734198
830662839
900961538
902379461
905822072
830763287
830763279
830763295
902851241
905828739
905789857
905820606
905824032
819131563
905829166
830738088
830738177
830764224
830764216
830764208
830764194
830765930
830765972
830765921
902782711
905734211
902858947
905826248
840365462
840365497
902850652
902119664
840379676
905744225
905817443
901789399
902710680
840357036
905815041
905811321
902736825
902648047
840378629
902889567
902762273
902762273
830636927
905827678
830751670
905758951
905814762
830411100
905811801
905756339
825481678
905792246
829146237
902951270
905781651
905756177
905756487
905835379
830550585
002678012
902785222
902785133
902785184
902787616
902787594
902787608
900008040
902971336
830637257
830637257
905837894
905837851
830042997
830043004
830042989
830042970
830042962
830042954
905737148
905828534
840371160
902501348
905819721
827535392
840148801
905784383
905803280
903794497

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
R
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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400
003
003
003
003
003
003
003
400
400
003
400
351
003
003
003
003
821
003
295
821
100
210
351
351
003
400
400
400
400
003
003
003
003
269
003
041
041
351
351
351
351
351
351
351
400
003
400
003
003
003
400
400
003
003
003
400
400
003
003
003
210
400
003
400
400
351
400
003
400
003
003
400
003
003
210
003
400
241
003
003
003
003
400
795
400
400
400
400
400
400
210
351
295
351
003
003
565
565
565
565
565
565
003
003
003
400
003
400
004
003
003
251

409
360
1129
1096
771
772
798
799
486
417
1136
116
704
1038
980
997
1036
1159
876
225
1156
215
180
416
448
1045
264
264
264
599
1107
847
1029
1064
111
1112
218
218
265
265
265
265
269
269
269
547
722
602
1079
336
337
598
438
396
741
1000
427
492
310
956
936
505
476
386
614
521
521
171
1090
225
785
952
161
941
771
120
857
142
636
813
770
772
1128
167
1143
552
551
552
554
554
554
407
680
172
172
1132
1132
1168
1168
1168
1168
1168
1168
733
1105
355
455
1026
134
283
830
889
709

VB VICORBRÁS
VB VICORBRÁS
VCR
VDKA
VDR JEANS
VDR JEANS
VEA
VEA CENCOSUD
VECTRA
VEDAROMA
VEDAROMA
VEDAROMA
VEDAROMA
VEGETARIRANGO
VEGETARIRANGO
VEGETARIRANGO
VEGETARIRANGO
VEJA
VEJA
VELAS BAHIA
VELAS ORIENTE
Velha Guarda dos Toca Discos
VELOH
VENCEDOR
VENDA GARANTIDA SINDIMANIA Pontos Valem Vendas
VENDO OU ALUGO.COM
VENLADEP
VENOM JR
VENOM JR
VENOM JR
VENOM JR
VENOM JR
VENOM JR
VENTANA
VENTOS DE PALMARES
VENTOS DE PALMARES
VENUE EYEWEAR
VERDANDE ENERGY
VERDANDE ENERGY
VERIDICA IT
VERIDICA IT
VERISMIC A SPARXENT COMPANY
VERISMO
VERITAS
VERMKILL
VEROLINE
Verônica Santolini
VERSA
VERSATUS SISTEMAS
VERSONE JEANS
VÉRTER ASSESSORIA
VÉRTER ASSESSORIA
VERTICAL SCOUT
VERTIX
VESOMNI
VEST BRASIL
Vestem
VESTIBULARMG
VESTIBULARMG
VESTIBULAR NOTA 10
VESTISUL
VEST SUL
Vetores Ativos Multifuncionais
VETOX
VF VALFLUID ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS
VGRAVEUR
Via Bela
VIABRANCO
VIA DAS PEDRAS
VIA DAS PEDRAS
VIA EUROPA
VIAJARE TURISMO
VIANA DO CASTELO SEGUROS
VIANNA RIUS
VIANNA RIUS
VIA OPEN
VIA PARIS
VIA SAPORE
Via Urbana Construções e Incorporações Ltda
VIAVEL
VIA VÊNUS
VIA VERDE
VIA VIAGEM HOTEL
Vicalle
VICENTINA
VICEROY
VICORBRAS
VICORFIX CHAPISCO
VICORLIGA
VICORLITE
VICORMASSA
VICORPREN
VICORPREN
VICORPRIMER
VICORPRIMER
VICORTROL
VICORTROL
VICTORINE PROFISSIONAL
VICTORINO
VICTOR VIDROS
vida care assistência à vida
VIDA DE BOB
VIDA DE BOB
VIDA EM ALTA
VIDA LÁ FORA
VIDA LÁ FORA
VIDAL RAMOS OPEN SHOPPING
VIDA MAIS
VIDA MAIS
VIDA MAIS
Vid'Arte
VIDA SAUDÁVEL
VÍDEO ENGENHARIA

904043452
904043622
830411070
905830474
905734777
905733835
840338147
840338210
830369996
905812824
905812700
905812654
905812670
905779541
905779657
905779592
905779681
822051842
822051842
902490591
819399221
905831365
905811291
007072570
905782020
902768425
905813758
905764498
905764528
905764471
905764447
905764412
905764390
840376430
902366343
902366629
902768328
840365357
840365365
820959316
830275983
905818318
840374682
902803204
905758595
840370369
905816625
830726535
902851527
902695843
830544844
830544828
840374720
840369999
902775847
905820568
902860445
830378472
830378464
905812867
905787560
902918680
902700260
830713840
900566507
905825810
902967282
902736396
905759443
905759400
840358458
902815644
840370628
905744250
905744233
902876325
830792864
901737755
905755170
902812459
902723138
828399018
902739972
905758420
905814975
905737229
903372207
904038653
904038815
904038947
904038866
904043037
904038378
904038530
904042936
904043193
904038572
905808592
900888709
840338414
905824946
905737547
905737580
830693491
902767526
902767488
905815130
905807618
905807790
905807502
905791681
826821090
905828127

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

251
251
400
003
003
003
003
003
210
003
003
003
003
003
003
003
003
796
565
150
565
003
003
700
003
400
003
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VIDEO MAP
VIEIRA & COSTA ADVOGADOS
VIEIRAS DE PORTO BELO
VIEIRAS DE PORTO BELO
VIEWPLUS
VIKING COASTAL CRUISES
VIKING COASTAL CRUISES
VIKING COASTAL CRUISES
VIKING COASTAL VOYAGES
VIKING COASTAL VOYAGES
VIKING COASTAL VOYAGES
VILLA AUGUSTA
VILLA AUGUSTA
VILLA AUGUSTA
VILLABENS
VILLA FAMIGLIA LUCCO
VILLARES ROLLS
VILLAS DE ITAQUENA
VILLAS DE ITAQUENA
VILMA
VIM DE MINAS
VINAKA
VIÑAL POMAL
VINCI
VINDO DAS ESTRELAS
VINDO DAS ESTRELAS
VINDO DAS ESTRELAS
VINHO DO FRADE
VINITZ
VIONARO
VIONARO
VIONARO
VIPAL
VIPAL VD L
VIP bar
VIP CLINIQUE ESTHETIC CENTER
VIP MED CLUB
VIP ODONTO CLUB
VIRADA DE MINAS
VIRADINHA ESPORTIVA
VIRAL
VIRAL
VIRA PIZZA
Virtuar
VISÃO AGRÍCOLA
VISÃO MÉDICA
Visas.Log
VISINOX
VISSOTTO
VISTA MARINA PONTA DA PRAIA
VISUAL GESSOS
Visuallux
VISUN
VIT2YOU
VIT2YOU
VITABOOST
Vitacão
VITACAU
VITACID
VITACITRUS
vitactive
VITAFLORA
VITAFLORA
VITAFORZA
VITAGEL COLLAGEN HYDROLYSATE
VITAL FONE
VITALLUS PARIS
VITALLYS
VITALY
VITAMARE
VITAMAX
VITAMAX
VITAMAX
VITAMINERALS
VITA-MINERALS CHELATED
VITA SANTÉ
VIT C CRYSTALS
VITÓRIA ESTOFADOS
VITÓRIA FORMATURAS VIP
VITORIANET
VITÓRIA RÉGIA
VITRINE CERTA
VITRINE COMUNICAÇÃO
VITRINE V
VITTA FLOWER
Vittalisa
VITTORE
VIVA
VIVA
VIVA
VIVA
VIVA FESTA
viva! futebol
viva futebol
VIVAH
Viva Minas Alimentos
VIVA PARQUE
Viva Penedo
VIVAX
VIVEZ!
VIVIA
VIVIA
VIVIA
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO

DIRMA - Índice Alfabético Remissivo de Marcas
811385205
902790650
840378890
840378858
830764577
840376723
840376707
840376685
840377380
840377339
840377363
902952153
902952188
902952102
905784537
905788176
830639373
905778642
905778650
905823702
905827252
902895567
905801792
830382836
905831713
905831640
905831616
823055744
902768140
905562941
905563042
905563034
902319922
829290125
905827104
905816293
905770935
905770951
830689362
905839609
902718584
902718630
905823958
902798812
826164030
840338163
905784421
830703004
905762894
902599593
902752480
905796055
902969854
905803361
905803442
840374631
905778480
905814436
830259724
905823800
902970356
905807189
905806980
830325913
905769953
902972170
902969366
830738509
905827090
905830482
840357141
840357176
840357168
902141767
818724005
830738746
905816080
905804120
902687425
824975480
800303466
905758153
905824482
901644706
905832213
902744984
905841905
905814843
902394894
902401327
902400975
840366124
905808070
905807960
905803590
905788508
830261664
905815483
905827538
902685198
840365756
840365730
840365748
825858232
825871336
825871344
823376397
825871352
825858224
825858240
825858259
825858267
825858283
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113
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144
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128
300
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201
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VIVO
VIVO
VIVO
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VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
VIVO 15
VIVO 2 EM 1
VIVO 2 EM 1
VIVO 2 EM 1
VIVO 2 EM 1
VIVO 2 EM 1
VIVO 3,5G
VIVO 3,5G
VIVO 3, 5G
VIVO 3,5G
VIVO 3,5G
VIVO 3 EM 1
VIVO 3 EM 1
VIVO 3 EM 1
VIVO 3 EM 1
VIVO 3 EM 1
VIVO 3G
VIVO 3G
VIVO 3G
VIVO 3G
VIVO 3G
VIVO AGENDA
VIVO AGENDA
VIVO AGENDA
VIVO ALERTA
VIVO ALERTA
VIVO ALERTA
VIVO ALERTAS WAP
VIVO ALERTAS WAP
VIVO ALERTAS WAP
VIVO AO VIVO
VIVO AO VIVO
VIVO AO VIVO
VIVOAQUI PERTO
VIVOAQUI PERTO
VIVOAQUI PERTO
VIVO AVISA
VIVO AVISA
VIVO AVISA
VIVO AVISA
VIVO AVISA
VIVO BANCA
VIVO BANCA
VIVO BANCA
VIVO BANCA
VIVO BANCA
VIVO BANCA
VIVO BANDA LARGA
VIVO BANDA LARGA
VIVO BANDA LARGA
VIVO BOA HORA
VIVO BOA HORA
VIVO BOA HORA
VIVO BOTECO GLOBAL
VIVO BOTECO GLOBAL
VIVO BOTECO GLOBAL
VIVO BOTECO GLOBAL
VIVO BOTECO GLOBAL
VIVO BOTECO GLOBAL
VIVO BRASIL
VIVO BRASIL
VIVO BUSCA
VIVO BUSCA
VIVO BUSCA
VIVO CAIXA POSTAL
VIVO CAIXA POSTAL
VIVO CAIXA POSTAL
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CELULAR
VIVO CHAMADA EM ESPERA
VIVO CHAMADA EM ESPERA

825858291
825858305
825858313
825873410
825873428
825858321
825873487
825858330
825858348
825858356
825871263
825871271
825873452
825871280
825871298
825871301
825871328
830043063
830043055
830043012
830043047
823894819
823418383
823418359
823418367
823894908
823894789
823895122
823894770
823418391
823895270
823895289
823895300
829493115
902872826
902872869
902872893
902872931
902872796
829810129
829810013
829810021
829810137
829810102
902872982
902873032
902873059
902873075
902872940
829810048
829810030
829810005
829810110
829810056
826684858
826684866
826684840
825743494
825743486
825743389
825772117
825772095
825772109
825743516
825743524
825743508
826785271
826785280
826785298
825879400
825879418
825879434
825997364
825992184
902523619
902523481
902523570
902523392
902523538
902523422
829082204
829082131
829082123
826581552
826581528
826581544
902423908
902423924
902423860
902423746
902423720
902423711
823895190
823895220
825992567
825997410
825994640
825999243
825992583
825992230
823895408
823895491
823895530
823895076
823895564
823895319
823895033
823895009
823895025
823895360
823895378
825992168
825999316
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VIVO CHAMADA EM ESPERA
VIVO CHAT
VIVO CHAT
VIVO CHAT
VIVO CINEMA
VIVO CINEMA
VIVO CINEMA
VIVO CINEMA
VIVO CINEMA
VIVO CINEMA
VIVO CONFERÊNCIA
VIVO CONFERÊNCIA
Vivo Controle
VIVO CO-PILOTO
VIVO CO-PILOTO
VIVO CO-PILOTO
VIVO CO-PILOTO
VIVO CRÉDITO ANTECIPADO
VIVO CRÉDITO ANTECIPADO
VIVO CRÉDITO ANTECIPADO
VIVO CRÉDITO ANTECIPADO
VIVO CUPIDO
VIVO CUPIDO
VIVO CUPIDO
VIVO DESVIO DE CHAMADA
VIVO DESVIO DE CHAMADA
VIVO DIAGNÓSTICO
VIVO DIAGNÓSTICO
VIVO DIAGNÓSTICO
VIVO DIAGNÓSTICO
VIVO DIAGNÓSTICO
VIVO DIRETO
VIVO DIRETO
VIVO DIRETO
VIVO DOWNLOADS STORE
VIVO DOWNLOADS STORE
VIVO DOWNLOADS STORE
VIVO DOWNLOADS STORE
VIVO DOWNLOADS STORE
VIVO DOWNLOADS STORE
VIVO E-CARDS
VIVO E-CARDS
VIVO E-CARDS
VIVO ECONÔMICO
VIVO E-MAIL
VIVO E-MAIL
VIVO E-MAIL
VIVO EM AÇÃO
VIVO EM AÇÃO
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO EMPRESAS
VIVO ENCENA
VIVO ENCENA
VIVO ENCENA
VIVO ENCENA
VIVO ENCENA
VIVO ENCENA
VIVO ENCONTRA
VIVO ENCONTRA
VIVO ENCONTRA
VIVOENCONTRA
VIVOENCONTRA
VIVOENCONTRA
VIVO ENTREGAS
VIVO ENTREGAS
Vivo Favoritos
VIVO FLASH
VIVO FLASH
VIVO FLASH
VIVO FLASH
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FLEX
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO

825992524
825788323
825820464
825820480
902523066
902523295
902523040
902736647
902523112
902523201
825992192
825999308
900112646
828160309
828179433
828179409
828160295
901999040
901998974
901999075
901999121
825745756
825745764
825745748
825999286
825992176
826728170
826728200
902110039
902110063
902110080
826687849
826687857
826687814
902371525
902371550
902371495
902371444
902371479
902371452
825821657
825821665
825788315
828814597
825788331
825820456
825820472
826422713
826422764
825776759
825774160
825776783
825776767
825776775
825776805
825776732
825774152
825774179
825539412
825539528
825539374
825539455
825539463
902491474
902491482
902503472
902491270
902491423
902491458
825997372
825992540
825992125
826785387
826785379
826785360
826664784
826664733
900112700
828934045
828934061
828934053
828934070
902110691
902110640
902110551
902110632
901844950
901844969
901844977
902110659
901844985
901854140
901854212
901854301
901854352
902110578
902110594
826189466
826168493
826180507
826180523
826182020
826182127
826182151
826182399
826182402
826183557
826185487
826185509
826186530
826200460
826200524
826202497
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VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVO FOTO TORPEDO
VIVOGPS
VIVOGPS
VIVOGPS
VIVOGUIA
VIVOGUIA
VIVOGUIA
VIVO GUIA
VIVO GUIA
VIVO IDEAL
VIVO IDEAL
VIVO IDEAL
VIVO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
VIVO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
VIVO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
VIVO IMAGENS
VIVO IMAGENS
VIVO IMAGENS
VIVO INFORMA
VIVO INFORMA
VIVO INFORMA
VIVO INTERNET
VIVO INTERNET
VIVO INTERNET
VIVO INTERNET
VIVO INTERNET
VIVO INTERNET
VIVO INTERNET
VIVO INTERNET 3G
VIVO INTERNET 3G
VIVO INTERNET 3G
VIVO INTERNET 3G
VIVO INTERNET 3G
VIVO INTERNET BRASIL
VIVO INTERNET BRASIL
VIVO INTERNET BRASIL
VIVO INTERNET BRASIL
VIVO INTERNET BRASIL
VIVO INTERNET BRASIL
VIVO KANTOO
VIVO KANTOO
VIVO KANTOO
VIVO KANTOO
VIVO KANTOO
VIVO KANTOO
VIVO LAB
VIVO LAB
VIVO LAB
VIVO LAB
VIVO LAB
VIVO LAB
VIVO LIGA PRA MIM
VIVO LIGA PRA MIM
VIVO LIGA PRA MIM
VIVOLOCALIZA
VIVOLOCALIZA
VIVOLOCALIZA
VIVOLOCALIZAÇÃO
VIVO LOCALIZAÇÃO
VIVOLOCALIZAÇÃO
VIVO LOCALIZAÇÃO
VIVOLOCALIZAÇÃO
VIVO LOCALIZAÇÃO
VIVO LOG
VIVO LOG
VIVO LOG
VIVO LOG
VIVO LOG
VIVO LOG
VIVO ME LIGA
VIVO ME LIGA
VIVO ME LIGA
VIVO MESSENGER
VIVO MESSENGER
VIVO MESSENGER
VIVO MOBLOG
VIVO MOBLOG
VIVO MOBLOG
VIVO MOBLOG
VIVO MOBLOG
VIVO MOBLOG
VIVO MOBLOG
VIVO MOBLOG
VIVO MULTICONFERÊNCIA
VIVO MULTICONFERÊNCIA
VIVO MULTICONFERÊNCIA
VIVO MUSICAIS TONES
VIVO MUSIC TONES
VIVO MUSIC TONES
VIVO MUSIC TONES
VIVO MUSIC TONES
VIVO NO MUNDO
VIVO NO MUNDO
VIVO NO MUNDO
VIVO NO VERÃO
VIVO NOVO
VIVO NOVO
VIVO NOVO
VIVO NOVO
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON

826204171
826204210
826206930
826206948
826220606
826220630
826226159
826166261
826266410
826266401
826266398
826266347
826785301
826785310
826785328
826785174
826785239
826785166
825992133
825997429
827832923
827832958
827832940
825992222
825999260
825992575
825745721
825745730
825745705
825992508
825997380
825992141
830095888
830095829
830095810
830095900
830095896
900575026
902110217
830095861
830095845
830095853
830095870
830095837
902296744
902296752
902296779
902296787
902296760
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VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ON
VIVO ONDE ESTOU?
VIVO ONDE ESTOU?
VIVO ONDE ESTOU?
VIVOONDE ESTOU?
VIVOONDE ESTOU?
VIVOONDE ESTOU?
VIVO ONLINE
VIVO ONLINE
VIVO ONLINE
VIVO ONLINE
VIVO ONLINE
VIVO PARA VOCÊ
VIVO PARA VOCÊ
VIVO PARA VOCÊ
VIVO PARA VOCÊ
VIVO PESQUISA
VIVO PESQUISA
VIVO PESQUISA
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO PLAY 3G
VIVO PORTAL DE VOZ
VIVO PORTAL DE VOZ
VIVO PORTAL DE VOZ
VIVO QUIZ
VIVO REAL TONES
VIVO REAL TONES
VIVO REAL TONES
VIVO REAL TONES
VIVO RESIDENCIAL
VIVO RIO
VIVO RIO
VIVO RIO
VIVO RIO
VIVO RIO
VIVO RIO
VIVO RIO
VIVO RIO
VIVO ROAMING INTERNACIONAL
VIVO ROAMING INTERNACIONAL
VIVO ROAMING INTERNACIONAL
VIVO ROAMING NACIONAL
VIVO ROAMING NACIONAL
VIVO ROAMING NACIONAL
VIVO SALDO
VIVO SALDO
VIVO SEGURANÇA
VIVO SEGURANÇA
VIVO SEGURANÇA
VIVO SEGURANÇA
VIVO SEGURANÇA
VIVO SEGURANÇA
VIVO SEGURANÇA
VIVO SEGURANÇA
VIVO SEGURANÇA
VIVO SEGURO
VIVO SEGURO
VIVO SMART TÁXI
VIVO SOLETRANDO
VIVO SOLETRANDO
VIVO SOLETRANDO
VIVO SOLETRANDO
VIVO SOM DE CHAMADA
VIVO SOM DE CHAMADA
VIVO SOM DE CHAMADA
VIVO SOM DE CHAMADA
VIVO SOM DE CHAMADA
VIVO TE LIGUEI
VIVO TE LIGUEI
VIVO TONS MUSICAIS
VIVO TONS MUSICAIS
VIVO TONS MUSICAIS
VIVO TORPEDO CENTER
VIVO TORPEDO CENTER
VIVO TORPEDO CENTER
VIVO TORPEDO CENTER
VIVO TORPEDO CENTER
VIVO TORPEDO CENTER
VIVO TORPEDO INFO
VIVO TORPEDO INFO
VIVO TORPEDO INFO
VIVO TORPEDO MMS
VIVO TORPEDO MMS
VIVO TORPEDO MMS
VIVO TORPEDO RECADO
VIVO TORPEDO RECADO
VIVO TORPEDO RECADO
VIVO TORPEDO RECADO
VIVO TORPEDO RECADO
VIVO TORPEDO WAP
VIVO TORPEDO WAP
VIVO TORPEDO WAP
VIVO TORPEDO WEB
VIVO TORPEDO WEB
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902726650
902726641
902726560
902726536
902726552
902726781
902726749
902726706
902726544
902110802
902110799
902110780
826785441
826785409
826785433
825586321
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VIVO TORPEDO WEB
VIVO TORPEDO WEB
VIVO TORPEDO WEB
VIVO TORPEDO WEB
VIVO TRUE TONES
VIVO TRUE TONES
VIVO TRUE TONES
VIVO TRUE TONES
VIVO TV
VIVO TV
VIVO TV
VIVO TV
VIVO TV
VIVO TV
VIVO TV
VIVO TV
VIVO TWITTANDO
VIVO TWITTANDO
VIVO TWITTANDO
VIVO TWITTANDO
VIVO TWITTANDO
VIVO TWITTANDO
VIVO VALORIZA
VIVO VALORIZA
VIVO VALORIZA
VIVO VALORIZA
VIVO VALORIZA
VIVO VALORIZA
VIVO VANTAGENS
VIVO VANTAGENS
VIVO VANTAGENS
VIVO VANTAGENS
VIVO VANTAGENS
VIVO VENDAS
VIVO VENDAS
VIVO VOCÊ
VIVO WAP
VIVO WAP
VIVO WAP
VIVO WAP
VIVO WAP
VIVO WAP E-MAIL
VIVO WAP E-MAIL
VIVO WAP E-MAIL
VIVO ZAP
VIVO ZAP
VIVO ZAP
VIVO ZAP
VIVO ZAP
VIVO ZAP 3G
VIVO ZAP 3G
VIVO ZAP 3G PLUS
VIVO ZAP 3G PLUS
VIVO ZAP PLUS
VIVO ZAP PLUS
VIVO ZAP TURBO
VIVO ZAP TURBO
VIV - VISÃO INTEGRAL DO VOLUNTARIADO
VI@ WEB
VI@ WEB
VIZAK
VIZAT
VIÇOSA BIER
V-LOG
V-LOG
Você Baby
VOCÊ CLUBE
voga
voga
VOGAL INICIAL
VOLENCE JEANS BRASIL
VOLUSPA
VOLUTSA
VONA
VOOSBARATOS
VÓ PAULA
VÓ PAULA
VÔTE CONTAR TRANCOSO
VOZ ÚNICA
VOZ ÚNICA
VP VICTORIA PARRA
vSRM virtual Supplier Relationship Management
VSX SPORT
VSX SPORT
VSX SPORT
VUC EXPO
VUC EXPO
VUVULANI
VUVULANI
V ValeSeals
V&V espaço de saúde
V VIA VITA ACADEMIA PERSONALIZADA
V.V.M. TRUCK
VYDAC
Wagner Luccas
WAL-CAN RENT A CAR
WALLQUEST
WAL-MART TODO DIA
WAMA
WAPMETAL
WASABI
WATER TAWA
WAVE SYSTEM
WAXY MAIZE
WAXY MAIZE
WD WEBDANÇA
WEBAUDIT
WEB ESTÚDIO
web fashion week
WEBIMAGEM
Welab Design
WEMBLEY IDIOMAS
WENDTONE
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WESING
WEX
WEX
WGK ACUSTIC DO BRASIL
WHATSUP
WHERE BUSINESS MEETS FASHION
WHEY BAR LOW CARB
WHEY BAR LOW CARB
WHEY NO2 MICELLAR
WHEY NO2 MICELLAR
whilker
WHITE CUBE
WHITE CUBE
WHITE CUBE
WHITE CUBE
WHITE FOX
WHITESTAR
WICKTEX
WIDEVINE
WIDEVINE
WIDEVINE
WIESE
W IGUATEMI
WiLight
Willpower Idiomas
WINDURANCE
WINGVAC
WINGVAC
WINNER SHOES
WINNER SOCCER
WINNY FEET
WIN SPORTS
WIN SPORTS
WIN SPORTS
WIN SPORTS
WIN - WORKSHOP ITABIRANO DE NEGÓCIOS
Wippon
WISH
WJA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
WJA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
WMG INDUSTRIA
WM WM REGULARIZA
W NEW WORLD
W NUTRITIONAL FOOD
wok express
wolk
wolk zeep shampoo
wolk zorg
WOMEN'S WEAR DAILY
WOMEN'S WEAR DAILY
Wondercakes cupcakes
WONDERFLA
WOOD
WORB WORLD OF RED BULL
WORDMAGIC CENTRO DE IDIOMAS
WORLD PACK
WP12.336 P7
WP12.336 P7
WP12.336 P7
WP12.375 P7
WP12.375 P7
WP12.375 P7
WP12.400 P7
WP12.400 P7
WP12.400 P7
WP12.430 P7
WP12.430 P7
WP12.430 P7
WP12.460 P7
WP12.460 P7
WP12.460 P7
WP12.480 P7
WP12.480 P7
WP12.480 P7
WP12NG330
WP12NG330
WP12NG330
WP12NG350
WP12NG350
WP12NG350
WP12NG380
WP12NG380
WP12NG380
WP7.210 P7
WP7.210 P7
WP7.210 P7
WP7.240 P7
WP7.240 P7
WP7.240 P7
WP7.270 P7
WP7.270 P7
WP7.270 P7
WP7.300 P7
WP7.300 P7
WP7.300 P7
WRC REDEX
WR turismo
WS4
WS Web Seminário
WU
WWD
WWD
WWD
WWW.PERSONALPARK.COM.BR
www.peçafacildistribuidora.com.br
www.todonatal.com
WYTCHER
X8
XAVANTE
XBOL
X-CELLIZE
X-CELLIZE
X-CELLIZE

902771272
840382227
840382251
905818350
840357591
905816986
905815084
905815114
905815599
905815564
905788664
840376367
840376413
840376359
840376391
903088975
840374410
840379820
840362013
840361920
840361963
905808053
826749836
905791436
905839471
830687866
905841131
905841085
905795571
905795466
905795709
840378114
840378084
840378149
840378173
905797094
905815467
902847180
905815343
905815297
902973339
902851888
902972375
905782232
905752295
902696173
902724967
902724827
840365810
840365799
902014900
823187390
902967649
829753516
830665455
902772180
905764536
905764501
905764552
905762860
905762720
905762843
905772644
905772598
905772610
905772881
905772865
905772911
905772482
905772423
905772385
905772750
905772733
905772725
905771745
905771761
905771699
905773063
905773039
905773071
905763050
905763165
905762940
905768965
905769023
905768949
905769066
905769074
905769040
905773381
905773292
905773330
905773152
905773250
905773187
902680919
905816463
905815335
902886550
840378530
840365772
840365802
840365780
826869912
905834143
902966910
902625985
830831738
828351023
905793200
840349920
840349998
840349971
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530
400
401
1005
316
999
956
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980
980
843
368
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705
361
398
331
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920
132
853
1135
194
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869
869
870
381
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874
978
594
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599
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819
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114
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180
531
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800
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275
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X-CELLIZE
X-CELLIZE
X-DELIZ
X DOG
X-ELO
XENAZINE
XFIT ACADEMIA
XFITNESS ACADEMIA
XIAO
XICA BAKANA
XICO DA KAFUA
XICO DA KAFUA
XIK7
XIQUITA BAKANA
XIQUITA BAKANA
XIS DO VINI
XISTO
Xnelo
Xpect
X PLAST
X PLAST
XPURE
XR
X-REALITY
XRT
XSOL
XSOL
Xsport
XTOOLS
XTREMEFULL
XTREMEFULL
XTREMEFULL
XTREM SAMSONITE
XTREM SAMSONITE
XTREM SAMSONITE
XTREM SAMSONITE
XTREM SAMSONITE
XTREM SAMSONITE
XTREM SAMSONITE
XTREM SAMSONITE
X TRIM FIXX
X-Tudo Cultural SESI
XTZ CROSSER
XUPINGA
XUP XUP
XUXA
YAGUARA
YAKICHINA COMIDA CHINESA DELIVERY
YANKEE
YARA
YATTA BRASIL
YAUATCHA
YEALANDS ESTATE
YEALANDS WAY
YELLOW JET
YENMAK
YENMAK
yept
YES
Yes. Sp.
YFILMES PANTONE ORANGE 21
Y-KAS HAIR TECHNOLOGY
Y M H you must have
YOGOLINE FROZEN YOGURT
YOGOMANGO FROZEN YOGURT
YOGOMANIA
YOGOMANIA
YOGO MEU
YOKÓBIS
YOKOHAMA MOTOS
YOLANTE
YONGNUO
YOU AT URBI
YOUNG FASHION
YOUNGS
YOUSUP
YOUVITA
YOUVITA
YSI
YSL
YUPPI
YURA
ZACCARDI MALE SHOES
ZAINA
ZARA HOME
ZARPAR
ZARPAR
ZARPAR
ZARPAR
ZARPHOST
Zartier
ZÁS-TRÁS SERVIÇOS
ZAURALEYNE
ZAZCAR
ZAZUEIRA
ZAZUEIRA
ZAZUEIRA
ZBOOK
ZEED
ZEED
ZEED
ZEED
ZEINA
ZEMBRIN
ZEMBRIN
ZEMBRIN
ZEN2GO
ZENA
ZENSHIN BRASIL
ZEOTOP
ZEPHYR
ZEROCORP
ZETA BLOCK

840350023
840349882
828611270
812663985
905815300
830756590
840357117
840357109
902969510
903113775
905815610
905815734
905789024
903113821
900607033
902878336
905825292
905771303
902858580
902715062
902715119
905830431
825447496
830697284
900779454
900931728
900936754
901454222
905818504
905823311
905823230
905823125
830719610
830719660
830719644
830719687
830796053
830719636
830719598
830719652
902963198
905827589
840338236
905827112
905815475
902969935
902689576
905783409
002651998
905823044
905732693
830683690
902735284
902735314
905752970
830726195
830726225
905796373
901758841
905821327
840366388
902792490
905822110
830690182
902829637
905781015
905780566
902845934
830693408
905824547
830710230
902771132
840382553
830664939
824605284
905764757
905803094
905803124
830727361
830342397
825616441
902969153
902912372
828212538
826004334
902973525
902992783
902973479
902992880
902814672
905820762
902592220
905824709
905758323
905734831
905734769
905734629
840365543
840380305
840380283
840380291
840380275
828212520
840365225
840365233
840365241
840378378
828212511
901369098
905748905
840357680
902694260
905744730

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

003
003
400
735
003
155
003
003
100
230
003
003
003
230
230
400
003
003
400
400
400
003
400
400
100
400
400
100
003
003
003
003
400
400
400
400
400
400
400
400
241
003
003
003
003
351
400
003
560
003
003
400
400
400
003
400
400
003
400
003
003
400
003
400
400
003
003
241
400
003
400
400
003
400
400
003
003
003
351
210
210
351
400
590
400
351
351
351
351
400
003
400
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
590
003
003
003
003
590
400
003
003
400
003

309
307
139
1150
975
226
311
311
668
708
980
981
843
708
411
608
1076
797
602
493
494
1119
120
198
413
414
415
420
1007
1057
1056
1055
209
209
209
209
274
209
209
209
646
1088
300
1082
978
670
484
824
1143
1054
720
189
504
504
760
212
212
872
425
1036
344
559
1045
195
587
813
812
594
197
1068
206
529
403
180
117
792
889
889
213
160
122
666
626
1166
125
695
703
695
703
578
1031
466
1070
781
727
726
723
337
400
400
400
399
1166
334
334
334
384
1166
418
750
316
486
742
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Zeus Tecnologia
ZIDRAS
Zilians
ZILOBE
ZILQUIMICA
Zimp
ZIMPLES
ZIPCAP
zipittus
ZITROMAX
ZIVULIB
ZMA POWER
ZNET
ZNET
ZNET
ZNET
ZNET
ZNET
ZOAN
ZOETEKH
ZOETEKH
ZOLPID SL
Zombeer
ZOPIDURM
Z PORTAL
ZS
ZUM
ZUMA ICE TEA
ZUMA ICE TEA
Zuni-Tec
ZURIX
Zvirtual Engenharia
ZYVAL
ZYVALPREX
Z ZAP GAMES E ENTRETENIMENTO
Z ZOOCRER
ZZ PROTEZZA
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905818334
840377703
905750411
905797485
829230955
905823990
840357699
840358512
903028247
830368710
840378050
905816102
840377371
840377258
840377347
840377312
840377401
840377428
905743377
902670077
902669729
905734750
905797248
905836839
830661433
007186401
902859528
905798201
905798171
905826833
905809688
902793187
901807109
902790102
902967924
902796194
830661000

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

003
003
003
003
400
003
003
003
351
351
003
003
003
003
003
003
003
003
003
400
400
003
003
003
210
700
400
003
003
003
003
400
210
400
241
400
400

1004
381
754
875
143
1064
316
325
705
160
381
990
376
376
376
376
377
377
740
480
480
726
874
1131
178
1146
602
877
877
1079
926
560
427
558
659
563
178
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110

DIRMA - Índice Alfabético Remissivo de Marcas

RPI 2214 de 11/06/2013

Diretoria de Marcas - DIRMA
Despachos em Pedidos
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No.811385205 30/11/1983
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIDEO MAP
Clas.Prod/Serv: 09.35
Especific.: aparelhos de comunicação em geral e
seus componentes.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.811385213 30/11/1983
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TEVE MAP
Clas.Prod/Serv: 09.35
Especific.: aparelhos de comunicação em geral e
seus componentes.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.811385221 30/11/1983
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TELE MAP
Clas.Prod/Serv: 09.35
Especific.: aparelhos de comunicação em geral e
seus componentes.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.813733995 13/08/1987
175
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120115831 DE 19/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.814651208 26/01/1989
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAPPIN - O DIA DO CLIENTE
Clas.Prod/Serv: 40.15
Especific.: serviços auxiliares ao comércio de
mercadorias, inclusive à importação e à exportação.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 0012148-

82.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.817323678 24/06/1993
230
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.819131563 14/02/1996
269
Tit.UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8617589
Especific.: discos fonográficos pré-gravados, fitas
cassetes de audio pré-gravadas, cds )"compact
discs"), discos
audiovisuais pré-gravados em
configurações de disco
analógico e digital,
configurações de fita magnética analógica e digital,
todos contendo musicais.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.819660914 28/11/1996
Tit.MARIA DE LOURDES COSTA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62862928704
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO SAUDE ASC

351

CFE(4) 25.5.1
Clas.Prod/Serv: 39.40
Especific.: serviços de psicologia, de assistência
social, fonoaudiologia, fisioterapia e similares.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESPAÇO SAÚDE".
*DEFERIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: PEDROLINA ALMEIDA CAVALHO
No.819718050 17/02/1997
252
Tit.VIRBAC S.A. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0296635
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EQUIMAX
Clas.Prod/Serv: 05.70
Especific.: medicamentos para uso veterinário.
*JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA
ANULADO O ATO DE MANUTENÇÃO DO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO
POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL DO MM
JUÍZO DA TRIGÉSIMA NONO VF/RJ. INICIA-SE
NESTA DATA O PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS
PARA QUE O REQUERENTE COMPROVE JUNTO
AO INPI O RECOLHIMENTO DAS RETRIBUIÇÕES
RELATIVAS À PROTEÇÃO DECENAL E À
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO EXATO
VALOR PREVISTO NA TABELA DE CUSTOS DE
SERVIÇOS PRESTDOS, VIGENTE Á ÉPOCA DO
RECOLHIMENTO
Procurador: SERVTRADE CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C LTDA.

No.819930369 14/05/1997
175
Tit.CALIFORNIA DESIGN STUDIO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0367486
*PET (RJ) 020050050888 DE 13/06/2005,
PREJUDICADA POR CARECER DE OBJETO,
TENDO EM VISTA O ARQUIVAMENTO DO
PEDIDO DE REGISTRO. INT.: NELLIE ANNE
DANIEL SHORES.
Procurador: ARARIPE & ASSOCIADOS.
No.820211290 16/09/1997
269
Tit.PREVIVER CORRETORA DE SEGUROS DE
VIDA SC LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61405452000148
Especific.: serviços de previdência privada. serviços
auxiliares ou correlatos das atividades financeiras.
Procurador: JOAQUIM CALHEIROS DE MORAIS
No.820252832 02/10/1997
Tit.CIRIO S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4732146
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

270

No.820524182 29/12/1997
269
Tit.SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28503555000175
Especific.: formulários contínuos para computadores,
dos tipos listagens e personalizados, formulários
contínuos e de segurança, impressão de material
gráfico comum, industrial, comercial, escolar,
publicitários e outro afins.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FORMULÁRIOS".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FORMULÁRIOS".
Procurador: MARCO ANTONIO VIEIRA
No.820743712 13/05/1998
Tit.AMERICAN HEALTH AND BEAUTY AIDS
INSTITUTE (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0433705
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: AHBAI MEMBER THE PROUD LADY

400

CFE(4) 2.3.1; 25.1.5; 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 20.35
Especific.: embalagens relacionadas com produtos
de beleza e de saúde para identificar membros de
uma associação de fabricantes de produtos de
cuidado com a saúde e com a beleza.
*CONCEDIDO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE
06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANIEL & CIA.
No.820822400 01/06/1998
235
Tit.PEDRO TAVARES DA SILVA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64684768449
*CED - GRAVASOM COMERCIAL FONOGRAFICA
E PUBLICIDADE LTDA
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA

112 DIRMA – Despachos em Pedidos

No.820892297 02/09/1998
Tit.ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE
SEGURANÇA S/S LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02301755000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENGEFORT

RPI 2214 de 11/06/2013

400

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUSTIN RATING
NCL(7) 35 serviço de assessoria, auditoria e
consultoria empresarial, gestão e gerenciamento de
negócios.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.822293170 31/05/2000
351
Tit.AUSTIN ASIS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56724123000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A AUSTIN ASIS

No.820980668 11/08/1998
269
Tit.NETOBJECTS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0445452
Especific.:
ferramentas
(programas)
para
desenvolver softwares para possibilitar ao usuário
criar web sites.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.821035274 16/11/1998
269
Tit.WALBERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60592698000103
Especific.: jogos, brinquedos e passatempos.
Procurador: CPA-CENTRAL PAULISTA DE
ASSESSORIA S/C LTDA
No.821275160 12/04/1999
269
Tit.CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS
FARMACÊUTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44734671000151
Especific.: medicamentos que atuam no aparelho
cardiovascular. medicamentos que atuam sobre as
funções endócrinas e sobre o metabolismo.
Procurador: CLÁUDIO ANTONIO SILVESTRIN
No.821640992 26/04/1999
269
Tit.SANTANA TEXTIL LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72418478000147
Especific.: roupas e acessórios do vestuário de uso
comum.
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.821647725 13/05/1999
269
Tit.STRATUS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03102651000180
Especific.: alarmes em geral
Procurador: O PRÓPRIO.
No.822025566 09/09/1999
269
Tit.HOTEL E RESTAURANTE MAQUINÉ LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88813480000150
Especific.: serviços de hotelaria. serviços de
alimentação.
Procurador: MARPA CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.822210088 03/05/2000
351
Tit.AUSTIN RISK CONSULTORIA E SERVIÇOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02917081000114

No.822483262 24/02/2000
400
Tit.JOHNSON & JOHNSON (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0068560
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FARNESTAT
NCL(7) 05 preparações farmacêuticas para uso
humano, a saber agentes anticâncer.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.822483408 24/02/2000
400
Tit.JOHNSON & JOHNSON (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0068560
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FARNEZOR
NCL(7) 05 agentes anti cancerígenos
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 3.7.1; 24.1.5
Clas.Prod/Serv: 40.50
Especific.: serviços de vigilância, segurança e
investigação.
Procurador: EDNEA CASAGRANDE PINHEIRO
No.820980650 11/08/1998
269
Tit.NETOBJECTS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0445452
Especific.:
ferramentas
(programas)
para
desenvolver softwares para possibilitar ao usuário
criar web sites.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

Procurador: FUCAPI - FUNDAÇÃO CENTRO DE
ANÁLISE, PESQUISA E INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

No.822485605 25/02/2000
400
Tit.DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05210556000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ADD-RAD
CFE(4) 26.3.23; 26.13.25; 27.1.1
NCL(7) 35 administração (assessoria para) de
empresas comerciais ou industriais, administração
(assessoria para), empresarial, administração e
consultoria
empresarial,
assessoria
de
gerenciamento de negocios, banco de dados de
computador(compilação de informação em ), banco
de dados de computador (sistematização de
informações em).
Procurador: SCORPIONS MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.822331349 12/06/2000
100
Tit.AUSTIN CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03016560000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUSTIN
NCL(7) 35 serviços comerciais (assessoria para
administração de empresas )ou industriais,
compilação de informação em bancos de dados d
computador,
consultoria
de
administração
empresarial; consultoria de organização de
negócios.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
822118742
Procurador: SCORPIONS MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.822396238 04/07/2000
270
Tit.CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01299649000118
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.822479460 28/07/2000
269
Tit.NOVARTIS AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0343706
Especific.: preparações farmacêuticas; substâncias
dietéticas adaptadas para uso medicinal; alimentos
para bebês; vitaminas e minerais.
Procurador: NELSON AUGUSTO MUSSOLINI

CFE(4) 27.5.1
NCL(7) 16 embalagem para material hospitalar a ser
esterelizado por plasma de peróxido, incluída nesta
classe.
Procurador: ADAHIR DE MATTOS MARCELLINO
No.822487004 28/02/2000
400
Tit.MARTINS E NARCIZO LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04773712000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KORIS
NCL(7) 02 esmaltes para tintas; esmaltes [vernizes];
redutores para tintas; tintas a óleo; tintas acrílicas;
tintas látex; vernizes.
Procurador: ALTAIR DIAS, MELLO & CIA. LTDA.
No.822489503 14/02/2000
400
Tit.L M S CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARES LTDA. ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02464442000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MICROLINE INFORMÁTICA

No.822480875 18/02/2000
400
Tit.FÁTIMA DE FARIA VALADARES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17714982691
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLORIUM
NCL(7) 03 shampoo, cremes, loções e perfumes,
gel, condicionador
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA.
No.822482045 08/02/2000
400
Tit.CIA AMAZONENSE DE PRODUTOS LACTEOS
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22818603000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUÉ
NCL(7) 30 café.

CFE(4) 25.7.20; 26.1.1; 27.5.1
NCL(7) 41 treinamento em microinformática
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "IFORMÁTICA".
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA.
No.822497964 07/08/2000

400
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Tit.ABAC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ADMINISTRADORAS DE CONSORCIOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62246251000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONAC
NCL(7) 41 organização de feiras e exposições
voltadas ao sistema de consórcios e as
administradoras de consórcios de bens móveis e
imóveis.
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.822501732 16/02/2000
400
Tit.MODA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02792728000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CRISTÓFOLI

NCL(7) 35 comercialização de artigos de escritório,
livraria, publicações, papelaria, artigos escolares,
malas, bolsas, uniformes e agasalhos e demais
produtos decorrentes de sua fabricação ou de
terceiros.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.822788969 24/05/2000
269
Tit.SERGIO ARANTES CANTO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02078892000179
Especific.: roupas, artigos do vestuário de uso
comum e para prática de esportes; artigos do
vestuário; bonés, calças, calções, camisas,
camisetas, casacos, cintos, coletes, meias; roupas
íntimas; roupas e roupões de banho; luvas; lenços;
jaquetas; japonas; paletós.
Procurador: GERALDA DINIZ FERREIRAMINASMARCA & PATENTES SC LTDA
No.822821125 15/05/2000
Tit.INDÚSTRIAS ARPÓN DO BRASIL LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03615472000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARPON

400

NCL(7) 41 serviços de entretenimento e de internet;
serviços de entretenimento na forma de programas
contínuos de televisão do tipo ao vivo, comédia,
drama e/ou animação; produção de programas de
televisão do tipo ao vivo, comédia, drama e/ou
animação; serviços de entretenimento na forma de
filmes cinematográficos teatrais do tipo ao vivo,
comédia, drama e/ou animação; produção de filmes
cinematográficos teatrais do tipo ao vivo, comédia,
drama e/ou animação; performances teatrais tanto
em forma de animação como representadas ao vivo;
e fornecimento de um banco de dados de
computador on-line na área de notícias de interesse
geral, entretenimento e informação educacional
através de uma rede global de computadores, todos
relacionados a uma série de publicações e filmes do
harry potter, incluindo, mas não limitando-se, aos
nomes e imagens dos personagens, lugares e outras
indicaçoes contidas nos mesmos.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.822970007 26/01/2001
270
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES VILA
NOVA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46107397000116
Procurador: ICAMP ASSESSORIA EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.822977842 02/02/2001
235
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
*CED.1 - LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(7) 18 malas e bolsas de viagem
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
No.822505576 23/02/2000
400
Tit.BANCO DE MARCAS E IDÉIAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03801687000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KILLOWATT

CFE(4) 26.3.1; 26.5.2; 27.5.1
NCL(7) 09 baterias
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA
No.822828448 02/06/2000
400
Tit.PLURIMUS INVESTIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95606398000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PLURIMUS INVESTIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO
NCL(7) 35 administração (assessoria para -)
empresarial; administração (assessoria para -) de
empresas comerciais ou industriais; empresas de
importação/exportação.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DE
"INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO".
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS &
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(7) 03 produtos de perfumaria e cosméticos
Procurador: LEALVI MARCAS E PATENTES
No.822602296 31/03/2000
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

230

No.822670992 29/09/2000
Tit.MAURICIO VIEGAS TRICATE ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65017006000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MÁGICO DE OZ

400

No.822837064 01/12/2000
269
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
Especific.: amebicida, giardicida, tricomonicida,
todos medicamentos.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.822927616 04/07/2000
400
Tit.WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6956190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HP

No.822985896 19/07/2000
230
Tit.PÃO DE QUEIJO JÓIA DE MINAS LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02276470000108
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.823017613 16/02/2001
150
Tit.PAUL REED SMITH GUITARS, LTD (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4812832
*§ 1º DO ART. 159 DA LPI.
Procurador: TOZZINI, FREIRE, TEIXEIRA E SILVA
ADVOGADOS
No.823038831 23/02/2001
400
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE LACTEOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10213035000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PARMAZINHO
NCL(7) 30 biscoitos; biscoitos recheados, básicos,
doces, amanteigados, água e sal; básicos maria;
básicos maisena; wafers; cookies; mini cookies;
bombons; tipo merendas; achocolatados; confeitos
(balas); molhos de tomate; catchup [todos os itens
incluídos nesta classe].
Procurador: PATRICIA DE SOUZA
No.823055744 06/03/2001
Tit.CASA DO VINHO ENGARRAFADOS E
COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04182311000170
Procurador: MONICA LORON GUIMARÃES

No.823074145 12/03/2001
400
Tit.NAUTILUS PRODUÇÕES S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00494256000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NAUTILUSS
NCL(7) 41 grupo musical, bem como organização de
shows e eventos, espetáculos artísticos e culturais.
Procurador: NEW COMPANY MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.823079155 15/03/2001
Tit.FACTU ASSESSORIA INTEGRADA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65034084000120
Procurador: ALBANEZ BASTOS, VICENTE &
ASSOCIADOS S/C LTDA

CFE(4) 4.5.5; 9.7.1; 27.1.1

CFE(4) 1.15.9; 3.7.17; 4.1.3; 27.5.1

270

270
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No.823124436 30/08/2000
280
Tit.CURSO P. H. LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31363344000199
Especific.: serviços de ensino e educação de
qualquer natureza e grau
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PHACULDADE" EM SUA REAL
ACEPÇÃO.
*CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO. DOULHE PROVIMENTO. REFORMO O ATO
RECORRIDO PARA MANTER O DEFERIMENTO
DO PEDIDO DE REGISTRO, OBSERVANDO-SE A
MODIFICAÇÃO DA RESSALVA "SEM DIREITO AO
USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO
"PHACULDADE" EM SUA REAL ACEPÇÃO".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.823172937 16/04/2001
400
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A PRINCESA E EU
NCL(7) 41 espetáculo de entretenimento, de
diversão e artístico, veiculado pela televisão.
Procurador: PAULO HENRIQUE SALGADO
COLLONNESE
No.823178005 18/04/2001
269
Tit.AJINOMOTO CO., INC (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003697
Especific.: adoçantes artificiais, produtos químicos
para uso industrial
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SWEET".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SWEET".
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.823187390 27/09/2000
269
Tit.CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33649575000199
Especific.: aluguel de computadores; design;
desenho e escrita (exceto textos para publicidade)
comissionados, todos para a compilação de páginas
da web na internet; informações (somente
informação dentro desta classe) fornecidas on-line
através de um banco de dados de computador ou
através da internet; criação e manutenção de
páginas da web; hospedagem de páginas da web de
terceiros; instalação e manutenção de softwares de
computadores; compilação, criação e manutenção
de softwares de computadores; compilação, criação
e manutenção de registros de nomes de domínio;
aluguel de tempo de acesso a um banco de dados
de computador.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.823192768 20/04/2001
270
Tit.TQM-TOTAL QUANTIFIED MANAGEMENT S/C
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01563579000163
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823197824 25/04/2001
270
Tit.HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG. (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0057100
Procurador: COMETA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.823213340 27/04/2001
400
Tit.IRON MOUNTAIN INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4825764
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IRON MOUNTAIN
NCL(7) 35 de gerenciamento de projeto e consultoria
nas áreas de tecnologia de informação, operações
centrais de dados, programação de computador, e a
organização,
manutenção,
armazenamento,
gerenciamento,
retenção
e
destruição
de
registros/arquivos comerciais e empresariais,
registros/arquivos vitais, dados de computador,
registros/arquivos médicos, filmes, gravações
mestras, e registros e material de arquivo.
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Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.823215873 02/05/2001
Tit.STARKEY LABORATORIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6667457
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STARKEY

400

No.823279782 25/05/2001
269
Tit.SÃO JOAQUIM S/A ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59104984000101
Especific.: - estacionamentos em shopping,
estacionamento de carros, aluguel de vagas em
garagem.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PARKING".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PARKING".
Procurador: TINOCO, SOARES & FILHO S/C LTDA

CFE(4) 1.1.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(7) 10 aparelhos e instrumentos médicos,
notadamente aparelhos e instrumentos auditivos
[incluídos nesta classe], aparelhos para o tratamento
da surdez, limpa-ouvidos
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.823224627 06/09/2000
400
Tit.MAXTEMPER ENERGIA SOLAR LTDA -ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02859232000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAXTEMPER
NCL(7) 11 aquecedor solar e placas, todos incluídos
nesta classe.
Procurador: WOLNEY CAETANO DA SILVA
No.823237079 10/05/2001
269
Tit.ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4773209
Especific.: aspiradores, aspiradores a vapor e
limpadores a vapor para uso doméstico; moldadores
a vapor [máquinas ou equipamentos para passar
roupas]
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.823271315 18/05/2001
269
Tit.LABORATORIOS BALDACCI S A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61150447000131
Especific.: medicamento farmacêutico para uso
humano utilizado como bloqueador dos canais de
cálcio, agindo principalmente como vasodilatador
cerebral.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.823275035 22/05/2001
270
Tit.PONTO COM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04089532000106
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.823275043 22/05/2001
270
Tit.PONTO COM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04089532000106
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.823278883 24/05/2001
270
Tit.FELIPPA GARCIA CONFEÇÕES DE LINGERIE
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68342963000107
Procurador: VMP - VERIFIQUE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.823279448 25/05/2001
270
Tit.KONNECT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02743313000165
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.823279731 25/05/2001

Tit.STEMMANN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46872214000159
Procurador: ELGEM ALVES GOUVEA FILHO

270

No.823292398 28/05/2001
270
Tit.JOÃO MANUEL FERREIRA - LANCHE - ME.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02824139000185
Procurador: ANTONIO SERGIO MUCCI
No.823292460 28/05/2001
Tit.CARTIER INTERNATIONAL N.V. (AN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5048605
Procurador: SUYANG CASSIANO DE MELO

270

No.823310060 25/05/2001
269
Tit.SANTHER - FÁBRICA DE PAPEL SANTA
THEREZINHA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61101895000145
Especific.: dispensadores fixos de guardanapos ou
toalhas (não metálicos).
Procurador: OCTÁVIO & PEROCCO S/C LTDA
No.823310647 01/06/2001
269
Tit.INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUC.
CIENCIA E TECNOLOGIA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37174034000102
Especific.: serviços educacionais de ensino médio e
superior.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "FACULDADE" E "EDUCATIO
QUALITATIS".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "FACULDADE" E "EDUCATIO
QUALITATIS".
Procurador: EXCLUSIVA MARCAS E PATENTES
SC LTDA
No.823312666 01/06/2001
270
Tit.UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60665981000118
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.823317587 06/06/2001
269
Tit.FRIOTERM DA AMAZONIA IND. E COMÉRCIO
LTDA. (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84113349000120
Especific.: equipamento para renovação de ar,
recuperador de energia, trocador de calor, ariar com
célula.
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.823317595 06/06/2001
270
Tit.FRIOTERM DA AMAZONIA IND. E COMÉRCIO
LTDA. (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84113349000120
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.823333973 08/06/2001
269
Tit.ART-BEL COSMÉTICOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03789921000173
Especific.: creme sem enxágue, creme com
enxágue, shampoo, condicionador, ativador de
cachos, umidificador, reparador de pontas,
hidratante para o corpo, óleo corporal, hidratante
para as mãos, creme de pentear, filtro solar para os
cabelos, , máscara com enxágue, máscara sem
enxágue, após lavagem, pré lavagem, pré lavagem,
recondicionador, shampoo anti- resídios, creme de
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tratamento intensivo sem enxágue; creme de
tratamento
intensivo
com
enxague,
creme
restaurador com enxágue, creme restaurador sem
enxágue, creme nutritivo.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MORENINHA".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MORENINHA".
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.823334708 11/06/2001
270
Tit.PANAMERICA DISTRIBUIDORA DE
COSMÉTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03372726000143
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.823337723 12/06/2001
269
Tit.EDEL MUSIC AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4839544
Especific.: acopladores acústicos, alto-falantes,
aparelhos de videocassetes, aparelhos para a
transmissão de sons, aparelhos de ensino
audiovisual, caixas para alto-falantes, câmaras de
video, cartuchos para jogos eletrônicos, câmaras
cinematográficas, discos compactos de audio e
vídeo,
discos
fonográficos,
disquetes
para
computadores, projetores de eslaides, filmes
expostos, discos fonográficos, gravadores de fita,
circuitos integrados, projetores de diapositivos,
receptores de audio e de video, aparelhos de
gravação e de reprodução de sons, toca discos, fitas
de video, videocassetes.
Procurador: COMETA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.823341682 06/10/2000
269
Tit.FUCAPI - FUNDAÇÃO CENTRO DE ANÁLISE,
PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04153540000166
Especific.: exportação de produtos; comercialização
de objetos de arte e decoração; comercialização de
mobiliário; comercialização de design de jóias;
comercialização de confecções e materiais de
acabamento.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DESIGN".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DESIGN".
Procurador: ISA ASSEF DOS SANTOS
No.823351122 13/06/2001
270
Tit.CASA TUPINIQUIM EVENTOS OFICINAS
INFANTIOS DE ARTE EDUC E RECR. COM. LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04014968000128
Procurador: MARCAVIVA MARCAS PATENTES E
TECNOLOGIA S/C LTDA
No.823396568 02/07/2001
060
Tit.CONDOMINIO SHOPPING ABC (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01284855000154
*DEVE SER INFORMADO PELA RECORRENTE SE
DESEJA PROSSEGUIR COM O EXAME DO
PEDIDO DE REGISTRO COM A EXCLUSÃO DA
EXPRESSÃO "COM VOCÊ" CONSIDERADA
IRREGISTRÁVEL A LUZ DO ARTIGO 124, INCISO
VII, DA LPI. EM CASO POSITIVO, DEVERÃO SER
APRESENTADOS NOVOS JOGOS DE ETIQUETAS
CONFORME DISPOSTO PELO MANUAL DO
USUÁRIO DE MARCAS, CONTENDO APENAS A
EXPRESSÃO "SHOPPING ABC" NA FORMA DE
APRESENTAÇÃO ORIGINALMENTE REQUERIDA.
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.823396576 02/07/2001
060
Tit.CONDOMINIO SHOPPING ABC (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01284855000154
*DEVE SER INFORMADO PELA RECORRENTE SE
DESEJA PROSSEGUIR COM O EXAME DO
PEDIDO DE REGISTRO COM A EXCLUSÃO DA
EXPRESSÃO "COM VOCÊ" CONSIDERADA
IRREGISTRÁVEL A LUZ DO ARTIGO 124, INCISO
VII, DA LPI. EM CASO POSITIVO, DEVERÃO SER
APRESENTADOS NOVOS JOGOS DE ETIQUETAS
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CONFORME DISPOSTO PELO MANUAL DO
USUÁRIO DE MARCAS, CONTENDO APENAS A
EXPRESSÃO "SHOPPING ABC" NA FORMA DE
APRESENTAÇÃO ORIGINALMENTE REQUERIDA.
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.823418359 11/07/2001
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823431800 13/07/2001
400
Tit.GALDERMA S/A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0213837
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OPALEX
NCL(7) 05 produtos farmaceuticos dermatologicos
Procurador: MARCIA CRISTINA RAFFAELLI
SANTANNA

No.823853721 19/10/2001
270
Tit.ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60779014000187
Procurador: MAURICIO DARRE
No.823853730 19/10/2001
270
Tit.ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60779014000187
Procurador: MAURICIO DARRE
No.823857867 19/10/2001
400
Tit.INTERSERVICE PUBLICIDADE SOCIEDADE
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46546669000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NEW MOMENTUM

No.823481867 18/12/2000
230
Tit.SUPERMERCADOS LEAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25926205000123
*SEDE ALTERADA.
Procurador: BENEDITA APARECIDA RODRIGUES
No.823481875 18/12/2000
230
Tit.SUPERMERCADOS LEAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25926205000123
*SEDE ALTERADA.
Procurador: BENEDITA APARECIDA RODRIGUES
No.823554155 27/08/2001
400
Tit.TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE SERRA
DA GRAMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55901375000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JÓIA DA SERRA
NCL(7) 30 café
Procurador: UNIÃO FEDERAL MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.823697100 15/10/2001
269
Tit.DESAFIO. COM S/C LTDA. - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04647062000140
Especific.:
desenvolvimento,
construção
e
manutenção de sites.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM".
Procurador: ELZIARA MARIA FERNANDES
JACQUES
No.823698998 17/10/2001
269
Tit.HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02174059000121
Especific.: filtros e purificadores de água; filtros e
purificadores para fins industriais e residenciais;
processadores hidrocinéticos; filtros para chuveiros;
partes, peças e componentes para instalações para
purificação de água incluídas nesta classe.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.823774228 10/08/2001
210
Tit.TRE FRATELLI ALIMENTOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31263346000106
*INDEFERIMENTO.
Procurador: SECURITY ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.823790649 17/08/2001
060
Tit.O.M.V.L. S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4844181
*DEVE A RECORRENTE ESCLARECER SE
DESEJA PROMOVER ALGUMA ADEQUAÇÃO NA
ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS, DE FORMA A
NÃO INCLUIR AQUELA JÁ PROTEGIDA SOB O Nº
DE REGISTRO: 817887695.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(7) 35 prestação de serviços no ramo da
publicidade , propaganda e promoção.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.823876144 29/10/2001
Tit.ARCOR DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54360656000144
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA

270

No.823894789 01/11/2001
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823894819 01/11/2001
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823895076 01/11/2001
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823895122 01/11/2001
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823895220 01/11/2001
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
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No.823895378 01/11/2001
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

No.823996395 14/12/2001
400
Tit.INDIANA RANCH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01273548000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IR INDIANA RANCH

No.824128818 24/10/2001
150
Tit.CHEMPLORER GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4859014
*§ 1º DO ART. 159 DA LPI.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.823895408 01/11/2001
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823895530 01/11/2001
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823901858 08/05/2001
Tit.GRÁFICA COMETA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91154666000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GC GRÁFICA COMETA

No.823921115 11/05/2001
Tit.WAL-MART STORES, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0367990
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WAL-MART TODO DIA

CFE(4) 1.1.1; 26.7.25; 27.5.1
NCL(7) 25 bermudas bonés botas * botinas cachecol
calçados em geral * calças calças compridas
camisas camisetas chapéus (armações de -)
chapéus [chapelaria] cintos (vestuário] japonas
jaquetas
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA

400
No.824011910 13/08/2001
400
Tit.ATELIEXTRA MODA LTDA ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04084994000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ATELI EXTRA
NCL(7) 25 roupas de uso comum, incluídas nesta
classe.
Procurador: MOACIR ARAÚJO DA SILVA

CFE(4) 27.5.1
NCL(7) 35 comércio de: embalagens de cartonagem;
etiquetas dos mais diversos tipos para acompanhar
a identificação de produtos; folhetos explicativos,
material gráfico em geral
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRÁFICA".
Procurador: RENATO HAHN
351

CFE(4) 18.1.14
NCL(7) 35 vendas a varejo e por atacado em lojas
do tipo supermercado ou hipermercado
Procurador: ARARIPE & ASSOCIADOS.
No.823952835 26/11/2001
269
Tit.CLENILDO FARIAS DANTAS - ME (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02427744000112
Especific.: argila higiênica para uso animal
Procurador: CLÁUDIO SANTANA DA SILVA

Marca: AMAZON PREMIUM
NCL(7) 06 minérios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PREMIUM".
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.824062493 29/06/2001
269
Tit.MULBERRY COMPANY (DESIGN) LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0351237
Especific.: bolsas de viagem, malas, alças, maletas
pequenas de viagem, baús e valises, todos sendo
artigos de bagagem, bolsas de mão, pasta para
documentos, maletas, sacolas de comprar, carteiras
(não de metais preciosos ou revestidos com os
mesmos); estojos de bolso, carteiras de bolsos;
estojos, chaveiros (objetos de couro), guarda-chuvas
e guarda-sol, bengalas, arreios e selas.
Procurador: DANIEL & CIA.
No.824064933 03/07/2001
400
Tit.G 8 COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82265976000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: G 8 COMUNICAÇÃO
NCL(7) 35 propaganda; publicidade; publicidade
(agências de-); agências de propaganda; material
publicitário (atualização de-); marketing; estudos de
comunicação visual; publicidade; criação e
propaganda.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COMUNICAÇÃO".
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.824083750 09/07/2001
400
Tit.AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI
FRANCESCO-ACRAF SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0011533
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UNIDROX
NCL(7) 05 preparações farmacêuticas, veterinárias e
sanitárias, substâncias dietéticas adaptadas para
uso medicinal, comidas para bebês; emplastros,
material para curativos; material para dor de dente,
cera dentária; desinfetantes; preparações para
destruir vermes; fungicidas, herbicidas.
Procurador: TAVARES & COMPANHIA
No.824086333 11/07/2001
Tit.CADAM S.A. (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04788980000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

400

No.824144350 23/10/2001
400
Tit.LUCIANA ALVES DE ALMEIDA RIBEIRO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76524647653
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOQUE DE CLASSE
NCL(7) 41 promoção de shows [organização] e
eventos [culturais e artísticos].
Procurador: O PRÓPRIO
No.824189914 30/11/2001
269
Tit.R CASSIA M D ARAÚJO ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63373179000142
Especific.: congelados de frutas, tais como: polpas
de frutas, pedaços de frutas, frutas congeladas,
saladas de frutas [, desde que incluídos nesta
classe].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "POLPAS".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "POLPAS".
Procurador: JOÃO CRISÓSTOMO DE AZEVEDO
No.824194799 20/12/2001
269
Tit.TOTAL ALIMENTOS S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18631739000167
Especific.: alimento para animais confinados,
alimento para gado [forragem], alimentos para
animais, alimentos para animais de estimação,
alimentos para pássaros, bebidas para animais
domésticos, biscoitos para cães, cal para forragem
animal, farelo, farinha de amendoim para animais,
farinha de arroz para forragem, farinha de peixe para
consumo animal, farinha para animais, forragem,
grãos para alimentação de animais, levedura para
animais, massa de farelos para consumo animal,
milho, objetos comestíveis para mascar para
animais, palha [forragem], papas para a criação de
animais, produtos para a engorda de animais,
produtos para a posturas de aves domésticas,
produtos para camas para gado, produtos para
criação, produtos para engorda de gado, produtos
para engorda de animais, proteína para o consumo
animal, resíduos do beneficiamento de cereais para
alimentação animal, sal para o gado, sêmola para a
criação
de
aves,
substãncias
alimentares
fortificantes para animais, torta de amendoim para
animais, torta de colza para gado, torta de milho
para gado, torta para animais, torta para grado, torta
para gado, trigo.
Procurador: MAURÍCIO DARRE
No.824247973 26/12/2001
269
Tit.AGRISTAR DO BRASIL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33345950000107
Especific.: sementes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ABÓBORA".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ABÓBORA".
Procurador: LUIZ ALMEIDA & ASSOCIADOS
No.824247981 26/12/2001
Tit.AGRISTAR DO BRASIL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33345950000107
Procurador: LUIZ ALMEIDA & ASSOCIADOS

270

No.824256409 28/12/2001
004
Tit.NATURALIS FARMÁCIA HOMEOPÁTICA LTDA
ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03832840000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NATURALIS
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CFE(4) 5.13.25; 26.11.1; 27.5.1
NCL(7) 35 "comércio de produtos farmacêuticos
[fármacia]
*PETIÇÃO 850130059470, DE 03/04/2013, POR
ALTERAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO EM RAZÃO DO
CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA.
Procurador: MARIA MADALENA DA CUNHA
FREIRE
No.824349172 31/01/2002
269
Tit.ARLON, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4873270
Especific.: filmes plásticos, filmes gráficos de vinil,
filmes adesivos, fitas de papel plastificado, espuma
de plástico, não incluindo produtos adesivos e
selantes industriais ou domésticos
Procurador: DI BLASI, PARENTE, SOERENSEN
GARCIA & ASSOCIADOS S/C
No.824362918 07/02/2002
090
Tit.LI BY AY INDUSTRIA E COMERCIO DE
SORVETES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04789682000114
*PRESTE ESCLARECIMENTOS QUANTO A
DIVERGÊNCIA DE MARCAS EXISTENTE NO
PROCESSO EM PAUTA (PARTE NOMINATIVA X
PARTE FIGURATIVA).
Procurador: LUIS AUGUSTO FERREIRA
No.824374509 20/03/2002
400
Tit.CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85038172000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHURRASCARIA LOS PAMPAS
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CFE(4) 24.15.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(8) 03 preparados para banho e toalete de uso
não medicinal, perfumes, água de colônia, água de
toalete, água de cheiro, sprays de água de colônia,
sprays de água de cheiro, sabonetes, gel para
banho, sabonete gel, sabonete para o corpo,
xampus, condicionadores e preparações para cabelo
exceto para uso medicinal, produtos antiperspirantes
e desodorantes para uso pessoal, hidratante para o
corpo e para o rosto, água de lavanda, sprays de
água de lavanda, esponjas para a face, óleos, óleos
essenciais, óleos para banho, talcos para o corpo,
cremes e loções de barbear, cremes e loçoes pósbarba, bronzeadores, protetores solar, potourris,
sachês e desodorizadores de ambiente, cosméticos.
Procurador: MARIANGELA SAMPAIO PRATAS DA
COSTA
No.824460197 13/02/2002
Tit.CLAIR ANTONIO LUSA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47706783987
*DEVE A RECORRENTE ESPECIFICAR
EXATAMENTE QUAIS OS ANIMAIS VIVOS
REFERIDOS NA ESPECIFICAÇÃO DE
PRODUTOS.
Procurador: O PRÓPRIO.

060

No.824465458 28/03/2002
Tit.CENTRO ESPORTIVO E EDUCACIONAL
JORGINHO - BOLA PRA FRENTE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04649198000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOLA PRA FRENTE

400

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(8) 37 serviços de locação de máquinas e
equipamentos para a construção civil, principalmente
andaimes suspensos, andaimes manuais, andaimes
elétricos e balancins.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ANDAIMES".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE
No.824509242 18/04/2002
400
Tit.WELLQUEST INTERNATIONAL, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0425168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLOUSSANT
NCL(8) 05 suplementos em cápsulas a base de
ervas, destinado a aumentar o tamanho e forma do
seio feminino.
Procurador: JORGE LUIZ AGUIAR
No.824584970 30/04/2002
Tit.FOLLYFERTIL LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03033622000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CELLERON

400

CFE(4) 26.4.4; 26.11.2; 27.5.1
NCL(8) 01 adubo composto, adubo para agricultura,
fertilizantes
Procurador: ROBERVAL ALVES DA SILVA

CFE(4) 3.4.1; 7.15.22; 27.5.1
NCL(8) 43 restaurantes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CHURRASCARIA "
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.824385160 28/03/2002
400
Tit.UNILEVER COSMETCS INTERNATIONAL S.A.
(CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4832531
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CRAVE

CFE(4) 20.7.1; 21.1.16; 25.7.1; 26.4.3; 27.5.1
NCL(8) 41 serviços de educação, cursos regulares,
apoio educacional e complementação escolar;
cursos profissionalizantes e de capacitação para o
trabalho e empreendedorismo; promoção e
organização de campeonatos esportivos; promoção,
organização e apoio de atividades culturais.
Procurador: TAVARES & COMPANHIA
No.824472853 04/04/2002
Tit.GP ANDAIMES - LOCADORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA. EPP (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03296667000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GP ANDAIMES

No.824605284 27/05/2002
400
Tit.YOUNGS WATCH COMPANY LIMITED (HK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4888081
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: YOUNGS

400

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(8) 14 relógios em geral, incluindo relógios de
mesa ou parede, pulseiras de plástico para relógios;
faixas para relógios; correias para relógios; correntes
para relógios; relógios de pulso; marcadores de
tempo, instrumentos horológicos, relógios não
portáteis, partes e acessórios para os produtos
acima mencionados; metais preciosos e suas ligas e
produtos em metais preciosos ou folheados.
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Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.824606213 22/03/2002
Tit.CONFECCOES RAFFER LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79962478000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RAFFER

400

seleção e alocação de emprego; serviços de
desenvolvimento de exames e testes psicológicos
para organizações e indústrias e pesquisas para
terceiros para seleção de pessoal, a saber,
desenvolvimento de testes de triagem, seleção,
alocação e desenvolvimento de colocação
profissional para empregos especializados e testes e
exames pesquisas de gerenciamento de carreira e
personalidade profissional para uso por licenciados
Prior.:76/359,142
11/01/2002 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA Nº 850130100272,
DE 03/06/2013.
Procurador: GRUPO PRINCESA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.824854675 18/09/2002
400
Tit.MSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10303286000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BAUTECH

No.824726308 07/08/2002
100
Tit.LIDER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80823396000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PANTANAL

CFE(4) 9.5.1; 26.1.2; 27.5.1
NCL(8) 35 comércio de roupas masculinas
Procurador: EDMILA ADRIANA DENIG
No.824680260 25/06/2002
Tit.CONFECCOES DILA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79254991000199
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 19 argamassas, cimentos e revestimentos
para construção.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

270

No.824689313 09/07/2002
400
Tit.ALBAFER ASSOC DE LOJ DE BAZAR FERR
ELET HIDRAU DO ESR DO RJ (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02973730000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CITYLAR

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 comércio de materiais de construção,
materiais elétricos e hidráulicos, artigos de bazar
[comércio de produtos], ferragens.
Procurador: AGENCIA ALFA DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.824690559 10/07/2002
400
Tit.BIGBY HAVIS AND ASSOCIATES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4893026
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ASSESS

CFE(4) 3.7.21; 27.5.1
NCL(8) 30 açúcar * alimentos farináceos amêndoas
(bolinhos ou biscoitos de -)- arroz aveia (alimentos à
base de -) bebidas à base de cacau bebidas à base
de café bebidas à base de chá bebidas à base de
chocolate biscoitos biscoitos biscoitos amanteigados
biscoitos de água e sal bolachas bolo (massa para -)
bolo (pó para -) bolos bolos (decorações comestiveis
para -) bolos (flavorizantes para -), exceto óleos
essenciais bombons café café (bebidas de -) com
leite carne (produtos para amaciar -) para uso
doméstico cereais (preparações feitas com -) chá
chocolate condimentos confeitos doces [confeitos]
farináceos (alimentos -) farinha de rosca farinha de
milho feijão (farinha de -) frutas (geléias de -)
[confeitos] geléias de frutas [confeitos] iogurte
congelado iogurte gelado ketchup [molho] maçapão
macarrão maionese massa para bolo milho para
pipoca molho de tomate molhos [condimentos]
mostarda
pãezinhos
pão
sorvete
tempero
[condimento] vinagre waffles
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
816259968, 821623575, 823808114.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.824743270 31/07/2002
269
Tit.W. R. GRACE & CO - CONN (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143430
Especific.: substâncias químicas para a indústria de
cromatografia [incluídas nesta classe].
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.824777638 29/08/2002
400
Tit.POSTO OLINDA LTDA. (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40756983000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POSTO OLINDA
NCL(8) 37 serviços de posto de gasolina.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "POSTO".
Procurador: GRUPO PRINCESA MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 1.5.15; 26.11.1; 27.5.1
NCL(8) 35 serviços de aplicação de testes
psicológicos para seleção de pessoal, a saber,
administração
de
testes
psicológicos
para
organizações
e
indústrias,
exames
de
desenvolvimento, testes de gerenciamento de
carreira, exames de habilidade profissional e exames
de personalidade através de uma rede global de
comunicação por computador para fins de triagem,

No.824777662 29/08/2002
004
Tit.ABRAMI & CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74444548000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARTE FORMULAS FARM. DE
MANIPULAÇÃO
NCL(8) 44 farmácia de manipulação [manipulação
de medicamentos]
*REPUBLICADO EM RAZÃO DOS
ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS NA PET.

No.824855566 19/09/2002
400
Tit.TELECOM ITALIA S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0063240
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TIM MEGA TORPEDO
NCL(8) 38 telecomunicações
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "MEGA" E "TORPEDO".
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.824898109 10/10/2002
Tit.GAMA SAÚDE LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02009924000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GAMA SAÚDE

400

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(8) 36 gestão de planos de saúde contratados
por empresas junto a terceiros; assessoria e
consultoria em gestão de planos de saúde, inclusive
a contratação de planos de saúde e pagamento dos
serviços cobertos por esses planos; avaliação e
levantamento de informações sobre planos de
saúde; serviços técnicos, de controle e de revisão
dos planos de saúde de terceiros.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAÚDE".
Procurador: TATIANA ORTIZ DE ALMEIDA
No.824940385 11/10/2002
400
Tit.STUDIO A4 CLICHÊS E FOTOLITOS LTDA.
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04896295000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STUDIO A4
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No.825151856 06/01/2003
400
Tit.REI DO MATE DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96584180000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REI DO MATE TOST
NCL(8) 30 lanches (incluídos nesta classe),
sanduíches, folheados, brioches, pães (todos
incluídos nesta classe).
Procurador: SÃO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 40 desenvolvimento de fotolitos, clichês e
artes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STUDIO".
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.824945816 16/10/2002
Tit.EDITORA MODERNA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62136304000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MODERNA

400

No.824989945 31/10/2002
Tit.VICINI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0443670
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(8) 38 rede de telecomunicações; serviços de
telecomunicação e teleprocessamento de dados,
transmissão de informações, imagens e mensagens
recebidas por computador
Procurador: MARCELLO DO NASCIMENTO
No.824975480 07/10/2002
Tit.VITÓRIASOFT DO BRASIL LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04054792000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VITORIANET

100

No.825032520 31/10/2002
400
Tit.VITROTEC VIDROS DE SEGURANÇA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58610338000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROTECHTOR - SEGURANÇA MÁXIMA

351

No.825186552 30/12/2002
400
Tit.ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS
FABRICANTES DE TINTAS - ABRAFATI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54961347000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONGRESSO INTERNACIONAL DE
TINTAS

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(8) 25 vestuário, calçados e chapelaria
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
821534157
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO

400

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(8) 09 programas de computador gravados e
programas de computador (para dawnload),
programas de jogos de computador e programas
operacionais para computador (gravados).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "NET".
Procurador: CARLOS A.RIZZO/CLAUDIA A.RIZZO
No.824989937 31/10/2002
Tit.VICINI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0443670
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(8) 18 couro e imitações de couros, produtos
nessas matérias não incluídos em outras classes;
peles de animais; malas e bolsas de viagem; guardachuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e
selaria
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DESIGN".
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO

No.825186536 30/12/2002
400
Tit.ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS
FABRICANTES DE TINTAS - ABRAFATI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54961347000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRÊMIO ABRAFATI DE CIÊNCIA EM
TINTAS
NCL(8) 41 feiras e eventos para fins técnicos,
objetivando o treinamento técnico dos profissionais
que deles participam.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "PRÊMIO" E DA EXPRESSÃO "CIÊNCIA
EM TINTAS".
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 1.17.2; 1.17.25; 20.1.1; 27.5.1
NCL(8) 41 feiras e eventos para fins técnicos,
objetivando o treinamento técnico dos profissionais
que deles participam.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
ELEMENTO NOMINATIVO E DA FIGURA DO
MAPA MUNDI.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.825244684 20/02/2003
400
Tit.BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES,
MERCADORIAS E FUTUROS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09346601000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BOLSA DE VALORES SOCIAIS
NCL(8) 42 computador (elaboração [concepção] de
programas de); computador (manutenção de
programas de); análise [informática]; processamento
de dados; concepção de software.
Procurador: GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(8) 19 vidros de segurança em geral para
atender a diversos segmentos como: automobilistico,
arquitetonico e marítimo.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PROTECHTOR" E "SEGURANÇA
MÁXIMA".
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.825141540 04/12/2002
230
Tit.XK INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00184210000187
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: FABIANA CREMA

No.825257514 27/01/2003
400
Tit.EMPILHADEIRAS SUL AMERICANAS S.A.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42365296000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FM
NCL(8) 12 empilhadeiras e seus acessórios,
incluídos nesta classe.
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.825282314 26/02/2003
Tit.BAQ LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03864996000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BAQ

400
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No.825392357 03/02/2003
400
Tit.ASSIRO - ASSOCIAÇÃO DOS
SUPERMERCADOS INDEPENDENTES REDE OPA
! (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11004407000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE OPA SUPERMERCADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 01 produtos químicos, incluídos nesta
classe.
Procurador: ELIANA LEITE FONSECA
No.825282322 26/02/2003
Tit.BAQ LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03864996000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BAQ

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 25 artigos do vestuário, camisetas, calças,
calções, pijamas, coletes, cuecas, meias e roupas
íntimas, todos os itens incluídos nesta classe.
Procurador: NOVA DIFUSÃO MARCAS, PATENTES
E REPRESENTAÇÕES LTDA

400
CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 42 serviços jurídicos, controle de qualidade e
pesquisas técnicas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS
ELEMENTOS NOMINATIVOS "REDE" E
"SUPERMERCADOS".
Procurador: CONE SUL MARCAS E PATENTES
LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 17 resinas incluídas nesta classe e baquelite.
Procurador: ELIANA LEITE FONSECA
No.825329167 01/04/2003
400
Tit.CALÇADOS CAPELLI LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01116476000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CAPELLI
NCL(8) 25 botas * calçados * calçados em geral *
cintos [vestuário] sandálias
Procurador: VILLAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.825349095 10/03/2003
Tit.MSD INTERNATIONAL GMBH (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8326983
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GOLTOR
NCL(8) 05 preparações cardiovasculares
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

400

No.825357470 21/02/2003
Tit.EQUIPAMENTOS ALEX LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91690875000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BECK

400

No.825424542 07/04/2003
400
Tit.ADTRAN, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4929640
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NETVANTA
NCL(8)
09
"software"
e
"hardware"
de
telecomunicação para conexão na rede global de
computadores, a saber, aplicativos de segurança da
rede global de computadores, portais virtuais
privativos da rede de comunicação, roteadores,
transferidores, e "software" de computador para
funcionamento, configuração, e gerenciamento de
redes de comunicação.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.825440696 16/05/2003
269
Tit.CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E
UTILIDADES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52564614000108
Especific.: comércio, importação e exportação de
brinquedos, utilidades domésticas, artigos de
armarinhos e de festas, bijouterias, papelaria.
Procurador: TEMHPU'S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.825440700 16/05/2003
269
Tit.CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E
UTILIDADES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52564614000108
Especific.: brinquedos, jogos e passatempo, quais
sejam: bolas, bonecas, carrinhos, patins, jogos de
tabuleiro, bichos de pelúcia, jogos de memória,
quebra-cabeças, brinquedos educativos.
Procurador: TEMHPU'S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.825440734 16/05/2003
270
Tit.CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E
UTILIDADES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52564614000108
Procurador: TEMHPU'S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.825447496 22/05/2003
Tit.F.E.P. CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04575034000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XR

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(8) 11 equipamentos para tratamento
efluentes, aeradores, resíduos industriais.
Procurador: MARPA CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

de

400

No.825457718 29/04/2003
400
Tit.UBS AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0452084
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
NCL(8) 36 serviços bancários, assuntos financeiros
e de seguros; serviços de fornecimento de
informações financeiras através de sistemas de
computador; serviços financeiros por meios de
sistemas de computador; serviços bancários
eletrônicos através de uma rede mundial de
computadores; serviços de fornecimento interativo
eletrônico bancário e financeiro através da rede
global de computadores; serviços de sistemas de
bolsa de valores, incluíndo comércio em ações,
derivativos e moedas; serviços de operações
financeiras; serviços de consultoria e/ou corretagem
ou agenciamento relativos a assuntos de seguros,
financeiros, bancários ou imobiliários bem como
negociações de divisas; serviços de consultoria
financeira na área de sistemas de pagamento;
serviços de gerenciamento de fundos de
previdência; serviços de transações financeiras;
serviços de consultoria na área de planejamento e
gerenciamento financeiro; serviços na área de
investimentos e gerenciamento de riscos; serviços
de gerenciamento de ativos; serviços imobiliários;
serviços de garantias financeiras; serviços de
preparação de aconselhamento fiscal e avaliação;
serviços de preparação de relatórios financeiros;
serviços de avaliação de investimentos financeiros;
serviços de patrocínio na área da cultura, esporte e
pesquisa; serviços de consultoria para todos os
serviços listados anteriormente.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GLOBAL ASSET MANAGEMENT".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.825481678 03/06/2003
210
Tit.VINICOLA DO VALE DO SAO FRANCISCO
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10641793000181
*INDEFERIMENTO.
Procurador: GLOBBAL MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.825485940 06/06/2003
400
Tit.SHOPZILLA, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4938070
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIZRATE
NCL(8) 35 serviços "on-line" para facilitar transações
entre compradores e vendedores mediante o
fornecimento aos compradores de informações
sobre vendedores, bens e/ou serviços [serviços
auxiliares ao comércio]; serviços "on line" de
compras por comparação e de mercado; serviços de
facilitação de buscas de produtos e serviços
disponíveis "on line"; promoção da venda de bens e
serviços de terceiros através de um mercado "on
line"; promoção de vendas de bens e serviços de
terceiros através de concursos e anúncios
promocionais "on line" [promoção de vendas e
publicidade]; serviços de assistência a vendedores
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mediante o fornecimento de acesso a potenciais
clientes "on line" [serviços auxiliares ao comércio];
serviços de assistência a compradores mediante
fornecimento de acesso a vendedores "on line"
[serviços auxiliares ao comércio]; serviços de auxílio
a programas promocionais para compradores e
vendedores incluídos nesta classe.
Procurador: RICARDO DE ANDRADE BERGAMO
DA SILVA
No.825537150 25/06/2003
269
Tit.FERRARI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0248398
Especific.: óculos, óculos de sol, óculos
antiofuscantes, óculos de proteção, óculos de
segurança;
capacetes
de
segurança
para
motocicletas e motoristas; vídeo cassete prégravados apresentando corridas de carro e histórias
de fabricantes de automóveis, cd rooms prégravados apresentando carros de alta performance e
automóveis, aparelhos de entretenimento e jogos
adaptados para uso somente em televisores a saber:
aparelhos de jogos de saída de vídeo para uso com
televisores, cartuchos de jogos de computadores,
cartuchos de jogos de vídeo, cassetes de jogos de
computador,
equipamentos
para
jogos
de
computador, dispositivos de memória a saber :
discos, programas de jogos de computador,
softwares para vídeo games para serem usados em
máquinas
operadas
com
moedas
ou
automaticamente, programas de computador para
proteção de tela, mouse pads, mouse para
computador, computador de mesa, computadores
"notebook", computadores "laptop", computadores
portáteis, placas para computadores portáteis,
computadores pessoais, teclados, programas de
computador tabletes, monitores de computador,
impressoras, malas e estojos para baterias de
computador "notebook", assistentes pessoais
digitais, organizadores, gravadores de voz digitais,
máquinas fotográficas, máquinas fotográficas
digitais, câmeras de vídeo digitais, projetos digitais,
zoom, leitores óticos, impressoras de fotos,
aparelhos fotográficos, sistemas de alta fidelidade,
televisores, televisores com tela de cristal líquido,
toca cd, reprodutores de discos de vídeo digitais,
barômetros, barômetros com aparelhos de projeção,
tradutores de línguas eletrônicos, aparelhos de data
e hora eletrônicos, sensores remotos, estações
meteorológicas sem fio, alarmes de tela digital,
termômetros de corpo, medidores de pulso,
monitores de batimento cardíaco esportivos,
termômetros, monitores de pressão atmosférica e
umidade com mostradores de cristal líquido,
telefones sem fios, telefones, calculadoras,
macacões de segurança anti-fogo para corridas de
automóvel [todos, desde que incluídos nesta classe].
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.825539366 26/06/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825539374 26/06/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825539404 26/06/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
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No.825539439 26/06/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825539447 26/06/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825539455 26/06/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825539501 26/06/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825539510 26/06/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825539544 26/06/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825556538 08/05/2003
235
Tit.MICRONCHIP LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11199616000150
*CED.1 - JOSÉ OSMARIO SANTOS LEAL FILHO
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS
No.825584850 08/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

No.825584884 08/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825584914 08/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825584922 08/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825586216 10/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825586275 10/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825586313 10/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825586348 10/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825595576 16/06/2003
Tit.ESTAÇÃO FRUTAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05347939000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTAÇÃO FRUTAS

400

No.825584868 08/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825584876 08/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 comércio
exportação de frutas.
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FRUTAS".
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.825595908 16/06/2003
400
Tit.BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60770336000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TÔ ALFA CLUB
NCL(8) 36 serviços bancários e financeiros
Procurador: DI BLASI, PARENTE, SOERENSEN
GARCIA & ASSOCIADOS S/C
No.825610168 18/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825610206 18/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825610214 18/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825610222 18/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825610230 18/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825610249 18/07/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825616441 24/07/2003
210
Tit.KATIA CHARVAT (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52136652000151
*INDEFERIMENTO.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.825666961 08/08/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825666988 08/08/2003
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825706548 30/06/2003
400
Tit.MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS
LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02455036000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MASTERCELL
NCL(8) 35 comércio varejista de máquinas e
aparelhos eletrônicos de uso doméstico e pessoal
(aparelhos celulares e acessórios).
Procurador: CERUMAR LTDA - MARCAS &
PATENTES
No.825729637 24/07/2003
400
Tit.SIEGER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
MANUFATURADOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07316087000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GOAL
NCL(8) 09 aparelhos eletrônicos contidos nesta
classe.
Procurador: ALVES, VIEIRA E LOPES
ADVOGADOS
No.825737753 31/07/2003
351
Tit.AFRICAN OXYGEN LIMITED (ZA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4947207
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AFROXPAC
NCL(8) 09 aparelhos para salvamento; aparelhos
respiratórios; partes e acessórios para todos estes
produtos [somente os incluídos nesta classe].
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.825743370 04/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825743397 04/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825743400 04/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825743427 04/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825743494 04/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

235
No.825743524 04/09/2003
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825745730 05/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825745748 05/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825745780 05/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825757290 11/08/2003
269
Tit.HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0059226
Especific.: compressas ou adesivos com gel
refrescante para absorção e radiação de calor
repentino no corpo humano.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BYEBYE-FEVER".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BYEBYE-FEVER".
Procurador: ARARIPE & ASSOCIADOS.
No.825772095 08/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825772117 08/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825772125 08/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825772133 08/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825772150 08/09/2003
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
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*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825772168 08/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825772176 08/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825772184 08/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825772192 08/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825772206 08/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825774160 09/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825774179 09/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825776732 10/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825776759 10/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
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No.825776783 10/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825776805 10/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825788277 18/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825788293 18/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825788307 18/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825788315 18/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825788323 18/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825788331 18/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825820456 19/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825820464 19/09/2003
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

235

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825821657 22/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825821681 22/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825821690 22/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825821703 22/09/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825858224 10/10/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825858232 10/10/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825858267 10/10/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825858283 10/10/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825858291 10/10/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
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No.825858305 10/10/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825858321 10/10/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825858348 10/10/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825871263 13/10/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825901022 28/10/2003
269
Tit.QUEST SOFTWARE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5021758
Especific.: comercialização de programas de
computador de qualquer área gerencial ou não de
uma empresa, bem como a consultoria dos serviços
prestados [incluídos nesta classe].
Procurador: ARARIPE & ASSOCIADOS
No.825901057 28/10/2003
Tit.QUEST SOFTWARE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5021758
Procurador: ARARIPE & ASSOCIADOS

270

No.825907411 23/10/2003
270
Tit.ENTRELINHAS - ACN COMERCIO DE
ARTESANATOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84981307000100
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.825938341 25/09/2003
400
Tit.MOINHO SUL MINEIRO SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25860305000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL CLARICE
PREMIUM SM

No.825873410 14/10/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825879418 17/10/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825879434 17/10/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825879485 17/10/2003
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

235

No.825992109 04/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992117 04/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992125 04/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

No.825871298 13/10/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825871301 13/10/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

CFE(4) 3.7.21; 27.5.1
NCL(8) 14 bijuterias
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.

CFE(4) 5.5.1; 27.5.1
NCL(8) 30 farinha de trigo especial.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'FARINHA DE TRIGO ESPECIAL' E
'PREMIUM'
Procurador: GEISLER CHBANE BOSSO
No.825954509 21/11/2003
100
Tit.IRMAOS FRACCAROLI & CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60819919000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRUMELO
NCL(8) 30 adoçantes naturais, essências para
alimentação, preparações aromáticas para uso
alimentar, baunilha (flavorizante), bebidas a base de
cacau,
decorações
comestíveis,
especiarias,
extratos para alimentação, flavorizantes, gengibre,
pó para preparar sorvetes, substâncias aromáticas,
substâncias flavorizantes, vanilina.
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO EXARADO NA
RPI 2212, DE 28/05/2013, POR INCORREÇÃO DO
REGISTRO INDEFERIDOR. INCISO XIX DO ART.
124 DA LPI. REG. 821477846 E 821477854.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.825982839 14/10/2003
Tit.DAKOTA S.A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89086961000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DAKOTINHA

No.825992133 04/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992168 04/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992176 04/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

400
No.825992184 04/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992192 04/12/2003
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

235
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*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992222 04/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992230 04/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992257 04/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992265 04/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825994640 05/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825997364 09/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825997372 09/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825997380 09/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825997402 09/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
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No.825997410 09/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825997429 09/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825997437 09/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825999243 10/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825999251 10/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825999260 10/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825999286 10/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825999308 10/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825999316 10/12/2003
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825999324 10/12/2003
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

235

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.826004059 24/10/2003
100
Tit.TM AUTOMOTIVE SERVIÇOS FUNILARIA E
PINTURA LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05788964000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARTELINHO DE OURO

CFE(4) 14.7.1; 27.5.1
NCL(8) 37 serviços de funilaria: martelinho, pintura,
polimento, tira risco; lavagem de bancos em veículos
automotores.
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI, REGISTROS
818081708, 821516639.
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.826004334 17/09/2003
400
Tit.INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX
S.A.) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0282260
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZARA HOME
NCL(8) 35 serviços de venda e comércio de
produtos através de todos os meios, incluindo
internet ou qualquer outro meio (correspondências,
catálogos, telefone, transmissões de televisão ou
rádio) de: tintas, vernizes, lacas; preservativos contra
a ferrugem e a deterioração da madeira; matérias
tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado
bruto; metais em folhas e em pó para pintores,
decoradores, impressores e artistas; produtos anticorrosivos; branco de cal; corantes; produtos para a
conservação da madeira; tintas para couro; índigo
[corante]; tinturas para a madeira; produtos para
remover papel de parede; tintas para a pelaria;
tinturas; diluentes para tinturas; secantes para
tinturas; preparação para branquear e outras
substâncias para a lavagem de roupa doméstica;
preparação para limpar, polir, desengordurar e
decapar (preparados abrasivos); sabões; perfumaria,
óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo;
dentifrícios, óleos de toucador, águas de toucador,
amido (preparado), anil para azulejar a roupa,
bastõezinhos de algodão para uso cosmético (palitos
de algodão); graxas e cremes para o calçado; cera e
piche para sapateiros; ceras; xampus; corantes e
tintas para o cabelo; cremes para o calçado,
descolorantes para uso cosmético; desodorantes
para uso pessoal (perfumaria); extratos de flores
(perfumaria); guias de papel para pintar os olhos;
incenso; madeiras aromáticas; laquê para o cabelo e
verniz para as unhas; lápis para uso cosmético e
para os cíios; lápis para os lábios; loções para pósbarba; loções para uso cosmético; máscaras de
beleza; motivos decorativos para o uso cosmético;
estojos para cosméticos; cílios e unhas postiças;
pedra pomes; pout-pourris aromáticos; pomadas
para uso cosmético; preparações cosméticas para o
emagrecimento; preparações cosméticas para o
banho; preparações cosméticas para o cuidado e
bronzeado da pele; preparações para a ondulação
do cabelo; produtos de lavagem (roupa); produtos de
maquiagem; produtos de toucador; produtos
depilatórios; produtos higiênicos que sejam produtos
de asseio; produtos não medicinais para o
tratamento facial; produtos não medicinais para o
tratamento e o cuidado do cabelo; produtos para
retirar a maquiagem; produtos para barbear;
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produtos não medicinais para o cuidado da boca;
produtos para o cuidado das unhas; produtos para
perfumar a roupa; produtos para remoção de verniz
(cosmético); produtos químicos de uso doméstico
para realçar as cores (lavagem de roupa); tiramanchas; sais de banho não medicinais; lenços
impregnados de loções cosméticas; óleos e graxas
industriais; lubrificantes; produtos para absorver,
regar e concentrar o pó; combustíveis (incluindo
gasolina para motores) e matérias de iluminação;
velas e pavios para a iluminação; velas; álcool para
queimar (combustível); óleos de banho; graxas para
calçado; acendedores; pavios para candeeiros;
pavios para velas; graxas para couro; círios;
briquetes de madeira; lubrificantes; madeira para
queimar [lenhal; óleos para tintura; óleos para
tecidos; produtos farmacêuticos e veterinários;
produtos higiênicos para a medicina; substâncias
dietéticas para uso médico, alimentos para bebês;
emplastros, material para curativos; material para
restaurar os dentes e para moldagens dentárias;
desinfetantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas; sais para o banho
para uso médico; sais para banhos de águas
minerais; águas minerais para uso médico; algodão
para uso médico; produtos anti-solares (ungüentos
contra queimaduras do sol); fraldas higiênicas;
compressas; soluções para lentes de contato;
produtos farmacêuticos para o cuidado da pele;
desodorantes que não sejam para uso pessoal;
preparações químicas para diagnosticar a gravidez;
estojos portáteis para remédios (kit de primeiros
socorros); panos higiênicos (protetor); fraldas
higiênicas para incontinentes; loções para uso
farmacêutico;
absorventes
internos
para
menstruação; tecidos cirúrgicos; protetores para
calcinha [produtos higiênicos]; toalhas impregnadas
de loções farmacêuticas; produtos para o cuidado da
boca para uso médico; metais comuns e suas ligas;
materiais de construção metálicos; construções
transportáveis metálicas; materiais metálicos para
vias férreas; cabos e fios metálicos não elétricos;
serralharia e ferragens metálicas; tubos metálicos;
caixas fortes; produtos metálicos; minérios; anéis
metálicos; anéis metálicos para chaves; bodegas
metálicas; caixas de ferramentas, de metal [vazias];
caixas e recipientes metálicos para conservas;
cadeados; guizos; cofres metálicos; cremalheiras;
escabelos [metálicos]; ganchos; fivelas de metais
comuns; cofrinhos metálicos; emblema de metal;
latas; formas metálicas para gelo; objetos de arte de
metais comuns; cabides metálicos; placas de
identificação
metálicas;
pequenas
ferragens
metálicas [ferragens]; tecidos metálicos: telas
metálicas; campainhas de portas [não elétricas];
maçanetas [alças de metal]; aldravas de portas;
arruelas de metal; protetores metálicos para árvores;
telhados metálicos; banheiras de pássaros
[construções metálicas]; dobradiças metálicas;
esferas de aço; bronzes [objetos de arte]; correntes
metálicas; campainhas; bolinhas de aço; caixas de
correio metálicas para cartas; números de casas não
luminosos [metálicos]; sino para animais; cestos
metálicos; fechos de recipientes [metálicos]; pregos;
cabos de facas metálicos; dispensadores fixos de
toalhas [metálicos]; maçanetas de portas [de metal];
bocais [ferragens]; escadas e escadas portáteis
metálicas; cabos metálicos de vassouras; algemas;
esporas; estacas de tendas de campanha metálicas;
estátuas e estatuetas de metais comuns; guardacomida metálico; ganchos de cabideiros de roupas
[metálicos]; ferragens de portas e janelas; cabos
metálicos de ferramentas; letras e algarismos [de
metais comuns] com exceção dos caracteres de
impressão;
chaves;
placas
metálicas
de
licenciamento de veículos; mosquiteiros [armação
metálica]; aviários [construção] metálicos; correntes
de cães; trincos e trincos de fechaduras; ferrolhos
metálicos; placas comemorativas metálicas; travas
de metal; travas de portas e de janelas [metálicos];
contêineres de embalagem, de metal; rebites
metálicos; rodízios de móveis [metálicos]; correntes
de segurança; tachas para estofador [pregos];
barreiras [cercas] metálicas; cata-ventos; lambris
metálicos; ferramentas e instrumentos manuais de
propulsão muscular; cutelaria, garfos e colheres;
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armas brancas; aparelhos de barbear; abridores de
lata, não elétricos; aparelhos manuais não elétricos
para frisar cabelo; aparelhos elétricos e não elétricos
para depilação quebra-nozes que não sejam de
metal precioso; cortadores de unha, elétricos ou não
elétricos; estojos de manicure; estojos e bolsas de
navalhas de barbear; lâminas de barbear; forma para
calçados (ferramentas de sapateiros); lixas para
unhas; máquinas elétricas e não elétricas para corte
do cabelo; máquinas para cortar barba; estojos de
barbear; pinças para depilar; alicates para unhas;
raladores; tesouras; aparelhos e instrumentos
científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, óticos, de pesar, de medida, de
sinalização, de controle (inspeção), de socorro
(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos
para a condução, distribuição, transformação,
acumulação, regulação ou controle da eletricidade;
aparelhos para o registro, transmissão, reprodução
de som ou imagens; suportes de registro
magnéticos,
discos
acústicos;
distribuidores
automáticos e mecanismos para aparelhos de
pagamento prévio; caixas registradoras, máquinas
calculadoras, equipamento para o tratamento da
informação e computadores; extintores; periféricos
de computador; óculos antiofuscantes; correntes de
lentes (pincenê); calçado de proteção contra
acidentes, irradiações e fogo; coletes a prova de
balas, de natação e salva-vidas; lentes de contacto;
cordões de lentes (pincenê); fitas métricas de
costureiras; vidros de óculos; estojos de óculos, para
lentes (pincenê) e para lentes de contato; trajes e
roupa para a proteção contra fogo; armações de
óculos e de lentes (pincenê); óculos (ótica); óculos
de sol; luvas de imersão (para mergulhadores); luvas
para proteção contra acidentes; trajes de imersão
(mergulho); lentes (pincenê); lentes ópticas; cartões
magnéticos; cartões magnéticos de identificação;
trajes de proteção contra acidentes e radiações;
trajes especiais de proteção para aviadores;
agendas eletrônicas; aparelhos elétricos para retirar
a maquiagem; aparelhos telefônicos; balanças
(aparelhos de pesar); bússolas; máquinas de
contabilidade; capacetes de proteção; telescópios;
cronógrafos (aparelhos de registro de tempo);
colheres de dosagem; conta-passos (podômetros);
discos compactos (áudio-vídeo); discos óticos
compactos; espelhos (ótica); bóias para natação;
binóculos (ótica); impressoras para computadores;
indicadores de temperatura; instrumentos para
óculos; programas de jogos [de computador]; leitores
de cassetes; leitores de código de barras; leitores de
discos compactos; leitores óticos; lanternas de
sinalização, mágicas e óticas; lupas (ótica);
máquinas de ditar e faturar; mecanismos para
aparelhos acionados por ficha; pesos; pilhas
elétricas, solares e galvânicas; ferros de passar
elétricos; programas de computador (programas
gravados); programas de sistemas operacionais
gravados (para computadores); mouse (informática);
tradutoras eletrônicas de bolso; transistores
(eletrônica); termômetros que não sejam para uso
médico; aparelhos para jogos concebidos para
serem utilizados somente com aparelhos de
televisão; receptores [áudio, vídeo]; aparelhos de
intercomunicação; videocassetes (fitas); desenhos
animados; aparelhos escolares (para ensino); rádiotelefone
portátil
(walkie-talkies);
publicações
eletrônicas
[para
download]
(descarregáveis
eletronicamente); relógios de areia; protetores de
dentes; aparelhos eletrotérmicos para ondular o
cabelo; calculadoras de bolso; câmaras de vídeo;
medidores
de
capacidade;
cartuchos
de
videogames; fones de ouvido; ábacos; alto-falantes;
mouse pads; antenas; aparelhos e instrumentos
para astronomia; fones de ouvido telefônicos;
balanças; botes salva-vidas; barômetros; baterias
elétricas; rolos de cabelo eletrotérmicos; lâmpadas
para flash; secretárias eletrônicas; vidros graduados;
capacetes protetores para fazer esporte; óculos para
fazer esporte; diapositivos [slides]; aparelhos de
projeção de diapositivos [slidesl; discos refletores
individuais para a prevenção de acidentes de
circulação;
equipamentos
de
dissecação
[microscopia]; dosímetros; acendedores [isqueiro]
para automóveis; tampas de tomadas; caixas de

tomadas [eletricidade]; escadas de salvamento;
filmes [películas] impressos; filtros para máscaras
respiratórias; flashes [fotografia]; pés [apoios] de
aparelhos fotográficos; hologramas; ímãs e ímãs
decorativos; tampões de ouvidos para a imersão
(mergulho); tampões para os ouvidos; dispositivos
elétricos para a atração e destruição de insetos;
interruptores; laseres que não sejam para uso
médico; sinais luminosos; tubos luminosos para a
publicidade;
megafones;
memórias
para
computadores; instrumentos meteorológicos; etros
[instrumentos de medida]; microfones; microscópios;
olhos mágicos para portas; modems; objetivas
(lentes) [ótica]; obturadores [fotografia]; programas
de computadores gravados; programas de
computadores
(para
download)
[software
descarregável eletronicamente]; ozonizadores; telas
e aparelhos de projeção; apitos para chamar
cachorros; aparelhos e instrumentos de pesagem;
prendedores nasais para mergulhadores e
nadadores; prismas [ótica]; botões de campainhas;
indicadores eletrônicos com luz; aparelhos de rádio;
equipamentos radiotelefônicos; aparelhos de rádiotelefone; réguas [instrumentos de medida]; joelheiras
para trabalhadores; triângulos de sinalização para
veículos avariados; sirenes; quadro eletrônico para
avisos; teclados de computadores; telescópios;
aparelhos para o processamento de textos; varinhas
de adivinho [para encontrar água ou minerais];
vídeo-telefones; viseiras antiofuscantes; visores
fotográficos; telas para proteger a vista; máquinas
para votar; cigarras [campainhas]; aparelhos e
instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e
veterinários, membros, olhos e dentes artificiais;
artigos ortopédicos; material de sutura, anéis para
acalmar ou facilitar a dentição, mamadeiras; tampas
de mamadeiras; bicos de mamadeira; chupetas,
aparelhos para aleitamento, limpa ouvidos,
incubadoras para bebês, respiradores para
respiração artificial, bombas para tirar leite, cadeiras
retretes, calçados ortopédicos, molas para
arqueados dos calçados; aparelhos de iluminação,
de calefação, de produção de vapor, de cozimento,
de refrigeração, de secagem, de ventilação, de
distribuição de água e instalações sanitárias; mantas
elétricas que não sejam para uso médico; aparelhos
secadores; secador de cabelo; secadoras elétricas
de roupa; aquecedores elétricos para mamadeiras;
lanternas; lâmpadas de óleo; aquecedores de água
(aparelhos); lâmpadas de iluminação; archotes:
lâmpadas para árvores de natal; churrasqueiras;
cafeteiras com filtro de café candelabros; utensílios
elétricos de cocção; vidros de lâmpadas; faróis;
lanternas chinesas; fritadeiras elétricas; fervedores;
fervedores elétricos; almofadas elétricas que não
sejam para uso médico; aparelhos para torrar;
banheiras; bidês; fogões de cozinha; chuveiros;
acendedores; pias; globos de lâmpadas; torneiras;
lâmpadas de iluminação; pias; lâmpadas e
acendedores de gás; abajur; vasos sanitários e
assentos de vaso sanitário; coifas de ventilação;
aparelhos para a desodorização do ar; lâmpadas
elétricas; panelas a pressão elétricas; bocais de
lâmpadas; atomizador (quebra-jato para torneiras)
[aparelho que se coloca em uma torneira e que
modera a violência do jato]; ventiladores
[climatização]; torrefadores e torradores de café;
braseiros para os pés; aquecedores de pratos;
aparelhos para esfriar bebidas; aparelhos para filtrar
água; fontes; lustres [lâmpadas de cristal]; roseta de
teto [lâmpada pregada ao teto]; radiadores elétricos;
recipientes frigoríficos; aparelhos e máquinas de
gelo; geladeiras; torrador de pão; grelhas (aparelhos
para cozinhar); chafarizes de água ornamentais;
lâmpadas de raios ultravioletas que não sejam para
uso médico; suportes de lâmpadas; pias; tubos
luminosos para a iluminação; números de casas
luminosos; queimadores de óleo; aparelhos e
máquinas para a purificação da água; forninhos;
torneiras; espeto para assar; aparelhos para secar
as mãos para pias; aparelhos de ventilação
[climatização];
alambiques;
acendedores
e
queimadores de álcool; boxes para chuveiro;
vaporizadores faciais [saunas]; bolsas de água
quente elétricas; aquecedores de cama; luzes para
iluminar aquários; tapetes aquecidos eletricamente;
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iogurteiras elétricas; ventiladores elétricos de uso
pessoal; luzes de mergulho; aparelhos de irrigação
por gotejamento (acessórios de irrigação); veículos;
aparelhos de locomoção terrestre; aérea ou
aquática; assentos de segurança para crianças para
veículos; bicicletas; carrinhos de golfe; carrinhos
para fazer a compra; carrinhos para limpeza;
arneses e cintos de segurança para assentos de
veículos; carrinhos de crianças; para-sóis para
automóveis; coberturas de selim para bicicletas e
motocicletas; coberturas para assentos de veículos;
coberturas para veículos; triciclos; trenós; apoio de
cabeça para assentos de veículos; campainhas de
bicicletas; buzinas para veículos; carrinhos de
alimentos [carroças]; canoas; carrinhos de mão;
cestas especiais para bicicletas; capotas de
carrinhos; porta-bagagens para veículos [bagageiro];
porta-esquis para automóveis; redes porta-bagagens
para veículos; metais preciosos e suas ligas e
artigos destas matérias ou folheados; joalheria,
bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos
cronométricos; alfinetes de adorno; alfinetes de
gravatas; objetos de arte de metais preciosos;
chaveiros de bijuteria; medalhas; moedas; insígnias
de metais preciosos; adornos para calçado e
chapéus de metais preciosos; abotoaduras; relógios
de pulso; estojos de relojoaria; pulseiras de relógios;
caixa para jóias; relógios de bolso; relógios de sol;
relógios elétricos; prendedores de gravatas; pingente
(suspenso); colar; adornos de marfim; pérolas
[bijuteria]; pedras [pedras preciosas] pingentes;
despertadores; instrumentos de música; caixas de
música; estojos para instrumentos de música; cordas
para instrumentos musicais; estantes de música;
palhetas para instrumentos de corda; papel, papelão
e artigos destas matérias; produtos de impressão;
publicações; artigos de encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos (colas) para papelaria ou uso
doméstico; material para artistas; pinceis; máquinas
de escrever e artigos de escritório; material de
instrução ou de ensino; matérias plásticas para
embalagem; caracteres de impressão; clichês;
objetos de arte gravados; caixas de papelão ou
papel; moldes para a confecção de vestuário e para
costura; lenços de papel para tirar maquiagem;
estojos para moldes; etiquetas que não sejam de
tecido; jogo de mesa de papel; guardanapos de
mesa de papel; fraldas de papel ou de celulose
(descartáveis); fraldas-calça de papel ou de celulose
(descartáveis); lenços de bolso (de papel); estojo
para lápis; porta-talão de cheques; estojos para
artigos de escrever [material de escritório]; telas de
tinta de maquinas para reprodução de documentos;
saquinhos (envelopes, bolsinhas) para embalagem
(de papel ou matérias plásticas), giz para alfaiates
(sabonete de alfaiate); guardanapos de tocador
(toalhas) de papel; caixas para chapéus; tecido e
papel para decalque; tela para encadernações; telas
para pintura (panos); toalhas de papel para as mãos;
álbuns; almanaques; aparelhos manuais para
etiquetar; arquivadores de documentos; artigos e
instrumentos
para
escrever;
decalcomania;
calendários; cartazes; pastas para documentos;
carteiras para passaporte; catálogos; cromos;
estojos de desenho; diários; jornais; revistas
(jornais); lacre; livros; litografias; papel de
embalagem; papel higiênico; pesos para papéis;
descanso para copos para por sob as garrafas de
cerveja; marcadores de livros; suportes de livros;
tintas; tinteiros; babadores de papel; artigos de
desenho; desenhos; material escolar; quadros para
escrever; jornais de tiras de desenhos (quadrinhos);
adesivos [artigos de papelaria]; letras e penas de
aço; aquarelas; dispensadores de fita adesiva; fitas e
tiras adesivas para a papelaria ou a casa; anéis
(bandas) de cigarros (charutos); arquivos (artigos de
escritório); argila para modelar; tabelas aritméticas;
papel para armários (perfumado ou não); maquetes
de arquitetura; atlas; bandeiras de papel; bilhetes
(tickets); blocos (papelaria), canetas esferográficas;
bolsinhas para cozinhar em forno microondas;
apagadores para quadro; borrachas de apagar;
produtos para apagar; embalagens e invólucros para
garrafas de papelão ou papel; cavaletes para
pintura; livros de canções; lápis de carvão papel de
cartas; cartazes (quadros de avisos) de papel ou
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papelão; cadernetas; cartuchos de tinta; massa de
modelar que não seja para uso dental; cera para
selar (lacrar); percevejos (tachas); fitas e laços de
papel; fitas de tinta para impressoras de computador;
fitas para máquinas de escrever; superfícies para
depositar clipes (artigos de escritório); compasso de
traçado; colchetes de escritório (pesos para papéis
ou clipes); cortadores de papel (artigos de escritório);
moldes para costura; cadernos; quadros (pinturas)
emoldurados ou não; dedeiras (artigos de escritório);
aparelhos e máquinas para encadernação (material
de escritório); telas gomadas para papelaria;
almofada de tinta; esquadros (regras); emblemas
(selos de papel); cartões de felicitações; papel de
filtro; capas de livro (papelaria); suportes para
fotografias; borrachas (elásticos) de escritório;
grampeadores (papelaria); grampos (prende papéis
ou clipes); folhas (papelaria); apontadores, elétricos
ou não; porta-lápis; papel luminoso; paletas para
pintores; papel de prata; papel parafinado; pasta de
modelar; perfuradores de escritório; brochas para
pintores; rolos de pintores de obras; cartões postais;
rosários; papéis secantes; envelopes (papelaria);
clipes metálicos para bilhetes; couro e imitações do
couro, produtos destas matérias; peles de animais;
baús e malas; guarda-chuvas, guarda-sóis e
bengalas; chicotes e selarias; bolsas de alpinistas,
de campistas e de praia; armações de bolsas;
armações de guarda-chuva ou sombrinhas (guardasóis); bastões de alpinistas; sacolas; bolsas; sacos
de viagem; estojos de viagens e para chaves
(couros); maletas para documentos; porta-níqueis
que não sejam de metais preciosos; pastas
escolares; bolsas-capas para vestidos (de viagens);
caixas de couro para chapéus; bolsas de couro (ou
rede) para levar crianças; bolsas de rodas para fazer
compras; recipientes e caixas de couro ou de
papelão-couro; caixas de fibra vulcanizada; carteiras
(pastas); carteiras (de bolso); carteiras (couros);
cofrinhos para conter artigos de tocador [nécessaire];
coleiras para animais; correias de cachorros;
cordões de couro; capas de guarda-chuva; capas de
selas de montar para cavalos; mochilas; mantas de
cavalos; mochilas; mochilas de colegiais; caixas de
música; rédeas de cavalos; saquinhos (invólucros,
bolsinhas) para embalagem (de couro); selas de
montar para cavalos; almofadinhas de montar
(equitação), argolas para guarda-chuva: antolhos
(arneses); ferragens de arneses (jaezes); arneses
(jaezes) para animais; guarnições de arreios;
bengalas- assentos; bandoleiras (correjas) de couro;
sacos de ferramentas (bolsas de couro) (vazias);
bolsas de malha (que não sejam de metais
preciosos); bolsas de praia; focinheira; freios
(arneses); cabrestos ou laços; cartão-couro; cilhas
de couro; cofres (baús) de viagem; bolsas para
compra; correias; correias de arneses; correias de
couro (guarnições); correia de patins; guarnições de
couro para móveis; tiras de couro; couros grossos;
peles curtidas; disciplinas (chicotes); envolturas de
peles (peles de pelo para agasalhos ou adorno);
estribeiras; peças de borracha para estribos; freios
(arreios); artigos de guarnição; guias (rédeas);
maletas; molesquim (imitação de couro); peleteria
(peles de animais); peles de camurça que não sejam
para limpeza; embornal (sacos) para ração; redes
(bolsas); capas de molas de couro; joelheiras para
cavalos; presilhas de selas de montar (cinchas);
porta-cartão (porta-documentos) (carteiras); tirantes
(arreios); válvulas de couro; estribos; móveis,
espelhos, molduras; produtos de madeira, cortiça,
junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de
baleia, concha, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar
e sucedâneos de todas estas matérias ou de
matérias plásticas. leques; almofadas, anéis de
cortina, arcas (cofres não metálicos), armários,
bancos (móveis), bandejas de mesa, biombos,
bastidores para bordar; caixas de madeira ou
matérias plásticas; caixas para brinquedos; camas,
cabeceiras (parte de móveis); carrinhos (mobiliário);
armários para frascos; cestos não metálicos;
almofadões; colchões; cômodas com gavetas;
cortinas de bambu; berços; divãs, estantes para
livros; espelhos; expositores; arquivos (móveis);
capas para vestuários (armazenamento e guardaroupa); guarnições para cama e móveis; redes para

descanso;
jardineiras
(móveis);
porta-jóia;
manequins; mesas; objetos de arte de madeira, de
cera, de gesso ou de matérias plásticas; caixilhos de
bordador e teares para bordar; cabideiros; cercados
para crianças; cabides para vestuário e chapéus;
racks; sacos de dormir para acampamento; cadeiras
(assentos), poltronas, sofás, tamboretes (móveis);
cadeiras para bebês, teares para bordar, tronas para
crianças; espreguiçadeiras (cadeiras); utensílios e
recipientes para a casa e cozinha; pentes e
esponjas; escovas; materiais para fabricação de
escovas; materiais de limpeza; palha de aço; vidro
não trabalhado ou semitrabalhado; artigos de vidro,
porcelana e louça de faiança; abridores de garrafas;
galheteiros; coqueleteiras; apagadores de velas;
aparelhos para remover a maquilagem não elétrico;
açucareiros, bandejas; banheiras para bebês
(portáteis); pano para limpeza de chão; infusores de
cristal (uso doméstico); infusores de chá;
bomboneiras; garrafas; pincéis para barba; louça;
cafeteiras não elétricas; caixas; aquecedores de
mamadeira não elétricos; calçadeiras; candelabros;
copos para degustação de vinho; mata-moscas
(mecânicos); centro de mesas; escova para sapatos;
cestas; coadores; calceiros; formas para gelo;
dispositivos para manter a forma das gravatas;
puxadores de porcelana; estojos para pentes; capas
para tábuas de passar; luvas de jardinagem; luvas
para uso doméstico; luvas para polir; formas para
calçados; cofrinhos não metálicos; saboneteiras;
jarras; gaiolas para pássaros; manteigueiras; estojos
de toalete; objetos de arte de porcelana, de barro ou
cristal; paliteiros; palmatória para almofadas; cestos;
panos de limpeza; panos de pó; pimenteiras;
pregadores para roupa; varal de roupa; pratos;
espanadores; porta utensílios para maquilagem;
porta-pincéis de barba; esponjeiras; porta-papel
higiênico; prensas para calças; pulverizadores e
vaporizadores de perfume; raladores; limpador de
migalhas; ampulhetas; descanso de garrafas;
descanso de pratos; descalçadeiras para botas;
saleiros; secadores ou escorredores de roupa; portaguardanapos; serviços de café e chá; tábuas de
lavar; tábuas para passar roupa; tábuas para pão;
tábuas de cortar para cozinha; taças; formas de
camisas; formas para calçados; chaleiras não
elétricas; vasos de barro; copos; vasilhas; vasos;
utensílios de toalete; cordas, cordões, redes, tendas
de campanha, toldos, velas, sacos; matérias de;
matérias têxteis fibrosos em bruto; edredom [penas]
(enchimento para); capas de palha para garrafas;
redes; lonas; acolchoados (enchimento) que não
sejam de cortiça nem de matérias plásticas; sacos
para lavar artigos de malha; cordões para suspender
ou pendurar; bolsas [envelopes, saquinhos] para a
embalagem [de matérias têxteis]; fibras em rama
para estofamento e enchimento; penas para
estofamento; malhas [redes]; tendas de campanha;
tecidos e produtos têxteis; roupas de cama e mesa,
braçadeiras de cortinas de matérias têxteis;
bandeiras; bandeirinhas; caminhos de mesa;
colchas, cortinas de materiais têxteis ou plásticas;
cobertas de cama e de pés, edredom (cobertores
cheios de plumas); etiquetas de tecido; forros
(tecidos); capas para colchões; capas de proteção
para móveis; capas para almofadas e travesseiros;
luvas de toalete; oleados (toalhas de mesa); mantas
de cama e de viagem; toalhas de mesa,
mosquiteiros; panos para limpar cristal; lenços de
bolso de matérias têxteis, persianas de matérias
têxteis; roupa de banho; roupas para o lar; lençóis,
sacos de dormir, descansos de prato, garrafa e copo
(roupas de mesa), guardanapos têxteis, tapetes de
bilhar; tapeçarias murais de matérias têxteis; tecidos
recobertos com motivos desenhados para bordar;
tecidos, tecidos para mobiliário; toalhas de materiais
têxteis; toalhas de toalete de matérias têxteis para
tirar a maquiagem; forros de cortinas; roupas, artigos
e acessórios de vestuário para mulheres, homens e
crianças; calçados; e chapelaria, a saber: agasalhos
para as mãos; almofada forrada não elétrica para
aquecer
os
pés;
alpercatas,
anáguas,
antiderrapantes para calçados em geral, armações
de chapéus; artigos de malha: artigos e acessórios
de vestuário para mulheres, homens e crianças
feitos de pele; vestuário para automobilistas e
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ciclistas, aventais, sudários axilares, babadouros;
bandanas; calções, sungas, chinelos, roupas,
roupões, sandálias e toucas de banho; cueiros e
fraldas de matérias têxteis para bebês, bermudas,
biqueiras, blazers, boas, bolsos, bolsos para roupas,
palas de boné, bonés, borzeguins; calcanheiras para
sapatos; canos, viras, ferragens, saltos e palmilhas
para botas; botas, botas de esqui e para esportes,
botinas, cachecóis, calça (fraldas); calças, inclusive
compridas, e presilhas para calças; camisas e
punhos, palas e peitilhos de camisas; camisetas e
peitilhos de camisetas; capotes, capuzes, cartolas,
casacos, casulas sacerdotais, ceroulas, chapéus
incluindo mitras, chinelos em geral; cintas; cintos de
todos os tipos (vestuário); colarinhos incluindo
postiços, coletes inclusive para pesca; combinação;
forros confeccionados e que façam parte de
vestuário, corpete, dólmã, enxovais de bebês,
escapulários, espartilhos, estolas incluindo de peles
(artigos de vestuário), faixas [artigos de vestuário] e
faixas para a cabeça, gabardines, galochas, gorros,
gravatas, guarda-pós, jaquetas, jérseis, lenços
incluindo de pescoço, librés, ligas inclusive de meias,
lingerie, luvas inclusive sem dedos, macacões,
malhas (vestuário), mantilhas, meias inclusive
absorventes de transpiração e meias-calças,
orelheiras; paletós, parcas, pelerines, peliças,
penhoar, pijamas, plastrom, polainas e presilhas
para polainas, pulôveres, robe, roupas incluindo:
íntimas (sutiãs, cuecas, etc.), intimas absorventes de
transpiração (antitranspirantes), impermeáveis, de
couro e suas imitações, de fantasia, para ginástica e
para prática de esportes; roupas de baixo, bem
como roupas de praia; saias, sandálias, sapatos em
geral, incluindo sapatos antiderrapantes e para
prática de esportes (inclusive chuteiras de futebol e
suas travas), e ferragens, gáspeas, viras, solas,
saltos e palmilhas para os mesmos; sáris,
sobretudos, solidéus, suéteres, suspensórios, ternos,
togas, toucas de natação, túnicas, turbantes,
uniformes, vestidos e vestidos de noite, vestuário de
papel, véus, viseiras e xales; rendas e bordados,
fitas e laços; botões, colchetes e ilhoses, alfinetes e
agulhas; flores artificiais; miçangas (adornos de
vestuário); alfineteiros (almofadinhas para alfinetes);
artigos de adorno para o cabelo; adornos para o
calçado e para chapéus; faixas para o cabelo;
braçais; rédea para guiar as crianças; broches
(acessórios de vestimenta); grampos para o cabelo;
prendedores para o cabelo (fivela); caixas de costura
(costureiras); fivelas (broches) para o calçado;
fechos de cintos; cremalheiras (mercearia);
diademas; estojos de agulhas; fivelas (acessórios de
vestimenta), ombreiras para vestuário; insígnias que
não sejam de metais preciosos; lentejoulas para
vestuário; artigos de mercearia; passamanaria;
plumas (acessórios de vestuário); cadarço para
calçado; coroas de flores artificiais; abafadores para
chaleiras; emblemas de adorno; dedais (para
costurar); números ou letras para marcar a roupa;
passa-fitas; pompons; números para competidores;
peças que se pregam com o calor [adesivos
termocolantes] para o adorno de artigos têxteis
[mercearia]; broches de pressão; plumas de avestruz
[acessórios de vestuário]; faixas [premiação]; barbas
postiças; bigodes postiços; grampos para ondular os
cabelos; borlas [passamanaria]; redes para o cabelo;
espiguilha [rendas]; rendas; hastes para colarinhos;
fitas elásticas; galões (para debrum); festões
[bordados]; passa-cordões [perucas]; bolas para
cerzir; bordados em ouro; bordados em prata;
tranças de cabelo; perucas; peças que se aderem
por meio do calor [termocolantes] para a reparação
de artigos têxteis [remendos]; topetes; remates
[debrum] para vestuário; babados de trajes;
carpetes, tapetes, esteiras, linóleo e outros
revestimentos de solos; tapeçarias murais que não
sejam de matérias têxteis; tapete de banheiro
[tapetinho]; papéis para revestir ou decorar; papéis
de parede; produtos que servem para revestir
assoalhos; reforços para pôr embaixo dos tapetes;
revestimentos de solos; gramas artificiais; jogos,
brinquedos; artigos de ginástica e esporte;
decorações para árvores de natal; aparelhos de
pesca; varas de pescar; máscaras de carnaval e de
teatro, casas de bonecas; cintos de alpinismo;
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objetos de festa; luvas (acessórios de jogos); luvas
de beisebol, boxe, esgrima e golfe, marionetes;
jogos automáticos que não sejam os que se acionam
com moedas nem dos que foram concebidos para
serem utilizados somente com receptor de televisão;
aparelhos para exercícios corporais; árvores de natal
de matérias sintéticas; câmaras de ar para bolas de
jogo; cotoveleiras e joelheiras (artigos para o
esporte);
pipas;
chocalhos;
caleidoscópios;
cavalinhos de balanço (brinquedos); jogos de
construção; jogos automáticos (maquinas) de prévio
pagamento; jogos de cartas (naipes); ursos de
pelúcia; bonecos; vestidos de bonecos; pistolas de
ar [brinquedos]; jogos de xadrez; nadadeiras para
nadadores; jogos de anéis; suportes para árvores de
natal; material para arco e flecha; artigos de
brincadeiras; balões e bolas de jogo; mamadeiras
para bonecos; blocos de construção [brinquedos];
prancha de body-board: boliche [jogo]; bicicletas
fixas de treinamento; sacos para tacos de golfe, com
ou sem rodas; camas de bonecos; bolas de gude
para jogar; casas de bonecas; caça borboletas;
balanços; confete; dados [jogos]; jogos de damas;
tabuleiros de damas; dardos; discos para esporte;
discos volantes [brinquedos]; jogos de dominó;
fichas para jogos; esquis; capas especiais para
esquis e pranchas de surf; mesas de futebol de
salão [pebolim]; aparelhos de ginástica; ferraduras
para jogos; tacos de jockey; bolhas de sabão
[brinquedos]; jogos de mesa; brinquedos para
animais domésticos; marionetes; modelos reduzidos
[a escala] de veículos; mono-patins; móveis
[brinquedos]; munições para pistolas de pintura
(paintball) [artigos de esporte]; neve artificial para
árvores de natal; tacos de sinuca e de golfe; mesas
de sinuca; patins com bota [combinados]; patins com
rodas em linha; patins de gelo; patines de rodas;
patinetes; pelúcias [brinquedos]; peões [brinquedos];
piñatas: piscinas [artigos de jogo ou de esporte];
sacos de bater [pugilismo]; quebra-cabeça (puzzles);
aparelhos de prestidigitadores; raquetes; jogos de
salão; pranchas de surf e de windsurf; tabuleiros de
xadrez; estilingues [artigos de esporte]; tobogã
(jogo]; trampolins [artigos de esporte]; trenós [artigos
de esporte]; veículos [brinquedos]; veículos de
controle remoto [brinquedos]; peteca [jogos]; tabaco;
artigos para fumadores; fósforos, caixas de charutos
e cigarros; estojos para tabaco; cigarreira; cinzeiros
para fumantes; corta-charutos; isqueiros para
fumantes; piteiras de cigarros; cachimbo; cofres de
charutos; limpador de cachimbo; papel para cigarros;
lata para tabaco; caixas de fósforos; depósitos de
gás para isqueiros; aparelhos de bolso para enrolar
cigarros; livrinhos de papel para cigarros; pedras de
isqueiro; porta cachimbos (cavaletes); porta-fósforos;
caixa de cigarros e de charutos; caixas de charutos
(com umidificador); tabaqueiras; serviços de
organização e administração de empresas,
gerenciamento comercial, serviços de consultoria
sobre a administração comercial e serviços de
agência publicitária; serviços de ajuda às funções
comerciais por meio da expedição e administração
de cartões de compra, ou seja, expedição e
administração de cartão de descontos, afinidade
e/ou vantagens (cartões de benefícios que dão ao
respectivo titular acesso a vantagens no preço e
forma de pagamento de determinados produtos);
organização de exposições com fins comerciais ou
de publicidade, serviços de modelo e manequim
para fins publicitários ou de promoção de venda;
edição de textos publicitários, decoração de vitrines,
serviços de auxílio a exploração de uma empresa
comercial em regime de franquia, demonstração de
produtos, organização de feiras com fins comerciais
ou de publicidade, promoção de vendas (para
terceiros), vendas em leilões públicos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HOME".
Prior.:2531471
17/03/2003 ES
Procurador: CLARKE MODET DO BRASIL
LTDA./ANDRÉA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.826035582 22/10/2003
Tit.ARCA PROMOTORA DE VENDAS LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04583060000135

060

*DEVE SER INFORMADO PELA RECORRENTE SE
DESEJA PROSSEGUIR COM O EXAME DO
PEDIDO DE REGISTRO COM A EXCLUSÃO DA
EXPRESSÃO "EMPRESTA RÁPIDA"
CONSIDERADA IRREGISTRÁVEL A LUZ DO
ARTIGO 124, INCISO VII, DA LPI. EM CASO
POSITIVO, DEVERÃO SER APRESENTADOS
NOVOS JOGOS DE ETIQUETAS CONFORME
DISPOSTO PELO MANUAL DO USUÁRIO DE
MARCAS, CONTENDO APENAS A EXPRESSÃO
"ARCA" NA FORMA DE APRESENTAÇÃO
ORIGINALMENTE REQUERIDA.
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.826086551 27/01/2004
400
Tit.IANE INDUSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE
LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01446719000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: K-QUEIJO
NCL(8) 30 salgadinhos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
LETRA "K" E DA EXPRESSÃO "QUEIJO",
ISOLADAMENTE.
Procurador: ESCRITÓRIO FERNANDO
MARCHETTI S/C LTDA
No.826109241 09/02/2004
400
Tit.INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
CORY LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51665073000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PURO AMOR
NCL(8) 30 biscoitos doces, biscoitos salgados,
biscoitos recheados, biscoitos cream cracker,
biscoitos de água e sal, biscoitos amanteigados,
waffles, pães, bolos, panetones.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.826162690 19/02/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.826162703 19/02/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.826164030 20/02/2004
400
Tit.UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63025530000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VISÃO AGRÍCOLA
NCL(8) 16 a0313 álbuns; a0424 almanaques; c0512
cartão postal; c0517 cartas, cartões, etc.; c0519
cartazes [pôsteres]; c0695 catálogos; f0409 folhetos;
f0430 formulários [impressos]; g0240 gráficas
[reproduções-]; g0277 gravuras; i0028 imagens
[representações
gráficas];
i0052
impressas
(publicações-); i0053 impresso (material-); i0068
impressos [gravuras]; j0047 jornais; l0315 livros;
p0335 periódicos; p0829 prospectos; p0862
publicações impressas; r0282 revistas [periódicos].
Procurador: LUÍS GUSTAVO GOMES PRIMOS
No.826166261 26/02/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.826166660 26/02/2004
Tit.OMNI TÁXI AÉREO LTDA (BR/RJ)

400
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03670763000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OMNI TÁXI AÉREO

sobretudos, suéteres, acessórios para o vestuário,
todos incluídos nesta classe.
Procurador: NEWTON MARIA DO VALLE
No.826180523 01/03/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(8) 39 transporte de passageiros, transporte de
materiais e de peças para aviação.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TÁXI AÉREO".
Procurador: GRUPO PRINCESA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.826166679 26/02/2004
Tit.OMNI TÁXI AÉREO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03670763000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OMNI AVIATION

400

No.826182127 02/03/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826182151 02/03/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826182194 02/03/2004
400
Tit.CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04727762000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PERSONAL PHARMA FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826200524 08/03/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826202497 11/03/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826206930 16/03/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826206948 16/03/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826212450 17/12/2003
Tit.CENTRO EDUCACIONAL PROF ELISETE
MARIA PEDOTT - CEMAP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05436406000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CEMAP

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(8) 39 transporte de passageiros, transporte de
materiais e de peças para aviação.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AVIATION".
Procurador: GRUPO PRINCESA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.826168493 27/02/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826175953 17/12/2003
Tit.MALHARIA MARCUS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75582593000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TEXAS WAY

400

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(8) 44 farmácia de manipulação.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PERSONAL" E "PHARMA"
ISOLADAMENTE, E SEM DIREITO AO USO
EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO".
Procurador: GRUPO PRINCESA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.826182399 26/02/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826183557 03/03/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.13
NCL(8) 25 bermudas, blazers, artigos de malha,
calças, calças compridas, camisas, camisetas,
capotes, capuzes, cintos, coletes, roupas de couro,
roupas de imitação de couro, jaquetas, luvas,
macacões, meias, paletós, pulôveres, saias,

400

No.826185509 04/03/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826186530 05/03/2004
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

235

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(8) 41 ensino técnico e profissionalizante,
superior e pós graduação.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.826224997 22/03/2004
270
Tit.SÓ GRÃO COMÉRCIO DE ESTIVAS E CEREAIS
LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05890638000169
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.826225179 23/03/2004
400
Tit.COMERCIO DE BEBIDAS PAULINIA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49413602000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLORESTA DO AMAZONAS
NCL(8) 32 bebidas não alcoólicas; essência para
preparação de bebidas; sucos de frutas; bebidas de
frutas; xaropes para bebidas; refrigerantes.
Procurador: CARLOS ALBERTO PEDRINI
CAMARGO
No.826231055 28/01/2004
Tit.B & T S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4971205
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OLIWAX

400
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NCL(8) 03 cera lípide derivada de oliveiras ou de
azeite de oliva para uso cosmético; óleos vegetais
para uso cosmético.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.826249620 02/04/2004
400
Tit.RODIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05052419000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REQUEST

No.826267602 08/04/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 5.7.6; 24.7.1; 27.5.1
NCL(8) 29 leite de coco e coco ralado seco; doces e
compotas de coco
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COCO".
Procurador: PAULO C. OLIVEIRA. & CIA.

CFE(4) 1.5.1; 24.15.1; 25.7.20; 27.1.1
NCL(8) 42 análise de sistemas [informática],
atualização
de
software
de
computador,
computadores (projeto de sistema de-), consultoria
em hardware de computador, duplicação de
programas de computador, elaboração [concepção]
de software de computador, instalação de software
de computador, manutenção de software de
computador,
programação
de
computador
[informática], recuperação de dados [informática],
projeto de sistema de computador.
Procurador: MORAS & CORRÊA
No.826252206 12/02/2004
400
Tit.LABORATÓRIO CATARINENSE S A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84684620000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HP

No.826256830 17/02/2004
Tit.INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DO VALE LTDA
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04833180000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COCO DO VALE

400

CFE(4) 5.7.6; 24.7.1; 27.5.1
NCL(8) 30 gordura e óleo de coco; temperos à base
de coco; temperos à base de leite de coco
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COCO".
Procurador: PAULO C. OLIVEIRA. & CIA.
No.826256848 17/02/2004
Tit.INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DO VALE LTDA
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04833180000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COCO DO VALE

400

CFE(4) 21.3.25; 27.5.1
NCL(8) 32 preparado líquido para bebidas; mistura
para o preparo de bebidas; aperitivos não alcoólicos;
preparações para fabricar bebidas; pós para bebidas
efervescentes; bebidas não alcoólicas; extrato de
fruta sem álcool; nectares de frutas não alcoólicos;
bebidas isotônicas; sucos de frutas; bebidas a base
de sucos de frutas; xaropes para bebidas.
Procurador: BENTA SOUSA TAVARES SILVA
No.826256821 17/02/2004
Tit.INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DO VALE LTDA
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04833180000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COCO DO VALE

400
CFE(4) 5.7.6; 24.7.1; 27.5.1
NCL(8) 31 coco in natura, em pedaços ou não; coco
ralado fresco
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COCO"
Procurador: PAULO C. OLIVEIRA. & CIA.
No.826266347 07/04/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826266401 07/04/2004
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

235

No.826267610 08/04/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826284558 15/04/2004
Tit.KARSTEN S.A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82640558000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HOME SPA

100

CFE(4) 26.11.1
NCL(8) 25 agasalhos para as mãos; agasalho;
alpercatas; anáguas; artigos de malha; aventais;
babadouro; babadouros de tecido; bandanas;
bermudas; blazers; boá; boinas; bonés; borzequins;
botas; botinas; cachecol; calçadeiras para botas e
sapatos; calçados em geral; calças; calcinhas;
calções; camisas; camisetas; capotes; capuzes;
cartolas; casacos; casula sacerdotal; ceroulas;
chinelos; cintas; cintas-liga; cintos; colante;
colarinhos; coletes; combinação; confecções de
artigos do vestuário em geral, masculino, feminino e
infantil, e demais confecções congêneres; corpetes;
cuecas; cueiros e fraldas em matérias têxteis; dólmã;
enxovais para bebês; escapulário; espartilho; estolas
de pele; faixas para a cabeça e vestuário; fantasias;
fralda calça; fraldas para bebês; galochas; gáspeas
para sapatos; gorros; gravatas; guarda-pó; japonas;
jaquetas; jersei (vestuário); lenços de pescoço;
lenços; librés; ligas; lingerie (vestuário); luvas;
macacões; malhas; manípulos; mantilhas; meia
calça; meias; miltras; orelheira; palas; paletós;
pantufas; pelerines; peles; pelicas; penhoar; pijamas;
polainas; presilhas; pulôveres; punhos de camisa;
regatas; robe; roupa íntima; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de ginástica; roupas de
praia; roupas; roupas destinadas ao vestuário e para
prática de esportes; roupões; saias; saltos de
sapatos; sandálias; sapatos; sobretudos; solas de
sapato; solas; solidéus; sudário axilar; suéteres;
sungas; suspensórios; sutiã; ternos; togas; toucas
para banho; trajes; travas para chuteiras de futebol;
túnicas; uniformes; vestuário para automobilista,
ciclista, macacões esportivos e de ginástica;
vestuário; véus; viseiras; xales.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG:
816061246.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.826317480 10/02/2004
210
Tit.WOOD & DECOR COMÉRCIO INDUSTRIA DE
MADEIRAS, MÓVEIS E ARTIGOS DE
DECORAÇÃO LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06077298000114
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA
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Marca: INFOX
No.826344518 11/05/2004
400
Tit.SMARTKIDS JOGOS EDUCATIVOS S/C LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05407913000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SMART KIDS

CFE(4) 2.5.2; 27.5.1
NCL(8) 42 consultoria; desenvolvimento de
softwares e suportes para jogos educativos,
eletrônicos e correlatos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "SMART" E "KIDS"
ISOLADAMENTE.
Procurador: BREVETTI ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.826350810 26/03/2004
400
Tit.KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925910
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HALLS EXTREME

No.826401732 01/06/2004
400
Tit.DE MATTEIS AGROALIMENTARE S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4991079
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BARONÌA

CFE(4) 25.3.1; 27.5.1
NCL(8) 30 massas alimentícias
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.826402186 01/06/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826402208 01/06/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826402216 01/06/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 30 confeitos, a saber, balas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EXTREME".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.826408192 07/06/2004
Tit.GRMAGRÍCOLA PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10349437000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MULTIGEN

400

No.826464807 28/06/2004
400
Tit.MAX MARA FASHION GROUP SRL (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0248754
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAX MARA
NCL(8) 35 serviços de distribuição, comercialização
e publicidade de roupas, relógios, óculos, perfumes,
chapelaria, calçados, nécessaire, sacolas, bolsas,
carteiras, malas e pastas.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.826468756 30/06/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826468764 30/06/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826468772 30/06/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.826358659 29/01/2004
400
Tit.CONDOMINIO AQUARIUS SHOPPING CENTER
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66495318000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AQUARIUS SHOPPING

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 31 sementes de todas as espécies de
plantas.
Procurador: EVANISE A. DE C. FRANCOI

CFE(4) 4.5.3; 26.7.25
NCL(8) 36 negócios imobiliários, negócios
financeiros, serviços de administração de imóveis,
serviços de locação, administração predial,
arrendamento de imóveis, cobrança de aluguel
imóveis (arrendamento de-),
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SHOPPING'.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 comércio de equipamentos eletrônicos
em geral: computadores, impressoras, scanners,
placas de rede, placas de som, roteadores, hubs,
modens; leitoras de códigos de barras, leitoras de
cartões, relógios de ponto, catraca, decodificadores,
coletores de dados, micro-terminais, computadores
portáteis, impressoras de códigos de barras,
impressoras fiscais, verificador de preços, placas
para computadores e periféricos para computadores
em geral
Procurador: GERSON TERTULIANO GOMES

No.826422764 09/06/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826464513 28/06/2004
Tit.INFOX COMERCIO E PRESTADORA DE
SERVICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57774440000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

No.826559069 27/05/2004
400
Tit.DOW CORNING CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4978064
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SMART LUBRICATION
NCL(8) 41 serviços educacionais e de treinamento,
com fornecimento de material de treinamento para a
indústria de lubrificantes.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.826581528 09/08/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

400
No.826600425 16/08/2004
400
Tit.ARLINDO DE OLIVEIRA VALINHOS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03160610000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
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*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

Marca: AGROFISH

No.826747108 14/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 comércio de produtos agropecuários, a
saber: rações e alimentos para animais, sal, feno,
farelo e outras preparações alimentícias para uso
animal, artigos para caça e pesca, varas de pescar,
molinetes, iscas para peixes, anzóis para peixe,
chamariz para caça e pesca, linhas para pesca,
apetrechos de pesca, redes para pesca
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.826635253 04/06/2004
400
Tit.RODAX INDUSTRIA METALURGICA LTDA-EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06092198000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RODAX
NCL(8) 12 rodas de veículo; carrocerias; carrocerias
de automóvel; carrocerias basculantes [caçambas
basculantes]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.826662498 10/09/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826664784 13/09/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826666230 14/09/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826666329 14/09/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826677029 06/07/2004
400
Tit.POSITIVO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04343723000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PIUI
NCL(8) 43 serviços de fornecimento de comida e
bebida; acomodações temporárias.
Procurador: MARCAS E PATENTES 3 L
ASSESSORIA LTDA
No.826684130 17/09/2004
351
Tit.URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84432111000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUPER MÁXIMO

CFE(4) 5.7.1; 5.9.19; 27.5.1
NCL(8) 31 feijão não processado; arroz não
processado
Procurador: ALICE FAUSTO DE OLIVEIRA RAMOS
No.826684858 17/09/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826684866 17/09/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826687814 21/09/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826687857 21/09/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826705570 27/09/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826705596 27/09/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826716598 12/07/2004
210
Tit.CAÇADOR VERDE TURISMO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92514728000150
*INDEFERIMENTO.
Procurador: NEWTON BURITY JUNIOR
No.826728170 06/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826747019 14/10/2004
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

No.826747116 14/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826747124 14/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826747132 14/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826747159 14/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826747183 14/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826749836 18/10/2004
400
Tit.ESTÚDIO W CABELEIREIROS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01429920000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: W IGUATEMI
NCL(8) 44 beleza (salões de -); cabeleireiro (salões
de -); estética facial e corporal; manicure;
maquiagem; massagem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
LETRA "W", ISOLADAMENTE.
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.826763952 20/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826769020 25/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

235
No.826769047 25/10/2004
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

235
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*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

NCL(8) 03 produtos cosméticos e de perfumaria,
todos incluídos nesta classe.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.826776477 09/08/2004
400
Tit.PROVIDENCE 2003 TRADE MARK LICENSING
LIMITED LIABILITY COMPANY (HU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4992580
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NY LEGS
NCL(8) 25 artigos do vestuário, calçados, artigos de
chapelaria, desde que inclusos nesta classe.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.826785123 28/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785131 28/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785174 28/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785204 28/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785298 28/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785301 28/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785360 28/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785441 28/10/2004
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826800343 03/11/2004
Tit.NATURA COSMÉTICOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71673990000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TAROT

No.826813488 02/07/2004
230
Tit.PÃO DE QUEIJO JÓIA DE MINAS LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02276470000108
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES

Marca: REAL IMUNO
NCL(8) 44 hospitais, assistência médica, clínicas
médicas, fisioterapia, saúde (serviços de).
Procurador: GERALDO MAYRINCK MONTEIRO DE
ANDRADE
No.826887201 09/12/2004
400
Tit.NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27065150000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A TRIBUNA COTIDIANO

No.826813496 02/07/2004
230
Tit.PÃO DE QUEIJO JÓIA DE MINAS LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02276470000108
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.826817360 22/07/2004
400
Tit.AGRIMAR - AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05938392000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TAVERNA REAL
NCL(8) 33 aguardente de cana (cachaça)
Procurador: SOUZA RAMOS & ASSOCIADOS
No.826821090 11/11/2004
269
Tit.ARAGUAIA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03260675000168
Especific.: revistas, publicações, jornais, livros,
periódicos, anuários.
Procurador: SIGILO'S MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.826869904 03/12/2004
295
Tit.PERSONAL PARK ADMINISTRAÇÃO DE
ESTACIONAMENTOS LTDA EPP. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55225122000178
*DECISÃO JUDICIAL PUBLICADA NA RPI 2169, DE
31/07/2012, TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO
O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO
JUDICIAL, CONFORME DESPACHO DO JUIZ DA
25ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL "CONSIDERO
A CERTIDÃO DE FL. 308 SEM NOTÍCIA DE
REMESSA DO AGRAVO DE FLS. 275/294 AO STF,
BEM COMO O TEOR DA PETIÇÃO DE FL. 311,
VERIFICO ESTAR ESTE PENDENTE DE
JULGAMENTO. ASSIM, REVOGO OS
DESPACHOS DE FLS. 310 E 314. DIANTE DA
PETIÇÃO DE FL. 313, INTIME-SE O INPI DO
PRESENTE DESPACHO" (FL. 249). FICA, ASSIM,
MANTIDO SUBJUDICE O PRESENTE PROCESSO,
CONFORME DESPACHO PUBLICADO NA RPI
1938, DE 26/02/2008.
Procurador: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA
No.826869912 03/12/2004
295
Tit.PERSONAL PARK ADMINISTRAÇÃO DE
ESTACIONAMENTOS LTDA EPP. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55225122000178
*DECISÃO JUDICIAL PUBLICADA NA RPI 2169, DE
31/07/2012, TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO
O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO
JUDICIAL, CONFORME DESPACHO DO JUIZ DA
25ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL "CONSIDERO
A CERTIDÃO DE FL. 308 SEM NOTÍCIA DE
REMESSA DO AGRAVO DE FLS. 275/294 AO STF,
BEM COMO O TEOR DA PETIÇÃO DE FL. 311,
VERIFICO ESTAR ESTE PENDENTE DE
JULGAMENTO. ASSIM, REVOGO OS
DESPACHOS DE FLS. 310 E 314. DIANTE DA
PETIÇÃO DE FL. 313, INTIME-SE O INPI DO
PRESENTE DESPACHO" (FL. 249). FICA, ASSIM,
MANTIDO SUBJUDICE O PRESENTE PROCESSO,
CONFORME DESPACHO PUBLICADO NA RPI
1938, DE 26/02/2008.
Procurador: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA

400
No.826873537 27/08/2004
Tit.REAL HOSPITAL PORTUGUÊS DE
BENEFICIENCIA PERNAMBUCO (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10892164000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 41 produções de programas de rádio e
televisão.
Procurador: REMARCA REG DE MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.826900259 13/12/2004
295
Tit.PERSONAL PARK ADMINISTRAÇÃO DE
ESTACIONAMENTOS LTDA EPP. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55225122000178
*DECISÃO JUDICIAL PUBLICADA NA RPI 2169, DE
31/07/2012, TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO
O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO
JUDICIAL, CONFORME DESPACHO DO JUIZ DA
25ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL "CONSIDERO
A CERTIDÃO DE FL. 308 SEM NOTÍCIA DE
REMESSA DO AGRAVO DE FLS. 275/294 AO STF,
BEM COMO O TEOR DA PETIÇÃO DE FL. 311,
VERIFICO ESTAR ESTE PENDENTE DE
JULGAMENTO. ASSIM, REVOGO OS
DESPACHOS DE FLS. 310 E 314. DIANTE DA
PETIÇÃO DE FL. 313, INTIME-SE O INPI DO
PRESENTE DESPACHO" (FL. 249). FICA, ASSIM,
MANTIDO SUBJUDICE O PRESENTE PROCESSO,
CONFORME DESPACHO PUBLICADO NA RPI
1938, DE 26/02/2008.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.826900267 13/12/2004
295
Tit.PERSONAL PARK ADMINISTRAÇÃO DE
ESTACIONAMENTOS LTDA EPP. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55225122000178
*DECISÃO JUDICIAL PUBLICADA NA RPI 2169, DE
31/07/2012, TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO
O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO
JUDICIAL, CONFORME DESPACHO DO JUIZ DA
25ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL "CONSIDERO
A CERTIDÃO DE FL. 308 SEM NOTÍCIA DE
REMESSA DO AGRAVO DE FLS. 275/294 AO STF,
BEM COMO O TEOR DA PETIÇÃO DE FL. 311,
VERIFICO ESTAR ESTE PENDENTE DE
JULGAMENTO. ASSIM, REVOGO OS
DESPACHOS DE FLS. 310 E 314. DIANTE DA
PETIÇÃO DE FL. 313, INTIME-SE O INPI DO
PRESENTE DESPACHO" (FL. 249). FICA, ASSIM,
MANTIDO SUBJUDICE O PRESENTE PROCESSO,
CONFORME DESPACHO PUBLICADO NA RPI
1938, DE 26/02/2008.
Procurador: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA
No.826979858 05/10/2004
400
Tit.CURSO PRÉ-UNIVERSITÁRIO LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89551980000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLÉGIO UNIVERSITÁRIO
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Tit.KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE
PROTECAO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00204589000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PUMA
NCL(8) 09 equipamentos de proteção individual:
luvas, óculos, botas e capacetes.
Procurador: GALVÃO MARCAS E PATENTES LTDA
No.827473150 22/06/2005
Tit.EIXO CONFECCÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03825633000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FATAL GIRLS
CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 16 material didático e de instrução, como
publicações de impressos, manuais, prospectos,
livros e revistas periódicas.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.827036000 19/10/2004
Tit.PULSAR TECHNOLOGIES (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05475957000108
*INDEFERIMENTO.
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA

210

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 44 manicure, pedicure, e depilação.
Procurador: LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK
No.827369646 20/04/2005
400
Tit.NELSON TONON JUNIOR (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37594338987
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CAMPO DOS PADRES
NCL(8) 33 aguardente, coquetel, licor, vinho, sucos,
águas, sidra, vodca.
Procurador: ROBERVAL ALVES DA SILVA

No.827055439 09/11/2004
400
Tit.TERMARES TERMINAIS MARITIMOS
ESPECIALIZADOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53730495000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TERMARES
NCL(8) 35 operação de terminal portuário, retroportuário, e rodo-ferroviário de cargas e contêineres;
operação de portos e terminais; negócios de gestão
de portos e terminais; agência marítima, entidade
estivadora e operador portuário; serviços de
importação e exportação, representações e
comissões em geral, serviços correlatos em terminal
próprio ou de terceiros.
Procurador: PAULO FERNANDO CAROSIO

No.827409737 25/05/2005
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.827136382 22/12/2004
400
Tit.ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00677858000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: APIS-FRESH

No.827452411 15/06/2005
210
Tit.VISCARDI COMERCIO DE MATERIAIS
DIDÁTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02940711000171
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DOMINGOS, EMERENCIANO E ADV.
ASSOC.

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 05 suplementos alimentares, vitaminas e
medicamentos para a saúde humana.
Procurador: FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE
No.827227485 15/03/2005
Tit.LATICÍNIOS PARAÍSO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06374237000119
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: VITOR LUIZ RAMOS BATISTA

230

No.827237626 23/02/2005
210
Tit.ICONE ELEVADORES LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04850883000180
*INDEFERIMENTO.
Procurador: JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ
No.827350317 08/04/2005
400
Tit.PELLOCEM CENTRO DE DEPILAÇÃO LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92961689000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PÊLLO 100

400

No.827409842 25/05/2005
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.827453396 15/06/2005
400
Tit.TECHINVEST LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05376680000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LINK CAR
NCL(8) 09 alarmes incluídos nesta classe; alarmes
acústicos [som]; alarmes de incêndio; antenas
(radar); aparelhos desmagnetizadores para fitas
magnéticas; aparelhos elétricos para ignição à
distância; contatos elétricos; controle de velocidade
para veículos; conversores elétricos; dimmer (ingl.)
[interruptor de graduação de intensidade luminosa]
[eletricidade]; dispositivos anti-roubo [alarme];
fechaduras elétricas; máquinas de distribuição
automáticas; microprocessadores; relés elétricos;
semicondutores [instrumentos incluídos nesta
classe]; sirenes; termostatos para veículos;
transferidores
[instrumentos
de
medida];
transmissores de sinais eletrônicos; sinalizadores
[luzes pisca-pisca]; sinalizadores de direção para
veículos; produtos eletro-eletrônicos incluídos nesta
classe; centrais trava portas; check control:
controladores
para
geladeiras
e
freezers;
controladores para lava-louças; controladores para
máquinas de lavar roupas; portões (eletrônicos) para
estacionamentos de veículos, acionados por
moedas; relés de pisca; relés eletrônicos auxiliares;
sistema de controle para vidros elétricos;
temporizadores; detectores e rastreadores incluídos
nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "LINK" E "CAR", ISOLADAMENTE.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA
No.827471041 20/06/2005

400

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(8) 25 agasalhos, bermudas, bolsas, bonés,
calças, calções, camisas, camisetas, casacos,
chapéus, chinelos, cintas, coletes, cuecas, gravatas,
japonas, jaquetas, lenços, lingerie, malhas, meias,
paletós, pijamas, pulôveres, saias, sandálias,
sapatos, suéteres, e ternos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GIRLS".
Procurador: ROBERTO MASSARO
No.827491816 28/06/2005
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827491824 28/06/2005
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827535392 15/07/2005
400
Tit.FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA (CO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4928466
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VARIEDAD CASTILLO

CFE(4) 5.1.9; 5.7.1; 26.4.8; 27.5.1
NCL(8) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações
feitas de cereais, pães, massas e confeitos, cremes
gelados; mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal,
mostarda; vinagre, molhos (condimentos); temperos;
gelo, bebidas feitas à base de café, cacau e
chocolate.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VARIEDAD CASTILLO".
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Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.827547420 30/05/2005
400
Tit.NATUREZAMORTA DESIGN E CONFECÇÕES
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07321322000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NATUREZA MORTA

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 40 serviços gráficos incluídos nesta classe,
impressão em ofset, impressão litográfica, impressão
fotográfica, impressão, encadernação.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRÁFICA".
Procurador: PORTFOLIO MARCAS & PATENTES
LTDA
CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(8) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; bandanas; banho (roupas de-);
banho (roupões de-); bermudas; bonés; botas;
cachecóis; calçados; calças; camisas; camisetas;
capotes; casacos [vestuário]; ceroulas; chapés;
chinelos [pantufas]; cintos porta-moedas [vestuário];
cintos [vestuário]; coletes; cuecas; faixas para a
cabeça [vestuário]; ginástica (roupas para-) [colante];
gorros; gravatas; íntima (roupa-); jaquetas; lenços de
pescoço; luvas sem dedos; macacões; mantilhas;
meias; parcas; pijamas; saias; suéteres; sungas;
suspensórios; sutiãs; túnicas; viseiras
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS
No.827567332 14/06/2005
400
Tit.PERSEUS ENGENHARIA DE SISTEMAS S/A
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02679616000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PERSEUS

No.827628315 09/08/2005
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827628340 09/08/2005
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827631740 11/08/2005
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827631766 11/08/2005
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.2.1; 27.5.1
NCL(8) 41 serviços de apresentação de eventos
sobre informática, organização de congressos,
seminários, ministrar cursos e treinamentos
específicos em informática e tecnologia da
informação.
Procurador: ACERTCON REGISTROS E
DIVULGAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.
No.827607679 21/07/2005
400
Tit.GRÁFICA MINERVA DE MACAÉ LTDA - ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28192987000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GM GRÁFICA MINERVA

CFE(4) 1.1.17
NCL(8) 36 aluguel, compra e venda de imóveis
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
811255654.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.827654910 28/07/2005
235
Tit.KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925910
*CED.2 - CADBURY SCHWEPPES TREASURY
INTERNATIONAL CED.1 - CADBURY IRELAND
LIMITED
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.827654952 28/07/2005
235
Tit.KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925910
*CED.2 - CADBURY SCHWEPPES TREASURY
INTERNATIONAL CED.1 - CADBURY IRELAND
LIMITED
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.827660260 17/08/2005
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827717989 23/08/2005
400
Tit.AKTIEBOLAGET ELECTROLUX (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0004022
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ELECTROLUX SERVIÇO AUTORIZADO

No.827631812 11/08/2005
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827634390 12/08/2005
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827647069 04/08/2005
100
Tit.RC IMÓVEIS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03933305000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RC IMÓVEIS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

CFE(4) 26.1.4; 26.4.1; 27.5.1; 29.1.12
NCL(8) 37 instalação e reparo de produtos
eletrodomésticos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SERVIÇO AUTORIZADO".
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.827733658 19/08/2005
100
Tit.CR MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÕES LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80953920000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CR MALHAS

136 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

tortas, tortillas, waffles, bebidas a base de café,
bebidas à base de chocolate e chás.
Procurador: MARIA DO ROSÁRIO DE LIMA
No.827830041 17/10/2005
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.1.4; 26.2.1; 27.5.1
NCL(8) 25 artigos do vestuário em geral adulto e
infantil; agasalhos para as mãos; anáguas; artigos
de malha [vestuário]; bandanas; bermudas; blazers
[vestuário]; bonés; cachecóis; calças; calções de
banho [sungas]; camisas; camisetas; capotes;
capuzes [vestuário]; casacos [vestuário]; coletes;
corpete; cuecas; cueiros de matérias têxteis para
bebês; enxovais de bebês; espartilhos; estolas de
pele; ginástica (roupa para -) [colante]; gorros;
gravatas; guarda-pós; impermeáveis (roupas -);
íntima (roupa -); jaquetas; lenços de pescoço; ligas;
lingerie; luvas [vestuário]; macacões; mantilhas;
meias; meias-calças; orelheiras [vestuario]; paletós;
palmilhas; pijamas; polainas; praia (roupas de -);
pulôveres; robe; roupa de baixo; roupa de baixo;
roupas de imitação couro; roupões de banho; saias;
sobretudos [vestuário]; suéteres; suspensórios;
sutiãs; ternos; toucas de banho; túnicas; turbantes;
uniformes; viseiras; xales.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REGS.
816292620, 817527648 E 821321919.
Procurador: CERUMAR & MARCAS PATENTES
No.827753675 09/09/2005
Tit.PAULATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MALHAS LTDA. ME. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01285366000117
*SEDE ALTERADA.
Procurador: EVARISTO SILVA FILHO

230

No.827830050 17/10/2005
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

351

No.827930992 02/12/2005
210
Tit.NUTRICELL NUTRIENTES CELULARES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66870031000101
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.827960484 17/10/2005
Tit.PROJEACO PROJETOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04390047000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROJEAÇO

400

No.827832923 18/10/2005
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827832940 18/10/2005
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827918011 06/10/2005
400
Tit.ARIOVALDO JOSÉ SOARES TORRES - ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93381010000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COBIÇA

No.827776071 28/09/2005
175
Tit.CONSULT VÍDEO EDITORA E PUBLICIDADE
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57636557000130
*PET (SP) 018050042112 DE 20/10/2005,
PREJUDICADA POR CARECER DE OBJETO,
TENDO EM VISTA O ARQUIVAMENTO DO
PEDIDO DE REGISTRO. INT.: DIFUSÃO MARCAS
E PATENTES LTDA.
Procurador: DIFUSÃO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.827779127 30/09/2005
Tit.R & R COMERCIO DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04114950000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPACE CHIPS

blusas, japonas, jaquetas, uniformes, chinelos,
mocassim, cintos, chinelos, sandálias, sapatos,
toalhas, lençóis, colchas, acolchoados, bolsas,
óculos, eletro-eletrônicos.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 14.1.1; 26.1.2; 27.5.1
NCL(8) 42 desenhos de plantas para construção,
engenharia e projetos técnicos.
Procurador: ACERTI MARCAS E PATENTES LTDA
No.827986610 21/12/2005
269
Tit.THAIS RENATA PAREJA SANCHES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29924567803
Especific.: organização e realização de shows
artísticos e shows musicais; grupo musical; banda
musical.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COMPANHIA MUSICAL".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COMPANHIA MUSICAL".
Procurador: LUIZ ROBERTO LONGO BRITO SILVA
No.828007144 09/11/2005
400
Tit.KARY MARLY DE ARAUJO GORIS ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02306217000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: T TOA TOA & CO

CFE(4) 5.7.13; 26.2.7; 27.5.12
NCL(8) 25 calças, cueca, blaser, bermudas,
camisetas, vestido, langery, bonés, blusas, japonas,
jaquetas, uniformes, chinelos, mocassim, cintos,
sandálias, sapatos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.827918020 06/10/2005
400
Tit.ARIOVALDO JOSÉ SOARES TORRES - ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93381010000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COBIÇA
CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 comércio varejista de artigos do vestuário.
Procurador: ROCHA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

CFE(4) 8.7.8; 26.1.9; 27.5.1
NCL(8) 30 biscoitos, biscoitos amanteigados,
biscoitos de água e sal, bolachas, bolos, bombons,
brioches, caramelos, confeitos, confeitos de
amendoins, doces, empadas, gelados comestíveis,
geléias de frutas, gomas de mascar (exceto para uso
medicinal), iogurte, pãezinhos, panquecas, pastéis,
petits fours, pizzas, sanduiches, sorvetes, tapioca,

No.828042004 05/01/2006
400
Tit.AGRIMAC PNEUS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04541339000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AGRIMAC
NCL(8) 37 borracharia, pneus (recauchutagem de -),
recauchutagem de pneus.
Procurador: JOSÉ RICARDO GONÇALVES
AZENHA
CFE(4) 5.7.13; 26.2.7; 27.5.1
NCL(8) 35 comércio de calça, cueca, blaser,
bermudas, camisetas, vestido, langery, bonés,

No.828092737 27/01/2006

210
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Tit.RADIOATIVA PRODUTORA DE AIDIO LTDA ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93212520000149
*INDEFERIMENTO.
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.828109745 13/02/2006
400
Tit.GAMMA COBRA PROJETOS SERVICOS E
COMERCIO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52073160000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GAMMA COBRA
NCL(8) 11 tomadas para iluminação de stands, torre
de iluminação acionada por motor, tomadas para
acionamento de máquinas elétricas, refletores,
luminárias.
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/S
LTDA
No.828140146 23/12/2005
400
Tit.PHOSTECH LITHIUM INC (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5071623
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIFE POWER
NCL(8) 09 baterias, acumuladores de íons de lítio
Procurador: D'MARK REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES
No.828160309 13/02/2006
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.828179409 02/03/2006
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.828196583 21/02/2006
235
Tit.KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925910
*CED.2 - CADBURY SCHWEPPES TREASURY
INTERNATIONAL CED.1 - CADBURY IRELAND
LIMITED
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828200130 23/02/2006
235
Tit.KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925910
*CED.2 - CADBURY SCHWEPPES TREASURY
INTERNATIONAL CED.1 - CADBURY IRELAND
LIMITED
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828230005 28/03/2006
269
Tit.IDEAL - SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74582032000189
Especific.: papel higiênico; toalha em papel; papel de
embrulho; guardanapos em papel; toalhas de mesa
em papel; lenços de papel.
Procurador: MARTHOM ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.828238162 04/04/2006
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OSWALD THE LUCKY RABBIT

400

CFE(4) 3.5.1; 27.5.1
NCL(8) 41 produção, apresentação, distribuição e
locação de filmes cinematográficos; produção,
apresentação, distribuição e locação de programas
de radio e televisão; produção, apresentação,
distribuição e locação de gravações de áudio e
vídeo; informações sobre entretenimento; produção
de shows de entretenimento e programas interativos
para distribuição via televisão, a cabo, satélite,
mídias de áudio e vídeo, cartuchos, discos de laser,
discos de computador e outros meios eletrônicos;
produção e fornecimento de entretenimento, notícias
e informações via rede de comunicações e de
computador; serviços de parques de diversão e
parques temáticos; serviços educacionais e de
entretenimento oferecidos em ou relacionados a
parques temáticos; shows de palco ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo; produções
teatrais; serviços de espetáculos.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.828255679 17/04/2006
090
Tit.SISAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38889564000108
*COMPROVE O EXERCÍCIO LÍCITO E EFETIVO
DE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS
REIVINDICADOS, OBSERVANDO O DISPOSTO
NO § 1º DO ART. 128 DA LPI, UMA VEZ QUE O
OBJETO SOCIAL INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL
NÃO GUARDA RELAÇÃO EVIDENTE COM OS
SERVIÇOS DE "ORGANIZAÇÃO E
AGENCIAMENTO DE VIAGENS" REIVINDICADOS.
CUMPRE RESSALTAR QUE, EMBORA A PETIÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PET. (WB)
850130050221, DE 22/03/2013, MENCIONE
SUPOSTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, A CÓPIA
MESMA NÃO FOI ANEXADA AOS AUTOS. POR
FIM, VALE LEMBRAR QUE O EXERCÍCIO LÍCITO
E EFETIVO DE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM OS
SERVIÇOS REIVINDICADOS DEVE SER
ANTERIOR OU IGUAL AO MOMENTO DO
DEPÓSITO DO PEDIDO DE REGISTRO.
(P/OPOSTA)
Procurador: PAULO HENRIQUE S. COLONNESE
No.828278539 29/03/2006
400
Tit.D.M. TORRES MONTERO - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07856325000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRATIC LIMP
NCL(8) 21 bacias [recipientes]; baldes; caçambas;
escovas *; escovas para esfregar ; escovas para
limpar tanques e recipientes; esfregões; esfregões
para limpeza; esfregões [panos] de limpeza;
espanadores de móveis; esponjeiras ; estopa para
limpeza; lã de aço para limpeza; latas de lixo;
limpeza (camurça para -); limpeza (esfregões para -);
limpeza (esfregões para -); limpeza de chão (panos
para -); lixeiras; panos de limpeza; panos de pó;
panos impregnados com detergente para limpeza;
panos para limpeza de chão ; regadores; rodos;
vassouras; vassouras mecânicas.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.828321035 26/04/2006
269
Tit.REED ELSEVIER GROUP PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4901819
Especific.: publicações impressas; livros, textos de
propaganda, periódicos, revistas, jornais, circulares,

manuais, folhetos, atlas, materiais para instrução e
ensino; livros didáticos; materiais de referência;
guias; listas impressas de horários, programas e
mapas;
materiais
impressos;
materiais
de
publicidade e promoção; folhetos; folhinhas; diários;
calendários; artigos de papelaria, informações
impressas relacionadas a feiras de negócio,
exibições,
exposições,
feiras,
conferências,
seminários, eventos de negócio e educacionais;
informações impressas relacionadas a viagens,
viagens de negócio, turismo, lazer, esporte,
diversão; informações impressas relacionadas a
incentivos de negócio e a reuniões de negócio.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRAVEL EXHIBITIONS".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRAVEL EXHIBITIONS".
Procurador: WALTER W. PALMER
No.828321043 26/04/2006
269
Tit.REED ELSEVIER GROUP PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4901819
Especific.:
organização,
planejamento
e
administração de exibições, feiras de negócio, e
exposições para fins de negócio; fornecimento e
disseminação das informações relacionadas a todos
esses serviços, incluindo materiais relacionados a
exibições, feiras de negócios, e exposições;
fornecimento e disseminação de informações,
assistência e consultoria para participantes,
visitantes, e exibidores; incluindo o fornecimento
dessas informações por meios eletrônicos, inclusive
através de um "site" na internet; compilação de
dados, incluindo compilação de dados por meios
eletrônicos; serviços de promoção, publicidade e
marketing; fornecimento de planos de incentivos e
de informações relacionadas aos mesmos; serviços
de apresentação para fins de negócio e de reuniões
de negócio e planos de contatos entre pessoas
("networking") para fins de negócio; informações
relacionadas a serviços de apresentação para fins
de negócio; informações relacionadas a contatos
entre pessoas ("networking",) para fins de negócio e
reuniões de negócio.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRAVEL EXHIBITIONS".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRAVEL EXHIBITIONS".
Procurador: WALTER W. PALMER
No.828321051 26/04/2006
269
Tit.REED ELSEVIER GROUP PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4901819
Especific.:
organização,
planejamento
e
administração
de
exibições,
conferências,
convenções, exposições e eventos; fornecimento e
disseminação de informações relacionadas a todos
esses serviços, incluindo materiais relacionados a
exibições, conferências, convenções, exposições e
eventos;
fornecimento
e
disseminação
de
informações, assistência e consultoria para
participantes, visitantes, e exibidores das exibições e
conferências; incluindo o fornecimento dessas
informações e consultoria por meios eletrônicos,
inclusive através de um "site" na internet; serviços de
instrução e treinamento incluindo apresentação de
seminários e oficinas; serviços de edição incluindo
edição por meios eletrônicos; edição de materiais
relacionados a exibições, conferências, convenções,
exposições, e eventos; fornecimento de informações
relacionadas a lazer e atividades de lazer, incluindo
esportes e diversão.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRAVEL EXHIBITIONS".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRAVEL EXHIBITIONS".
Procurador: WALTER W. PALMER
No.828399018 23/05/2006
400
Tit.VIA VERDE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00785368000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIA VERDE
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No.828420475 07/04/2006
100
Tit.DIUMER ARBOITE DE OLIVEIRA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08774285068
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO CAMPEIROS DO SUL DESDE 2000

CFE(4) 5.3.16; 27.5.1
NCL(8) 35 assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios e comercialização de produtos
sob contrato de franquia; gestão de franquia;
assessoria,
consultoria
em
informação
na
implantação e viabilização de sistema de franquia;
comercialização de produtos naturais.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.828407762 08/06/2006
Tit.EIXO CONFECCÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03825633000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FATAL STREET

400

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1
NCL(8) 25 agasalhos, bermudas, bolsas, bonés,
calças, calções, camisas, camisetas, casacos,
chapéus, chinelos, cintas, coletes, cuecas, gravatas,
japonas, jaquetas, lenços, lingerie, malhas, meias,
paletós, pijamas, pulôveres, salas, sandálias,
sapatos, sueteres, e ternos.
Procurador: O.MASSARO - MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.828420378 07/04/2006
351
Tit.CAMISARIA BRASILEIRA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05291153000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: A1

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 41 bailes shows e festas eventos culturais e
musical (conjunto musical).
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI, REG.823105440
Procurador: O PRÓPRIO.
No.828437637 17/04/2006
400
Tit.MDCPHARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA EPP. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01858973000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GELFLAN
NCL(8) 05 medicamento para uso humano para o
tratamento de reumatismo, nevralgias, torcicolos,
contusões e dores musculares
Procurador: TARCÍSIO DE MEDEIROS
No.828450145 10/05/2006
400
Tit.TUBIELLO INDÚSTRIA COMÉRCIO E
ELETROMECÂNICA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93248318000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SISCORE
NCL(8) 09 - aparelhos eletrônicos digitais para
medição; -transmissores de sinais eletrônicos; conversores elétricos; - microcontroladores e
indicadores elétricos de temperatura.
Procurador: EVERTON VICTÓRIO PIRES

No.828509522 14/07/2006
400
Tit.EIXO CONFECCÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03825633000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FATAL STREET
NCL(8) 25 agasalhos, bermudas, bolsas, bonés,
calças, calções, camisas, camisetas, casacos,
chapéus, chinelos, cintas, coletes, cuecas, gravatas,
japonas, jaquetas, lenços, lingerie, malhas, meias,
paletós, pijamas, pulôveres, saias, sandálias,
sapatos, suéteres, e ternos.
Procurador: O.MASSARO - MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.828509549 14/07/2006
400
Tit.EIXO CONFECCÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03825633000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FATAL VISIO SURF
NCL(8) 25 agasalhos, bermudas, bolsas, bonés,
calças, calções, camisas, camisetas, casacos,
chapéus, chinelos, cintas, coletes, cuecas, gravatas,
japonas, jaquetas, lenços, lingerie, malhas, meias,
paletós, pijamas, pulôveres, saias, sandálias,
sapatos, suéteres, e ternos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SURF".
Procurador: O.MASSARO - MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.828509565 14/07/2006
Tit.EIXO CONFECCÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03825633000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FATAL VISIO SURF

400

No.828484325 02/06/2006
210
Tit.PARMALAT S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0182338
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.828484333 02/06/2006
235
Tit.KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925910
*CED.2 - CADBURY SCHWEPPES TREASURY
INTERNATIONAL CED.1 - CADBURY IRELAND
LIMITED
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828497079 30/05/2006
Tit.G. J. DINIZ DA COSTA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07541326000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEMPRE FASHION

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(8) 25 agasalho para as mãos, anáguas,
aventais, roupas de banho, roupões de banho,
bermudas, blazers, bonés, boinas, cachecol, calças,
calções de banho, casacos, camisas, camisetas,
capote, ceroulas, coletes, corpete, combinações,
cuecas, gabardines, roupas de ginástica, gorros,
gravatas, guarda-pó, japonas, jaquetas, lenços,
lingerie, luvas, macacões, meias, paletós, estola de
pele, penhoar, pijamas, polainas, pulôveres, roupa
intima, saias, sobretudos, suéteres, suspensórios,
sutiã, ternos, trajes, togas, túnicas, uniformes, xales
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

NCL(8) 35 comércio varejista de roupas e
complementos, calçados, artigos em couro, cama,
mesa e banho.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FASHION".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1

400

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1
NCL(8) 25 agasalhos, bermudas, bolsas, bonés,
calças, calções, camisas, camisetas, casacos,
chapéus, chinelos, cintas, coletes, cuecas, gravatas,
japonas, jaquetas, lenços, lingerie, malhas, meias,
paletós, pijamas, pulôveres, saias, sandálias,
sapatos, suéteres, e ternos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SURF".
Procurador: O.MASSARO - MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.828510121 14/07/2006
400
Tit.VOCÊ - CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS,
SAUDE E ODONTOLOGICO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07983974000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VOCÊ CLUBE
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CFE(4) 26.1.1; 26.2.5; 27.5.1
NCL(8) 35 cartão de vantagem [emissão e
distribuição de cartões de benefícios que dão ao
respectivo titular acesso a vantagens no preço de
determinados produtos]; administração de cartão de
desconto; cartão de afinidade que oferece descontos
aos afiliados.
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR
No.828535302 28/06/2006
Tit.JBS UNITED, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5101824
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JBS U UNITED

400

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(8) 05 aditivos e suplementos medicinais para
animais (gado e cavalos).
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.828555710 26/06/2006
400
Tit.BERGAMIN CONFECÇÕES LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04379462000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MARROCANA
NCL(8) 35 comercialização de artigos para o
vestuário, tais como, camisas, camisetas, bermudas,
calças, saias, vestidos, jaquetas, agasalhos e
demais modinhas.
Procurador: JOAO BATISTA FORBICI
No.828584826 17/07/2006
Tit.OC COMERCIO DE CONFECÇOES
ESPORTIVAS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08032048000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OC OCSPORT

Tit.OC COMERCIO DE CONFECÇOES
ESPORTIVAS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08032048000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OC OCSPORT

No.828619344 04/08/2006
Tit.MOINHOS VERA CRUZ SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21554274000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MVC X-DELIZ

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(8) 35 comercio atacadista de confecções
esportivas; comercio atacadista de bolsas, malas e
artigos p/viagem; comercio atacadista de artigos de
vestuário e complementos.
*DUAS OPOSIÇÕES. 1ª CHANEL - COM BASE NO
INC. XIX E ART. 126 DA LPI. IMPROCEDENTE. OS
SINAIS MARCÁRIOS DA OPOSTA E DA OPOENTE
SÃO SUFICIENTEMENTE DISTINTOS ENTRE SI,
NÃO HAVENDO NENHUM RISCO DE CONFUSÃO
OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA PARA O PÚBLICO
CONSUMIDOR. 2ª OP. WARNER BROS - MARCA THE OC. COM BASE NO ART. 126 DA LPI.
IMPROCEDENTE. O CONJUNTO MARCÁRIO DAS
MARCAS EM COTEJO POSSUEM SUFICIENTE
DISTINTIVIDADE ENTRE SI, NÃO HAVENDO
RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO
INDEVIDA PARA O PÚBLICO CONSUMIDOR.
Procurador: ANA PAULA PEREIRA LEITE

CFE(4) 1.15.25; 5.3.11; 27.5.1
NCL(8) 30 farinhas alimenticias, massas alimenticias
pães, biscoitos, fermentos, confeitos, sanduíches,
empadas, bolos, brioches, tortas, pastéis, petits
fours, quiches.
Procurador: ADOVALDO JOSÉ DE CASTRO
FONSECA

No.828611270 04/08/2006
400
Tit.MOINHOS VERA CRUZ SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21554274000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: X-DELIZ
NCL(8)
30
farinhas
alimentícias,
massas
alimentícias, pães, biscoitos, fermentos, confeitos,
sanduíches, empadas, bolos, brioches, tortas,
pastéis, petits fours, quiches.
Procurador: ADOVALDO JOSÉ DE CASTRO
FONSECA
No.828612854 07/08/2006
400
Tit.TELE ATLAS NORTH AMERICA, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5099293
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TELE ATLAS

100

400

No.828638187 04/08/2006
241
Tit.MARIA EMÍLIA BRITO DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29432821897
*PEDS. 824752635, 825027225
Procurador: O PRÓPRIO.
No.828641579 08/08/2006
400
Tit.NEXUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07239238000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SEMPRE
NCL(8) 38 serviços de telecomunicação e locação
de equipamentos de telecomunicação.
Procurador: MARIO SEBASTIÃO BRAGA AMORIM
No.828649723 16/08/2006
230
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: MARCELO CONRADO SILVEIRA
No.828663734 16/08/2006
269
Tit.S.M. SPORTS - ASSESSORIA E CONSULTORIA
ESPORTIVA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05888121000135
Especific.: serviços de marketing, intermediação [de
negócios] , agenciamento de negócios e
organização [administração de negócios] na
exploração das atividades desportivas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SPORTS".
*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SPORTS".
Procurador: THOMAS RAYMUND KORONTAI
No.828705275 12/09/2006
400
Tit.ALPHASITO INCORPORAÇÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04229856000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALPHASITIO

CFE(4) 2.5.21; 3.7.6; 26.4.1; 27.5.1
NCL(8) 42 serviços de suporte técnico, notadamente
diagnóstico e solução de problemas de software e
hardware de computador, em classe int. 42
Prior.:78/807994
06/02/2006 US
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(8) 25 confecções esportivas e artigos de
vestuario.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
827082576.
Procurador: ANA PAULA PEREIRA LEITE
No.828584834 17/07/2006

351

No.828618313 10/08/2006
150
Tit.PROSPER CONSULTORIA E TREINAMENTO
EM VENDAS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06965126000187
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 162 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(8) 36 negócios imobiliários,
incorporações e empreendimentos
compra e venda de imóveis.

tais como
imobiliários,

140 DIRMA – Despachos em Pedidos

Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.828716021 01/09/2006
400
Tit.THE RITZ-CARLTON HOTEL COMPANY, L.L.C.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0372668
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RITZ-CARLTON
NCL(8) 44 serviços de hotel com tratamentos de
saúde e beleza ("spa"), a saber, fornecimento de
tratamentos para corpo, pele, cabelo e rosto,
serviços de manicure e pedicure, serviços de
massagem, serviços de depilação e de salão de
beleza.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828716048 01/09/2006
400
Tit.THE RITZ-CARLTON HOTEL COMPANY, L.L.C.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0372668
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RITZ-CARLTON
NCL(8) 43 serviços de hotel; serviços de salão de
estar e bar, bufê, restaurante; serviços de estação
de férias, e alojamentos; serviços de fornecimento
de instalações de uso geral para reuniões,
conferências e exposições; serviços de fornecimento
de instalações para banquete e eventos sociais para
ocasiões especiais; e serviços de reservas de
acomodações em hotéis.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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No.828796459 16/10/2006
150
Tit.EURALTECH (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5132860
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 159 DA LPI.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.828796483 16/10/2006
150
Tit.EURALTECH (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5132860
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 159 DA LPI
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.828796513 16/10/2006
150
Tit.EURALTECH (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5132860
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 159 DA LPI.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.828796530 16/10/2006
150
Tit.EURALTECH (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5132860
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 159 DA LPI.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.828808686 11/10/2006
100
Tit.I D M DE ALBUQUERQUE REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10547803000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SAL BRILHANTE

No.828720088 01/09/2006
400
Tit.PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS
DE NAVEGANTES (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01335341000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTO NAVEGANTES
NCL(8) 35 agência de importação e exportação.
Procurador: OSVALDO FLOR
No.828779910 09/10/2006
400
Tit.SCHENCK PROCESS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5077877
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: schenckprocess
NCL(8) 09 classe 09: aparelhos físicos, ópticos,
eletrotécnicos e eletrônicos (desde que incluídos na
classe 09) para controle e monitoramento de
máquinas; aparelhos e instrumentos de pesagem,
medição, sinalização e controle; aparelhos de
processamento de dados e computadores;
aparelhos para fins de medição de oscilações e/ou
monitoramento de oscilações e/ou monitoramento de
máquinas, registradores de valores de medição,
aparelhos de medição de densidade, aparelhos de
medição de nível de enchimento, registradores de
pressão; balanças, equipamentos de pesagem, a
saber, balanças mecânicas, partes de balanças
(desde que incluídas na classe 09); aparelhos de
medição de vazão de massa, balanças para
veículos, máquinas para medição e verificação de
registradores de força (máquinas de carga);
balanças de fita, balanças de fita de dosagem.
balanças dosadoras diferenciais, aparelhos e
instrumentos eletrônicos para detecção de dados,
monitoramento e controle de máquinas; dispositivos
de segurança, a saber, barreiras de luz,
comutadores, fusíveis, a saber, aparelhos e
instrumentos eletrônicos bem como sensores para
fins de monitoramento e controle como partes de
máquinas; calculadoras e aparelhos periféricos
correspondentes para controle e regulagem dos
produtos anteriormente mencionados; programas
registrados em portadores de dados, especialmente
para controle e regulagem dos produtos
anteriormente mencionados; partes de todos os
produtos anteriormente mencionados e produtos
anteriormente
mencionados
reunidos
em
instalações.
Prior.:306 23 034.8
07/04/2006 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 17 mangueiras, mangueiras de plástico,
especialmente mangueiras flexíveis de plástico;
mangueiras enroladas, mangueiras em espiral,
mangueiras em espiral com carretéis de
sustentação, mangueiras de aspiração, mangueiras
de transporte, peças de conexão para mangueiras.
Prior.:005235692
14/07/2006 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828920389 26/12/2006
400
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SANIFILL LEADER
NCL(8) 35 comercialização de produtos de terceiros
(perfumaria, higiene, aparelhos e instrumentos
odontológicos, antissépticos bucais para uso
medicinal, escovas de dentes e fio dental).
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C.
No.828934070 18/01/2007
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 31 sal para consumo animal.
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI; REG.826992307
Procurador: ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
JÚNIOR
No.828822298 26/10/2006
400
Tit.PHYSIOALIGNED INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03435931000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PILATES AÇÃO
NCL(8) 16 jornal eletrônico.
Procurador: BRASNORTE MARCAS E PATENTES
LTDA.

No.828944563 14/12/2006
150
Tit.NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06629745000109
*§ 1º DO ART. 159 DA LPI.
Procurador: AUREOLINO PINTO DAS NEVES
No.828965684 06/02/2007
400
Tit.PANORÂMICA COMUNICAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05565485000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PANORAMICA COMUNICAÇÃO

No.828839344 09/11/2006
230
Tit.IP SERRANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07524450000122
*SEDE ALTERADA.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.828846669 13/11/2006
400
Tit.NORRES SCHLAUCHTECHNIK GMBH & CO.KG
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5112133
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 produção de videos, filmes e reportagens
para jornais, revistas, radios e televisão e áudio
visuais, produção de video-tapes, elaboração de
filmes de curta e longa metragem - agência de
notícias
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COMUNICAÇÃO"
Procurador: LIGIA TSUNEKO SAKATA
No.828966583 02/02/2007
230
Tit.IP SERRANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07524450000122
*SEDE ALTERADA.

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 141

Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.829013288 19/03/2007
400
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEMPRE
NCL(9) 09 - aparelhos de secretária eletrônica,
cabos de fibra óptica, fios telefônicos aparelhos para
intercomunicação, aparelhos para radiotelefonia,
receptores de telefone, telefones portáteis,
aparelhos de telefone, transmissores telefônicos,
canais acústicos, acessórios, central telefônica,
aparelho, placa e acessórios de telecomunicação,
aparelho de telecomunicação, cartões magnéticos.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA
No.829015833 22/03/2007
Tit.LUIGI LAVAZZA S. P. A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0234842
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LAVAZZA BLUE DI PIÙ

351

351

CFE(4) 11.3.1; 24.5.1; 26.4.9
NCL(9) 29 leite e laticínios.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESPRESSO".
Prior.:TO2006C002500 22/09/2006 IT
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.829015868 22/03/2007
Tit.LUIGI LAVAZZA S. P. A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0234842
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LAVAZZA BLUE DI PIÙ

CFE(4) 11.3.1; 26.1.11; 27.5.25
NCL(9) 30 café, misturas de café, café instantâneo,
misturas de café instantâneo, café descafeinado,
chá, chá de camomila, cacau, bebidas a base de
cacau, infusões não medicinais.
Prior.:TO2006C002501 22/09/2006 IT
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.829035478 06/03/2007
Tit.YAHOO! INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4896882
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 11.3.1; 26.1.11; 27.5.25
NCL(9) 29 leite e laticínios.
Prior.:TO2006C002501 22/09/2006 IT
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.829015850 22/03/2007
Tit.LUIGI LAVAZZA S. P. A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0234842
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LAVAZZA ESPRESSO POINT DI PIÙ

No.829053840 13/04/2007
400
Tit.SUL ATLANTICO BRASIL TRANSPORTES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01101538000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SUL ATLÂNTICO
NCL(9) 39 serviços de transporte rodoviário,
ferroviário, aéreo e marítimo, agenciamento de carga
em geral.
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.

400

400

CFE(4) 26.1.1
NCL(9) 39 serviços de armazenagem eletrônica de
objetos da mídia e outros conteúdos digitais,
incluindo textos, documentos, fotografias, imagens,
vídeo e áudio.
Prior.:78/968,509
06/09/2006 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829045619 15/03/2007
400
Tit.DIGI- KEY CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6258760
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIGI-KEY
NCL(9) 09 cabos elétricos e peças para cabos,
peças para cabos feitas sob encomenda;
conectores, pinos de tomada e tomadas elétricos;
kits de conectores, e de pinos de tomada e tomadas
elétricos; conjuntos de conectores elétricos, e de
pinos de tomada e tomadas; diodos e diodos de
emissão de luz; kits de diodos e diodos de emissão
de luz; conjuntos de diodos e diodos de emissão de
luz; cristais, diodos de cristal e osciladores de cristal;
kits de cristais, e de diodos de cristal e de
osciladores de cristal; conjuntos de cristais, e de
diodos de cristais e de osciladores de cristal;
indutores; kits de indutores; conjuntos de indutores;
capacitores; kits de capacitores; conjuntos de
capacitores; resistores; kits de resistores; conjuntos
de resistores; termistores; kits de termistores;
conjuntos de termistores; potenciômetros; kits de
potenciômetros; conjuntos de potenciômetros;
interruptores; kits de interruptores; conjuntos de
interruptores; fios; kits de fios; conjuntos de fios;
hardware eletrônicos; kits de hardware eletrônicos;
conjuntos de hardware eletrônicos; espaçadores
eletrônicos; kits de espaçadores eletrônicos;
conjuntos de espaçadores eletrônicos; fusíveis; kits
de fusíveis; conjuntos de fusíveis; fibras ópticas,
eeprom (memória somente de leitura programável
apagável eletronicamente), e placas de circuitos
integrados e seus kits; conjuntos de fibras ópticas;
conjuntos de eeprom (memória somente de leitura
programável apagável eletronicamente); conjuntos
de placas de circuito integrado.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

No.829058257 19/04/2007
210
Tit.PLATINUM OPERADORA DE TRANSPORTE
MULTIMODAL E LOGÍSTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04514786000116
*INDEFERIMENTO.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA
No.829065695 29/03/2007
400
Tit.SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIMETAL
NCL(9) 42 serviços de planejamento e orientação
técnica, elaboração de estudos de viabilidade
econômica e de projeto técnico para equipamentos
industriais, usinas e equipamentos de tecnologia
ambiental; serviços de pesquisa e desenvolvimento
científico e industrial, planejamento técnico e projeto
de instalações de minas e de usinas metalúrgicas,
máquinas, pontes, guindastes e tubulações; serviços
de elaboração de modelos de processo técnico para
equipamentos industriais, usinas e equipamentos de
tecnologia ambiental; serviços de orientação e
planejamento técnico na área de processamento de
dados para equipamentos industriais, equipamentos
metalúrgicos, equipamentos de tecnologia ambiental,
equipamentos para a geração, distribuição e
transmissão de energia e máquinas, serviços de
planejamento de projeto técnico de soluções de
sistema de processamento eletrônico de dados para
finanças, logística, engenharia e produção; serviços
de elaboração de programas para instalações de
processamento de dados para fins de comando,
regulagem, simulação, visualização e supervisão de
parâmetros
em
equipamentos
industriais,
equipamentos
de
tecnologia
ambiental,
equipamentos para a geração, distribuição e
transmissão de energia e máquinas e suas partes;
serviços de planejamento de projeto técnico de
redes de dados para instalações industriais,
equipamentos metalúrgicos, equipamentos de
tecnologia ambiental, equipamentos para a geração,
distribuição e transmissão de energia e máquinas;
serviços de aluguel de software de computador e
instalações para processamento de dados para
comando, regulagem, simulação, visualização e
supervisão de parâmetros em equipamentos
industriais, equipamentos de tecnologia ambiental,
equipamentos para a geração, distribuição e
transmissão de energia e máquinas e suas partes;
serviços de instalação e manutenção de software de
computador para comando, regulagem, simulação,
visualização e supervisão de parâmetros em
equipamentos
industriais,
equipamentos
de
tecnologia ambiental, equipamentos para a geração,
distribuição e transmissão de energia e máquinas e
suas partes; serviços de elaboração de páginas www
para internet e intranet na área de equipamentos
industriais, equipamentos de tecnologia ambiental,
equipamentos para a geração, distribuição e
transmissão de energia e máquinas; serviços de
aluguel de tempo de acesso a bancos de dados para
comando, regulagem, simulação, visualização e
supervisão de parâmetros em equipamentos
industriais, equipamentos de tecnologia ambiental,
equipamentos para a geração, distribuição e
transmissão de energia e máquinas; serviços de
projeto e planejamento técnico de equipamentos
elétricos, orientação técnica (exceto orientação
empresarial) para a escolha e projeto de sistema
para equipamentos industriais, equipamentos de
tecnologia ambiental, usinas, equipamentos de
tratamento e limpeza de água, geradores de vapor,
equipamentos de limpeza de ar e de gás de escape;
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serviços de planejamento técnico de peças
agregadas para medidas primárias e secundárias
para a redução de emissões, serviços de elevação
da durabilidade e do grau de automação de usinas e
instalações industriais e de tecnologia ambiental,
serviços de verificação de qualidade de produtos de
equipamentos industriais, serviços de execução de
análises em materiais, águas residuais, gases de
escape e ar.
Prior.:306 61 026.4
05/10/2006 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829082123 08/05/2007
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829082131 08/05/2007
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829089853 16/05/2007
230
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.829093516 10/04/2007
351
Tit.BASF SE (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0012866
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECOVIO
NCL(9) 17 material de vedação, embalagem e
isolamento e produtos feitos de materiais sintéticos
(produtos semi-acabados), especialmente sob a
forma de folhas, placas, barras, tubos, objetos
moldados, todos incluídos nesta classe.
Prior.:306 66 106.3
27/10/2006 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829097309 17/04/2007
100
Tit.CISABRASILE LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05120289000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CISA
NCL(9)
37
instalação
e
manutenção
de
equipamentos e centrais de esterilização e de
desinfecção; implantação e instalação de subesterilização, lavagem, esterilização de residuos e
lactário; implantação hidro sanitária, produção de
vapor, cozinha, lavanderia; instalações de gás;
serviços de esterilização e reesterilização de
instrumentos utilizados em procedimentos médicos;
serviços de esterilização; manutenção preventiva;
manutenção de dispositivos médicos-elétricos em
geral; instalaçoes de peças e equipamentos;
instalação locação de equipamentos;
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
820870315 E 827687125.
Procurador: BENTA SOUSA TAVARES SILVA
No.829100067 18/04/2007
400
Tit.RÁDIO GLOBO S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33066234000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MULTISOUL
NCL(9) 35 vendas de espaço publicitário para
publicidade on-line em rede de computador;
promoção de vendas para terceiros; disponibilização
de informações constantes de bancos de dados;
comercialização de programas de rádio.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.829107525 30/04/2007

351

Tit.BECKHOFF AUTOMATION GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5102324
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAFETY OVER ETHERCAT
NCL(9) 07 máquinas e máquinas-ferramenta,
especialmente aquelas equipadas com componentes
de segurança; motores (exceto motores para
veículos terrestres ) e unidades motrizes,
servomotores, motores de passos, especialmente
aqueles
com
componentes
de
segurança;
acoplamentos e dispositivos de transmissão de força
(exceto
aqueles
para
veículos
terrestres),
especialmente aqueles com componentes de
segurança; todos os produtos não sendo para uso
em equipamentos de construção e/ou mineração,
unidades de geradores a diesel, unidades de
geradores a gás natural e/ou turbinas de gás
industrial.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAFETY OVER".
Prior.:005460563
31/10/2006 EM
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO EXARADO NA
RPI 2210, DE 14/05/2013, POR INCORREÇÃO NA
ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829107584 30/04/2007
351
Tit.BECKHOFF AUTOMATION GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5102324
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAFETY OVER ETHERCAT
NCL(9)
42
serviços
de
concepção
e
desenvolvimento de hardware e software de
computador, especialmente para o comando de
segurança e para a realização; de funções de
segurança;
serviços
de
um
engenheiro,
especialmente na técnica de segurança, todos os
serviços não sendo para uso em conjunto com
equipamentos de construção e/ou mineração,
unidades de geradores a diesel, unidades de
geradores a gás natural e/ou turbinas de gás
industrial.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAFETY OVER".
Prior.:005460563
31/10/2006 EM
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO EXARADO NA
RPI 2210, DE 14/05/2013, POR ERRO NA
ESPECIFICAÇÃO PUBLICADA..
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829146237 12/03/2007
Tit.FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE - FVRD
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33896291000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VALE MÚSICA

400

No.829151664 18/06/2007
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LOG CENTER
NCL(9) 09 alarmes *; anti-roubo (dispositivos de
alarme -); aparelhos de radar; aparelhos elétricos
para
ignição
à
distância;
aparelho
de
telecomunicação; chips [circuitos integrados];
monitorar (aparelhos elétricos para -); radar
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CENTER"
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.829158472 25/06/2007
400
Tit.ALFA DECOR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03870533000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALFA DECOR

CFE(4) 26.4.2; 27.1.1
NCL(9) 35 comercio de artigos de decoração em
geral, moveis , persianas, cortinas, tapetes, carpetes
bem como seus acessorios, artigos para cama,
mesa e banho.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DECOR".
Procurador: CONE SUL MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.829170405 24/05/2007
400
Tit.TIAGO MANUEL DA NOBREGA THEMUDO
GALLEDO (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5084059
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.13.25; 27.5.25
NCL(9) 41 promoção de apresentações musicais shows e ensino de música para adolescentes.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MÚSICA".
Procurador: DENISE NAIMARA DOS SANTOS
TAVARES
No.829151656 18/06/2007
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AUTOTRAC LOG CENTER

NCL(9) 09 alarmes *; anti-roubo (dispositivos de
alarme -); aparelhos de radar; aparelhos elétricos
para
ignição
à
distância;
aparelho
de
telecomunicação; chips [circuitos integrados];
monitorar (aparelhos elétricos para -) ; radar
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CENTER"
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO

400

CFE(4) 2.1.20; 27.5.21
NCL(9) 28 jogos, brinquedos; artigos de ginásticas e
de desporto não compreendidos em outras classes.
Prior.:410747
24/01/2007 PT
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.829173633 04/05/2007
400
Tit.JUBARTE COMUNICAÇÃO MARCAS E
IMAGENS LTDA-ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04146744000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CYBER GAROTOS BIT BYTE FLOG BLOG
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CFE(4) 27.5.25
NCL(9) 45 serviço de licenciamento de marca e
imagem com as finalidades de propaganda e
publicidade
Procurador: O PRÓPRIO.
No.829182470 29/05/2007
400
Tit.THE INTEGER GROUP, L.L.C. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6512305
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INTEGER
NCL(9) 35 "serviços de promoção de vendas;
serviços promocionais de venda a varejo; serviços
promocionais;
serviços
promocionais
de
propaganda; serviços promocionais de marketing;
serviços de marketing; serviços de venda a varejo e
serviços de marketing de campo; serviços de
propaganda; serviços de propaganda para o varejo;
serviços de produção e disseminação de material
publicitário; serviços de assistência a negócios para
empresas comerciais e industriais; serviços de
administração e organização de empresas,
consultoria e assistência, informações de negócios;
serviços de informações comerciais; serviços de
pesquisa comercial; serviços de informação e
processamento
estatístico;
serviços
de
processamento de dados; serviços de compra para
terceiros de espaço publicitário; serviços de aluguel
de espaço publicitário; serviços de compra para
terceiros de materiais publicitários e de propaganda;
e serviços de aluguel de materiais publicitários e de
propaganda; serviços de publicidade por mala direta;
serviços de pesquisa de mercado; serviços de
pesquisa de opinião; serviços de organização de
exibições (incluídos nesta classe); serviços de
propaganda através de rádio, televisão, outdoors e
imprensa
escrita;
serviços
promocionais
e
publicitários; serviços de agência de propaganda;
serviços de agência de marketing; serviços de
planejamento e compra de mídia; serviços de
propaganda, incluindo promoção de produtos e
serviços de terceiros através de organização de
patrocínios e acordos de licença relacionados a
eventos esportivos internacionais; serviços de
promoção de produtos e serviços de terceiros
proporcionando a patrocinadores afiliarem seus
produtos e serviços em propaganda de premiação,
competições e atividades esportivas; serviços de
análise de mercado; serviços de contabilidade;
serviços de reprodução de documentos; serviços de
agência de empregos; serviços de aluguel de
máquinas
e
equipamentos
de
escritório;
fornecimento de todos os serviços acima citados de
forma on-line a partir de uma base de dados de
computador ou pela internet; serviços de compilação
de anúncios para uso web pages na internet;
serviços
de
informação,
consultoria
e
aconselhamento
relacionados
aos
serviços
supracitados."
Prior.:005513577
30/11/2006 EM
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.829184864 31/05/2007
400
Tit.INTERWETTEN AG (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6516564
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERWETTEN
NCL(9) 41 publicação de jornais de esportes e
apostas; reservas de entradas em eventos
esportivos.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE
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No.829201190 26/06/2007
Tit.MANFREDINI & SCHIANCHI S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6524630
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MANFREDINI & SCHIANCHI
NCL(9) 07 máquinas para cerâmica
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

400

No.829228667 20/07/2007
Tit.NEWFREY LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0268011
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: K2

400

CFE(4) 26.4.4; 27.5.25; 27.7.1
NCL(9) 06 ferragens metálicas para portas,
nomeadamente, maçanetas de alavanca para portas
e conjuntos de maçanetas de alavanca para portas,
maçanetas e puxadores para portas e conjuntos de
maçanetas e puxadores para portas, fechaduras e
cadeados, e trancas e fechos de segurança.
Prior.:77/202,479
11/06/2007 US
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829228675 20/07/2007
Tit.NEWFREY LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0268011
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: K2

No.829230955 24/07/2007
Tit.ZILQUIMICA PRODUTOS PARA
LABORATORIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01810063000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZILQUIMICA

400

CFE(4) 26.11.3; 27.5.25
NCL(9) 35 comercio de produtos para laboratorios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "QUIMICA" ISOLADAMENTE.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.829272763 30/07/2007
400
Tit.THERMOLON LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6537430
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THERMOLON NON-STICK TECHNOLOGY
PTFE-FREE

400

CFE(4) 26.4.4
NCL(9) 07 dispositivos não elétricos para fechar e
abrir portas , nomeadamente dispositivos mecânicos
para abrir portas e dispositivos hidráulicos para
fechar portas.
Prior.:77/202,479
11/06/2007 US
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829230670 24/07/2007
400
Tit.EXTREMU'S CONFECCOES LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03505297000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E EXTREMU'S

CFE(4) 26.2.5; 26.11.2; 27.5.25

NCL(9) 35 comercio atraves de qualquer meio de
artigos do vestuario
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA

CFE(4) 5.7.13; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 21 panelas para cozinhar; panelas; utensílios
para cozinhar, não elétricos; frigideiras de peixe;
panelas chineses (woks), conjuntos para fondue não
elétricos e chaleiras de água; recipientes para
cozinha e uso doméstico, não compreendido em
outras classes; recipientes para preparação,
conservação, manutenção de calor e apresentação à
mesa de produtos alimentares e bebidas, não
inclusas em outras classes.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "NON-STICK TECHNOLOGY" E
"PTFE-FREE".
Prior.:1132793
05/04/2007 BX
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829285970 08/08/2007
269
Tit.ZAMBON S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5956927
Especific.: sabões; perfumaria, óleos essenciais,
cosméticos, loções para o cabelo; dentifrícios.
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.829286306 08/08/2007
351
Tit.PRO BIO AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6527531
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NUCELL
NCL(9) 31 aditivos para forragem, não para fins
medicinais.
Prior.:53720/2007
04/04/2007 CH
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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No.829290125 29/08/2007
400
Tit.MARPAL S.A. - ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05962751000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIPAL VD L
NCL(9) 12 manchões; manchões radiais.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

Tit.LC COMERCIO DE BIJOUTERIAS E
ACESSORIOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06372492000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LUCIANA CATÃO ACESSÓRIOS E
BIJUTERIAS

No.829291997 30/08/2007
400
Tit.AMPLASTEC INDÚSTRIA DE PLÁSTICO LTDA
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08957092000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AMPLASTEC

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de bijuterias e acessórios.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " ACESSÓRIOS E BIJUTERIAS".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.6; 27.5.25
NCL(9) 17 granulados de polietileno.
Procurador: ITAMARATI PATENTES E MARCAS
S/C LTDA.

No.829334050 26/09/2007
Tit.LC COMERCIO DE BIJOUTERIAS E
ACESSORIOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06372492000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LUCIANA CATÃO ACESSÓRIOS E
BIJUTERIAS

400

No.829328343 31/08/2007
400
Tit.FRENZELIT WERKE GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5026164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ISOPLAN
NCL(9) 17 placas isolantes, artigos para vedações,
exceto para elementos elétricos básicos e para
iluminação.
Procurador: MAGNUS ASPEBY
No.829329935 03/09/2007
Tit.SOLUXURY HMC (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7711212
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

351
CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 14 artigos de bijuteria, adereços (bijuterias),
anéis, brincos, pingentes, amuletos, broches,
colares, correntes, pulseiras, correntes de relógios,
artigos de bijuteria [incluídos nesta classe].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.829362428 30/08/2007
Tit.LAN AIRLINES S.A (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0462683
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MUNDOLAN

CFE(4) 26.4.3
NCL(9) 44 serviços de instituições de cuidados da
saúde, cuidados médicos, cuidados da higiene e da
beleza, seviços de cuidados com o corpo, em
particular através de hidroterapia, incluindo
balneoterapia, talassoterapia e termalismo, salões
de beleza, salões de cabeleireiros, casas de repouso
e de convalescença; serviços de informações e
aconselhamento na área da dietética.
Prior.:073485496
02/03/2007 FR
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829331646 24/09/2007
Tit.GRAFICA ESCOLAR S/A (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06273072000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: O ESTADO DO MARANHÃO
NCL(9) 16 jornais, revistas e periódicos.
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/C LTDA

400

No.829334041 26/09/2007

400

400

conversão de dados e programas de informática;
instalações de software de computadores; aluguel
de computador, software e acessórios para
computador; criação para terceiros de índices de
informação, sítios de internet e outros recursos
disponíveis em redes de computador; busca de
informação, de sítios de internet e de outros recursos
disponíveis em redes de computador. assessorias,
consultas e informações por qualquer meio, sobre
computação, web sites e software. recuperação de
informações de computadores. serviços de análises
e investigação industrial; controle de qualidade,
desenho e desenho industrial, controle técnico de
aeronaves; investigação sobre mecânica e física,
relatório de peritos. serviços científicos e
tecnológicos, assim como serviços de investigação e
criação relativos a eles; estudo de projetos técnicos;
investigação e desenvolvimento de novos produtos
para terceiros, investigações técnicas, prova de
materiais, relatórios de peritos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LAN".
Procurador: GUERRA ADV
No.829362584 30/08/2007
400
Tit.LAN AIRLINES S.A (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0462683
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MUNDOLAN
NCL(9) 42 serviços prestados por engenheiros em
temas relacionados com aeronáutica e navegação
aérea. serviços de criação e desenvolvimento de
software e computadores, criação e manutenção de
páginas da web para terceiros, serviços de
hospedagem em servidores de sítios na web; criação
de sistemas de informática, programação de
computador;
duplicação
de
programas
de
informática; instalação, atualização e elaboração de
software para computadores; reconstituição de base
de dados; conversão de dados ou de documentos de
um suporte físico para um suporte eletrônico;
conversão de dados e programas de informática;
instalações de software de computadores; aluguel
de computador, software e acessórios para
computador; criação para terceiros de índices de
informação, sítios de internet e outros recursos
disponíveis em redes de computador; busca de
informação, de sítios de internet e de outros recursos
disponíveis em redes de computador. assessorias,
consultas e informações por qualquer meio, sobre
computação, web sites e software. recuperação de
informações de computadores. serviços de análise e
investigação industrial; controle de qualidade,
desenho e desenho industrial, controle técnico de
aeronaves; investigação sobre mecânica e física,
relatório de peritos. serviços científicos e
tecnológicos, assim como serviços de investigação e
criação relativos a eles; estudo de projetos técnicos;
investigação e desenvolvimento de novos produtos
para terceiros, investigações técnicas, prova de
materiais, relatórios de peritos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LAN".
Procurador: GUERRA ADV
No.829368256 03/09/2007
Tit.CYBERWEB NETWORKS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05305671000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CYBERWEB NETWORKS

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 42 serviços prestados por engenheiros em
temas relacionados com aeronáutica e navegação
aérea. serviços de criação e desenvolvimento de
software e computadores, criação e manutenção de
páginas da web para terceiros, serviços de
hospedagem em servidores de sítios na web; criação
de sistemas de informática, programação de
computador; duplicação de programa de informática;
instalação, atualização e elaboração de software
para computadores; reconstituição de base de
dados; conversão de dados ou de documentos de
um suporte físico para um suporte eletrônico;

CFE(4) 27.5.1

400
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NCL(9)
35
comercialização,
distribuição,
representação de produtos e serviços de informática;
aluguel de espaço publicitário; arquivos (gestão
computadorizada de); assessoria e consultoria em
gestão e organização de negócios, de serviços de
vendas on-line, de publicidade on-line; bancos de
dados de computador (compilação e sistematização
de informações em); gestão computadoizada de
arquivos, com a comercialização de serviços
fotográricos digital e publicidade on-line em rede de
comptadores; exportação e importação de produtos
em informática; pesquisa de dados em arquivos de
computador (para terceiros); processamento de
textos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "NETWORKS".
Procurador: MÁRIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.829431071 17/10/2007
235
Tit.INFASTECH INTELLECTUAL PROPERTIES
PTE. LTD. (SG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7907419
*CED.1 - ACUMENT INTELLECTUAL
PROPERTIES, LLC
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829480021 22/11/2007
400
Tit.KIDSCO LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6633234
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KIDSCO
NCL(9) 41 serviços de entretenimento, educação e
instrução; serviços de entretenimento de televisão ;
serviços de entretenimento de filme, música ,
esporte, vídeo e teatro; produção, preparação,
apresentação,
distribuição,
organização
de
programas de vídeo - texto e tele -texto e filmes
cinematográficos, filmes animados, e gravações de
vídeo e som; produção de filmes de entretenimento
ao vivo; produção de filmes televisivos de
entretenimento ao vivo; serviços relacionados a
entretenimento de filmes cinematográfcos; para
entretenimento de televisão e shows e apresentação
ao vivo; serviços incluídos nesta classe relacionados
a produção de livros, revistas, períodicos e mídia
eletrônica associada (incluindo cd-roms e cd is) ;
produção e aluguel de materiais instrucionais e
educacionais; publicação; organização , produção e
apresentação
de
eventos
para
fins
de
entretenimento, cultural e educacional; organização;
produção e apresentação
de competições;
concursos; jogos; perguntas de respostas, exibições;
eventos esportivos; shows , shows em rodovias,
eventos cênicos, apresentações teatrais; concertos;
apresentações ao vivo e eventos de participação de
audiência ; provimento de entretenimento
e
educação para acesso via redes de computador e de
comunicação;
provimento
de
informação
relacionados
a
quaisquer
dos
serviços
supramencionados.
Prior.:2460502
05/07/2007 GB
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.829480030 22/11/2007
400
Tit.KIDSCO LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6633234
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KIDSCO
NCL(9) 38 organização e distribuição de transmissão
de televisão / programas via redes a cabo e sem fio;
transmissão de filmes, televisão, tele-texto e
programas de vídeo-texto ou transmissões de
radiofusão; arranjo e concessão de acesso para
usuários das várias redes de comunicações,
incluindo aplicações interativas, em particular para
distribuição de dados; coleta, entrega e transmissão
de mensagens, relatórios de imprensa e dados de
pesquisa de mercado ( incluindo utilização de meios
eletrônicos e/ou por computador ); transmissão de
som e imagens por satélite; transmissão de dados
processados e não- processados via satélite; baixar
e atualizar software operacional via cabo ou satélite
[transmissão de dados] ; transmissão de tv paga,
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incluindo pay-per-view e vídeo por demanda,
também para terceiros como uma plataforma digital;
serviços incluídos nesta classe relacionados a
telecomunicações e um banco de informação;
informação de transmissão via redes direcionadas
ou sem fio; transmissões e serviços 'on-line' , a
saber transferência de informação e mensagens
incluindo e-mail; operação de um canal de televendas [serviços de telecomunicação]; operação de
comunicações [serviços de telecomunicação] com o
auxílio de tecnologia multimídia digital, em particular
para acesso a internet, tele-vendas e telebanking,
incluindo para uso com telas de televisão; operação
de redes para transferência de mensagens,
imagens, texto, fala e dados; transmissão de
informação, incluindo som, imagem e dados;
transmissão de dados de taxas.
Prior.:2460502
05/07/2007 GB
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.829481338 23/11/2007
Tit.ARCELOR (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5063566
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351

CFE(4) 26.11.1
NCL(9) 19 materiais de construção não metálicos,
incluindo
telas,
lajes,
placas,
paramentos,
pavimentos, coberturas, anteparos, painéis em
sanduíche, perfis, painéis multicamadas e divisórias;
armações não metálicas para a construção;
construções transportáveis não metálicas, incluindo
abrigos e suas peças componentes; construções
não metálicas em perfil de uso residencial e podendo
servir como pequenas construções para atividades;
canos rígidos não metálicos para a construção;
monumentos não metálicos.
Prior.:1135964
25/05/2007 BX
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829481346 23/11/2007
Tit.ARCELOR (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5063566
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351

CFE(4) 26.11.1
NCL(9) 21 utensílios e recipientes para o lar e a
cozinha, incluindo utensílios e recipientes de
caldeiraria e utensílios e recipientes destinados ao
cozimento; garrafas; recipientes para beber; caixas
para o lar; frascos; caixas para biscoitos; caixas para
aperitivos; caixas para pão; caixas para sabão;
caixas para chá; aparelhos destinados à projeção de
aerossóis, não para uso medicinal e suas partes
componentes; palha de ferro para limpeza.
Prior.:1135964
25/05/2007 BX
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.829481354 23/11/2007
Tit.ARCELOR (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5063566
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

351

CFE(4) 26.11.1
NCL(9) 40 serviços de tratamento de materiais;
serviços de tratamento de minérios, de aço, de
metais comuns e de suas ligas; serviços de
tratamento de metais e todas as transformações
mecânicas, termomecânicas ou quimicas das
propriedades e características de metais, incluindo
redução direta de ferro, têmpera de metais,
acabamento de superfícies de metais, brasagem,
drenagem, anodização, cromagem, aglomeração,
eletrogalvanização,
fosfatagem,
trituração,
conformação,
estanhagem,
galvanização,
niquelagem,
laminagem,
blindagem,
corte,
polimento, magnetização, folheamento, cunhagem,
decapagem e soldadura; serviços de reciclagem de
produtos metálicos; serviços de tratamento de
materiais ao longo de processos de fabricação de
produtos metálicos, tais como trabalhos de forja, de
prensa, de rebarbamento, de usinagem, de
laminagem e de enformação de metais; serviços de
tratamento a vácuo; serviços de nitruração
(tratamento de materiais); serviços de montagem de
perfis metálicos [para terceiros]; serviços de
tratamento de materiais para caldeira.
Prior.:1135964
25/05/2007 BX
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829486496 30/11/2007
400
Tit.ELI LILLY AND COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0040380
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REZVO
NCL(9) 05 preparados farmacêuticos, a saber,
preparados farmacêuticos para o tratamento de
distúrbios causados pelo uso do álcool, ansiedade,
doenças e distúrbios do esqueleto e dos ossos,
doenças e distúrbios sangüíneos, câncer, doenças
cardiovasculares, doenças e distúrbios do sistema
nervoso central, diabetes, neuropatia diabética,
doenças e distúrbios endocrinológicos, doenças e
distúrbios gastrintestinais, doenças e distúrbios
hormonais, inflamações e doenças e distúrbios
inflamatórios, doenças e distúrbios do fígado,
doenças e distúrbios renais, doenças e distúrbios
neurodegenerativos,
distúrbios
neurológicos,
obesidade, males e doenças oftalmológicos, dores,
doenças e distúrbios do sistema nervoso periférico,
doenças e distúrbios do sistema reprodutivo,
disfunção sexual, distúrbios urológicos, dislipidemia,
distúrbios do sono, enxaquecas, doenças e
distúrbios metabólicos; preparados farmacêuticos
para
a
prevenção
de
diabetes;
agentes
antipsicóticos; e antidepressivos.
Prior.:77/195,356
01/06/2007 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829487344 03/12/2007
400
Tit.FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33644857000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FEB
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Tit.CRANE & CO., INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5039924
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CRANE NONWOVENS
NCL(9) 40 serviços de manufatura de papel e nãotecidos conforme encomendas e especificações de
terceiros inclusos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "NONWOVENS".
Prior.:77/215,661
26/06/2007 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 40 serviços de encadernação.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.829487352 03/12/2007
400
Tit.FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33644857000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FEB

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 impressos, fascículos, coleções, livros
religiosos, livros para infância, livros para a
juventude, jornais, revistas e publicações periódicas.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS

No.829524606 28/12/2007
351
Tit.SOLUXURY HMC (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7711212
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INSPIRED MEETINGS
NCL(9) 41 serviços de educação; servicos de
formação; serviços de entretenimento; serviços de
organização de reuniões, eventos, exposições e
salões de caráter cultural pedagógico; serviços de
organização e condução de reuniões, colóquios,
conferências, congressos, seminários e simpósios;
serviços de publicação, edição e difusão de
brochuras, livros e períodicos que não sejam
publicitários destinados a reuniões, conferências,
congressos, seminários e simpósios.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEETINGS".
Prior.:07/3510237
29/06/2007 FR
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829527850 07/01/2008
Tit.KONECTA BTO, SL (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6679994
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO KONECTA

400

No.829490515 08/01/2008
230
Tit.SERRA MINAS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07855252000141
*SEDE ALTERADA.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.829513418 13/12/2007
Tit.BRIDGESTONE CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0017396
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 serviços de computador; serviços de
pesquisa e desenvolvimento de equipamento
avançado
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829579281 13/02/2008
Tit.MOBILE MENTOR LIMITED (NZ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6692559
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOBILE MENTOR MM

400

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 12 pneus para veículos; rodas para veículos;
câmaras de ar para veículos; aros para veículos;
peças e acessórios de veículos; pneus para veículos
motorizados de duas rodas e bicicletas; rodas para
veículos motorizados de duas rodas e bicicletas;
câmaras de ar para veículos motorizados de duas
rodas e bicicletas; aros para veículos motorizados de
duas rodas e bicicletas; peças e acessórios para
veículos motorizados de duas rodas e bicicletas;
bicicletas, peças e acessórios; amortecedores (para
veículos terrestres).
Prior.:2007-093296
31/08/2007 JP
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 38 telecomunicações.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MOBILE".
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

No.829522735 26/12/2007

No.829602275 15/02/2008

351

Tit.NANJING AUTOMOBILE (GROUP)
CORPORATION (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6688373
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUSTIN HEALEY
NCL(9) 35 agrupamento, para benefício de terceiros,
de uma variedade de produtos, permitindo aos
consumidores ver e comprar com comodidade
produtos em empresas varejistas de concessionária
de veículos motores ou por um site da internet
especializado na venda de veículos motores
terrestres e e suas partes e acessórios ou por meio
das telecomunicações; serviços de assistência em
administração de negócios e de consultoria em
administração de negócios, todos relacionados à
produção, à venda, ao reparo ou à manutenção de
veículos motores e de suas partes e acessórios ou
relacionados à concessionárias de carros; serviços
de consultoria relacionada ao provimento ou à venda
de veículos, de suas partes, peças e acessórios;
serviços para provimento de testes nos veículos
("test drives"), serviços de demonstração.
Prior.:6208251
17/08/2007 EM
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.829602291 15/02/2008
351
Tit.NANJING AUTOMOBILE (GROUP)
CORPORATION (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6688373
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUSTIN HEALEY
NCL(9) 37 reparo, manutenção, auto-diagnóstico,
recondicionamento, inspeção, pintura, polimento,
restauração, limpeza e conserto de veículos motores
terrestres e de suas partes; serviços e consultoria e
de
informação
relacionados
aos
serviços
mencionados anteriormente.
Prior.:6208251
17/08/2007 EM
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.829602364 15/02/2008
351
Tit.NANJING AUTOMOBILE (GROUP)
CORPORATION (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6688373
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AUSTIN HEALEY
NCL(9) 12 veículos terrestres; chassis para veículos
terrestres; partes e acessórios para veículos
terrestres; assentos para veículos; apoios de cabeça
e apoios para as costas; cintos de segurança; capas
para assentos; dispositivos anti-ofuscantes para
veículos; proteção e abas contra barro; rolamentos,
lonas, segmentos e sapatas de freio; volantes para
veículos, coberturas moldadas para volantes;
amortecedores para automóveis; dispositivos antiderrapantes; eixos, calotas, aros, raios e pneus para
rodas; pára-choques, calotas, painéis de calotas,
sabotadores ("spoilers"), pedais de veículos, pneus
de reserva (estepes); tapetes e revestimentos
modelados e adaptados para pisos veículos motores
terrestres; bombas para encher pneus de veículos;
limpadores de pára-brisa; persianas e guarda-sóis
para veículos; bagageiros, porta-bagagem e redes
porta-bagagem; porta-bicicletas/triciclos; porta-asa
delta, porta-ski e correntes para rolamento de pneus
na neve; partes e acessórios para todos os produtos
mencionados.
Prior.:6208251
17/08/2007 EM
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.829602372 15/02/2008
Tit.NANJING AUTOMOBILE (GROUP)
CORPORATION (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6688373
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUSTIN-HEALEY

351

351
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serviços de teleconferência; fornecimento de
serviços
de
videoconferência;
mensagens
eletrônicas de voz, a saber, gravação e posterior
transmissão de mensagens de voz; fornecimento de
serviços de telecomunicações, a saber, serviços de
conferência via web; serviços telefônicos; serviços
on line, a saber, fornecimento de informação, via
rede de computador local e global, nas áreas de
telecomunicações e telefonia."
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

CFE(4) 3.7.17; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 37 reparo, manutenção, auto-diagnóstico,
recondicionamento, inspeção, pintura, polimento,
restauração, limpeza e conserto de veículos motores
terrestres e de suas partes; serviços de consultoria e
de
informação
relacionados
aos
serviços
mencionados anteriormente.
Prior.:6208276
17/08/2007 EM
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.829602399 15/02/2008
Tit.NANJING AUTOMOBILE (GROUP)
CORPORATION (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6688373
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUSTIN-HEALEY

No.829687882 19/05/2008
Tit.DE PAULA COMUNICAÇÃO VISUAL DE
PIRACICABA LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02525645000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LETRA FÁCIL

400
CFE(4) 26.1.2,18
NCL(9) 12 partes estruturais e hastes para
acessórios de veículos agrícolas e de construção,
tais como tratores e veículos; controles hidráulicos,
correias, válvulas e bombas para uso em tais
veículos.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

351

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de fachadas, letras metálicas e
painéis, kit com letras, letreiros, painéis, vendas de
letras metálicas em relevo e venda dos produtos
através da website.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LETRA".
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO

CFE(4) 3.7.17; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 agrupamento, para benefício de terceiros,
de uma variedade de produtos, permitindo aos
consumidores ver e comprar com comodidade
produtos em empresas varejistas de concessionária
de veículos motores ou por um site da internet
especializado na venda de veículos motores
terrestres e de suas partes e acessórios ou por meio
das telecomunicações; serviços de assistência em
administração de negócios e de consultoria em
administração de negócios, todos relacionados à
produção, à venda, ao preparo ou à manutenção de
veículos motores e de suas partes e acessórios ou
relacionados à concessionárias de carros; serviços
de consultoria relacionada ao provimento ou á venda
de veículos de suas partes, peças e acessórios;
serviços para provimento de testes nos veículos
("test drives"), serviços de demonstração.
Prior.:6208276
17/08/2007 EM
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.829608214 22/02/2008
400
Tit.TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61752820000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PERMATRON
NCL(9) 10 aparelhos e equipamentos científicos
para laboratórios
Procurador: BENTA SOUSA TAVARES SILVA
No.829630546 31/03/2008
400
Tit.CISCO TECHNOLOGY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0464171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CISCO
NCL(9) 38 "comunicações por telefone; correio
eletrônico; transmissão de mensagens; comunicação
por terminais de computador; transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador;
serviços de teleconferência; programas de previsões
através de rede de computadores; fornecimento de

No.829696997 16/04/2008
351
Tit.AVON PRODUCTS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0011290
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHEER ESSENTIALS
NCL(9) 03 cosméticos fragrâncias, artigos de
toucador, óleos essencias, preparações para o
cuidado pessoal, para o cuidado da pele, para o
cuidado dos olhos, para o cuidado dos lábios, para o
cuidado do cabelo, para o cuidado dos pés e para o
cuidado das unhas.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.829706569 07/05/2008
Tit.RETAIL ROYALTY COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5075149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 77KIDS

400

No.829691685 08/04/2008
400
Tit.MEADWESTVACO CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4992466
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MWV
NCL(9) 07 máquinas para empacotamento;
dispensadores portáteis operados mecanicamente
para serem acoplados a recipientes para líquidos
para uso como dispensador de líquidos.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.829692940 10/04/2008
Tit.WALVOIL S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6737560
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

CFE(4) 27.5.25
NCL(9) 35 serviços de venda a varejo e de varejo "
on line" de roupas, artigos para usar na cabeça,
calçados, brinquedos, livros, fragrâncias, joias,
cosméticos, produtos de toalete e óculos de sol.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "KIDS", ISOLADAMENTE.
Prior.:77/373,293
16/01/2008 US
Procurador: HUGO SILVA, ROSA & MALDONADOPROP. INT

CFE(4) 26.1.2,18
NCL(9) 07 partes e acessórios de máquinas
agrícolas e de construção pertencentes a
componentes e controles oleodinâmicos, motores
hidráulicos, controles hidráulicos, correias, válvulas,
bombas e hastes de apoio.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.829692959 10/04/2008
Tit.WALVOIL S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6737560
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

No.829732411 06/06/2008
400
Tit.CITRATUS EXPORTACAO REPRESENTACOES
E COMERCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67127985000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CITRATUS
NCL(9) 03 aromaticos (oleos essenciais), fragrâncias
(mistura de), perfumes e cosméticos.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.829737006 12/06/2008
351
Tit.INSTITUTO EDUCACIONAL ANJINHO SERAFIM
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05831567000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANJINHO SERAFIM
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No.829772898 26/06/2008
Tit.NUTRIFARM DO BRASIL IMP. E EXP. DE
INGREDIENTES LTDA- EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06699880000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: N NUTRIFARM

400

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60232758000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CIA. DA NATUREZA

CFE(4) 1.15.1; 4.1.2; 27.5.1
NCL(9) 41 ensino, educação, recreação
Procurador: ALESSANDRA TODO VERTO
No.829738711 13/06/2008
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829746056 28/05/2008
400
Tit.RENAISAANCE ENTERPRISES
ADMINISTRAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08094076000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E-REAL

CFE(4) 26.7.1; 27.5.1
NCL(9) 35 aluguel de máquina e equipamentos de
escritório, assessoria em gestão comercial ou
industrial, assessoria em gestão de negócios,
avaliação de negócios, bancos de dados de
computador (sistematização de informações em -)
compilação de informação para bando de dados de
computador, consutoria em organização de
negócios, gestão (consutoria em-) de negócios,
marketing (estudos de-).
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 39 transporte e armazenagem de insumos
farmacêuticos , produtos veterinários , cosméticos,
alimentícios e correlativos
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.829791736 16/07/2008
171
Tit.TRAKHEALTH PTY LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6768679
*PET. (WB) 810110415362, DE 20/04/2011, COM
BASE NO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO
216 DA LPI. INT.: JOSÉ MOITA HORTA.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.829793747 18/07/2008
400
Tit.USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE
S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0139963
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: D. BORLOZ
NCL(9) 08 ferramentas
manuais e seus
implementos; lima, grossa (lima), serra, serrote,
lâminas para serrote, formão, cinzel, buril, fresa,
lanceteira, instrumentos para gravar, máquina de
moagem, instrumentos e recipientes para todas
essas ferramentas inseridas nesta classe
Prior.:568237
18/01/2008 CH
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA
No.829797378 22/07/2008
Tit.CIPAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
PANIFICAÇÃO LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00540971000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PÃO DELICIA

400

No.829753516 10/06/2008
155
Tit.RED BULL GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0390038
*PET(WB) 810100380775, DE 14/12/2010
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829764585 19/06/2008
269
Tit.CEREALISTA NATERA LTDA - ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09111280000180
Especific.: arroz e feijão processado
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.829767959 23/06/2008
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829767975 23/06/2008
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de produtos de padaria.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PÃO" ISOLADAMENTE
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(9) 03 adstringentes para uso em cosmética água de colônia - água de lavanda - água de toalete
- água oxigenada (peróxido de hidrogênio) p/ uso
cosmético - águas de cheiro - almíscar (perfumaria) âmbar (perfume) - leite de amêndoas para uso
cosmético - anti-séptico bucal exceto para uso
medicinal - aromáticos (óleos essenciais) preparações cosméticas para banhos - tinturas para
barba - produtos para barbear - batons para os
lábios - máscaras de beleza - óleo de bergamota cera para bigodes - sais para branquear bronzeadoras
(preparações)
(cosméticos)
preparações para ondular os cabelos - tinturas para
os cabelos - cabelos postiços (adesivos para fixar) produtos cosméticos para os cílios - cilios postiços adesivos para fixar cílios postiços - cremes para
clarear a pele - corantes para a toalete - motivos
decorativos para uso cosméticos - cosméticos estojos de cosméticos - cremes cosméticos dentifrícios - produtos depilatórios - descolorantes
para uso em cosmética - desodorante (sabonente) desodorantes para uso pessoal - preparações
cosméticas para emagrecimento - esmalte para as
unhas - essenciais (óleos) - extratos de flores
(perfumaria) - bases para perfumes de flores mistura de fragrâncias - geléia de petróleo (vaselina
para uso cosmético) - guias em papel para pintar os
olhos - lápis de sombrancelhas - lápis para uso
cosmético - laquê para os cabelos - leites de limpeza
para toalete - loções capilares - lenços impregnados
com loções cosméticas - loções para uso cosmético
- loções pós-barba - madeiras aromáticas - pó para
maquiagem - maquiagem para o rosto - menta para
perfumaria - produto neutralizador para permanentes
nos cabelos - óleo de amendoas - óleo de lavanda óleos essencias - óleos para a toalete - óleos para
limpeza - óleos para perfumaria - óleos para uso
cosméticos - pedras para a barba (anti-sépticas) produtos de perfumaria - perfumes - pomadas para
uso cosméticos - unhas postiças - produtos para
maquiagem - produtos para remover a maquiagem produtos para remover a pintura - rímel - óleo de
rosa - sabão para barbear - sabões - sabões contra
a transpiração dos pés - sabões medicinais sabonete desodorante - sabonetes - sabonetes
antitranspirante - sachês para perfumar a roupa sais de banho, exceto para uso medicinal cosméticos para as sombrancelhas - talco para
toalete - tinturas cosméticas - produtos de toalete sabonete contra a transpiração - produtos de toalete
contra a transpiração - produtos para o cuidado das
unhas - xampus
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CIA.".
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA

No.829805516 31/07/2008
210
Tit.GOLDFLEX DECORAÇÕES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05863224000140
*INDEFERIMENTO.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA

No.829810021 06/08/2008
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.829809724 06/08/2008
Tit.BETULLA COSMÉTICOS LTDA (BR/SP)

No.829810030 06/08/2008

400
235
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Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829810137 06/08/2008
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829826688 25/08/2008
400
Tit.MAC COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36425395000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAC SPORT'S

CFE(4) 26.1.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário confeccionado e calçados,
todos os itens incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SPORT'S".
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
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(perfumaria); bases para perfumes de flores, mistura
de fragrâncias; geléia de petróleo (vaselina para uso
cosmético); guias em papel para pintar os olhos,
lápis de sobrancelhas; lápis para uso cosmético;
laquê para os cabelos: leites de limpeza para
toalete; loções capilares, lenços impregnados com
loções cosméticas; loções para liso cosmético;
loções pós-barba; madeiras aromáticas; pó para
maquiagem; maquiagem para o rosto; menta para
perfumaria; produto neutralizador para permanentes
nos cabelos; óleo de amêndoas: óleo de lavanda;
óleos essenciais; óleos para a toalete. óleos para
limpeza óleos para perfumaria; óleos para uso
cosmético; pedras para a barba (anti-sépticas);
produtos de perfumaria; perfumes: pomadas para
uso cosmético; produtos para maquiagem; produtos
para remover a maquiagem; produtos para remover
a pintura; rímel; óleo de rosa; sabão para barbear;
sabões, sabões contra a transpiração dos pés;
sabonete
desodorante;
sabonetes;
sabonete
medicinal, sabonetes antitranspirantes; sachês para
perfumar a roupa; sais de banho, exceto para uso
medicinal; cosméticos para as sobrancelhas; talco
para toalete; tinturas cosméticas; unhas postiças;
produtos de toalete; sabonete contra a transpiração;
produtos de toalete contra a transpiração: produtos
para o cuidado das unhas; xampus.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CARE"
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.829856277 04/09/2008
400
Tit.KORT FIX PARAFUSOS ESPECIAIS LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05921353000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KORT FIX KORT - FIX

No.829828532 27/08/2008
400
Tit.INCCARE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
COSMÉTICOS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09508902000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INCCARE

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06787498000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AMERIAN
NCL(9) 35 comércio, importação e exportação de
tapetes.
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.829874020 09/07/2008
400
Tit.ZYLOIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08100632000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRUTOP
NCL(9) 35 comercialização de material eletricos,
hidráulico, ferragens, ferramentas, madeiras, tijolos,
cimento e material de construção em geral.
Procurador: JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ
No.829875700 30/07/2008
Tit.CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4738314
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANCO CAIXA GERAL

400

CFE(4) 24.17.25; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 45 serviços jurídicos; serviços de segurança
para a proteção dos bens e dos indivíduos; serviços
pessoais e sociais prestados por terceiros
destinados a satisfazer as necessidades dos
indivíduos.
Procurador: GUERRA ADV
No.829880542 04/07/2008
400
Tit.A BRAND COMPANY - CONSULTADORIA E
SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6849512
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGV

CFE(4) 26.1.12; 26.4.2-3; 27.5.1
NCL(9) 06 parafusos de metal, rebites de metal e
ligas de aço.
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 03 adstringentes para uso em cosmética;
água de colônia; água de lavanda; água de toalete,
água oxigenada (peróxido de hidrogênio) p/ uso
cosmético; águas de cheiro; almíscar (perfumaria);
ambar (perfume); cílios postiços; leite de amêndoas
para uso cosmético; anti-séptico bucal, exceto para
uso medicinal; aromáticos (óleos essenciais);
preparações cosméticas para banhos; tinturas para
barba: produtos para barbear: batons para os lábios;
máscaras de beleza; óleo de bergamota; cera para
bigodes, sais para branquear; bronzeadoras
(preparações)
(cosméticos);
protetor
solar,
preparações para ondular os cabelos; tinturas para
os cabelos; cabelos postiços (adesivos para fixar):
produtos cosméticos para os cílios; adesivos para
fixar cílios postiços; cremes para clarear a pele,
corantes para a toalete; motivos decorativos para
uso cosmético; estojos de cosméticos; cremes
cosméticos; dentifrícios; produtos depilatórios;
descolorantes para uso em cosmética; desodorante
(sabonete), desodorantes para uso pessoal;
preparações cosméticas para emagrecimento
esmalte para as unhas; extratos de flores

No.829856285 04/09/2008
400
Tit.KORT FIX PARAFUSOS ESPECIAIS LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05921353000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KORT FIX KORT - FIX

CFE(4) 26.1.12; 26.4.2-3; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de parafusos, rebites de metal,
ligas de aço e chaves para parafusos.
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 09 vestuário para proteção; capacetes de
segurança para a prática de esportes, a saber,
capacetes de segurança para automobilismo, para
motociclismo, para ciclismo, para esqui e para
montanhismo; óculos de segurança, visores para
proteção; artigos óticos; artigos óticos para a prática
de esportes; acessórios para artigos óticos a saber,
presilhas, cordões ("pincenês"), correntes e estojos;
mouses pads; equipamentos para mergulho, a
saber, óculos, máscaras, roupas para mergulho;
estojos para telefones celulares; estojos para
disquetes e discos compactos; estojos para cd;
estojos para dvd; estojos para transporte de
computadores; estojos para câmeras; software de
disparo para dispositivos de proteção infláveis.
Prior.:432186
30/04/2008 PT
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.829858385 08/09/2008
400
Tit.SEYED AMIN AMERIAN TAPETES (BR/SP)

No.829887610 16/07/2008
Tit.SCHOTT AG (DE)

400
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5049733
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RESISTAN
NCL(9) 21 vidro em bruto ou semi-trabalhado, exceto
vidro usado para construção; produtos semitrabalhados feitos de vidro ou de cerâmica de vidro.
Prior.:30 2008 002 856 16/01/2008 DE
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.829889981 22/07/2008
351
Tit.ELI LILLY AND COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0040380
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INSPIRED BY DIABETES
NCL(9) 41 serviços educacionais, a saber, aumento
da conscientização sobre diabetes e organização de
competições relacionadas ao diabetes através de
arte, ensaios, poesia, fotografia e música.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DIABETES".
Prior.:77/385,228
31/01/2008 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829899790 02/10/2008
400
Tit.MILLEBOLLEBLU COSMÉTICOS LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07587317000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MILLEBOLLEBLU ANEMA E CORE
NCL(9) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços - cilios postiços (substâncias
adesivas para fixar -) - adstringentes para uso
cosmético - água de cheiro - água de colônia - água
de lavanda - água oxigenada [peróxido de
hidrogénio] para uso cosmético - água-de-toalete almíscar [perfumaria] - âmbar [perfume] - amêndoas
(óleo de-) - anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal - antitranspirante (sabonete -) antitranspirantes [produtos de toalete] - aromáticos
[óleos essenciais] - banhos (preparações cosméticas
para -) - barba (tinturas para -) - barbear (produtos
para -) - batons para os lábios - beleza (máscaras de
-) - bergamota (óleo de -) - branquear (sais para -) bronzeadoras (preparações -) [cosméticos] - cabelos
(preparações para ondular -) - cera para bigode cílios (produtos cosméticos para os-) - cílios postiços
- cílios postiços (substâncias adesivas para fixar -) clarear (cremes para -) a pele - colorantes para
toalete - cosméticos (estojos de -) - cremes
cosméticos - decalques decorativos para uso
cosmético - dentifrícios - depilatórios (produtos -) descolorantes (produtos -) para uso cosmético descolorante (sabonete -) - descolorantes para uso
pessoal - esmalte para as unhas - extratos de flores
[perfumaria] - filtros solares - fragrâncias (mistura de
-) - gaulteria (óleo de -) [perfumaria] - geléia de
petróleo para uso cosmético - lápis de sobrancelhas
- lápis para uso cosmético - laquê para cabelos leite de amêndoas para uso cosmético - leites de
limpeza para toalete - lenços impregnados com
loções cosméticas - loções capilares - loções para
uso cosmético - loções pós-barba - madeira
aromática - maquiagem (produtos para remover -) maquiagem para o rosto - menta para perfumaria neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos - óleo de lavanda - óleos essencias - óleos
para limpeza - óleos para toalete - óleos para uso
cosmético - papel impregnado de substância para
higiene pessoal - pedras pós-barba [anti-sépticas] perfumaria (produtos de -) - perfumes de flores
(bases para -) - pés (sabonetes antitranspirantes
para os -) - preparações cosméticas para
emagrecimento - produtos para remover a pintura rosa (óleo de -) - sabões - sabonete desodorante sabonete medicinal - sabonete para barbear sabonetes - sachês para perfumar
roupa sobrancelhas (cosmético para as -) - tinturas para os
cabelos - toalete (produtos de -) - unhas (produtos
para o cuidado das -) - unhas postiças - xampu.
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.829904425 28/07/2008
Tit.NYSE GROUP, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6849369

295

*ARQUIVAMENTO PUBLICADO NA RPI 2108 DE
31/05/2011 POR ERRO MATERIAL.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.829928219 13/10/2008
351
Tit.THE QUAKER OATS COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0133620
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUAKER GRANCEREAL
NCL(9) 30 biscoitos, bolachas e alimentos para
lanches a base de grãos incluídos nesta classe.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.829984631 10/11/2008
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.829962751 28/10/2008
Tit.C M INDUSTRIA DO VESTUÁRIO E
ACESSÓRIOS LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09454238000161
Especific.: vestuário*.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
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No.829976612 22/09/2008
Tit.X-RAY CONFECÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04248404000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: C QUATORZE CONFECÇÃO

400

No.829984640 10/11/2008
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829984658 10/11/2008
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829984666 10/11/2008
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio e atacadista de artigos de
roupas em geral.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONFECÇÃO".
Procurador: O PRÓPRIO
No.829976620 22/09/2008
Tit.X-RAY CONFECÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04248404000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: C14 CONFECÇÃO

400

No.829984674 10/11/2008
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829984682 10/11/2008
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829984690 10/11/2008
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830007342 10/12/2008
175
Tit.MARCOS PAULO CORREIA GOMES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21384143882
*PET (WB) 810090272853 DE 23/12/2009 POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário em geral, vestidos, saias,
camisas, blusas, calças, shorts e segmentos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONFECÇÃO".
Procurador: O PRÓPRIO
No.829977279 19/09/2008
Tit.L'OREAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0075183
*INDEFERIMENTO.
Procurador: PATRICIA FRANCO

210

No.829984623 10/11/2008
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

235

No.830017500 07/10/2008
400
Tit.SCHOTT AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5049733
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SCHOTT FORMA VITRUM
NCL(9) 10 seringas pré-carregáveis para fins
medicinais.
Prior.:30 2008 022 583 07/04/2008 DE
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830017518 07/10/2008
400
Tit.SCHOTT AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5049733
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SCHOTT FORMA VITRUM
NCL(9) 21 recipientes primários feitos de um vidro
especial e/ou de materiais plásticos para
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02460536000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MC BRINDES

preparações farmacêuticas a saber, frascos
farmacêuticos, cartuchos (tubos anestésicos),
ampolas, ampolas de injeção, ampolas de gargalo
fino e ampolas para beber, recipientes de aerossol,
todos nesta classe.
Prior.:30 2008 022 583 07/04/2008 DE
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830019197 19/09/2008
400
Tit.PAUL WURTH S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0398535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOPRECO
NCL(9) 07 válvulas de pressão (partes de
máquinas); reguladores (partes de máquinas);
válvulas (partes de máquinas); reguladores de
pressão (partes de máquinas); máquinas e
ferramentas de máquinas; motores e motores de
combustão interna (exceto por veículos de terra);
conectores e cintos/correias para máquinas (exceto
por veículos terrestres); maquinaria e equipamento
para as indústrias metalúrgicas e de aço;
equipamentos para plantas industriais metalúrgicas e
de aço; válvulas de escapamento; aparelhos
eletromecânicos para controle de pressão e de fluxo
de gás; aparelhos de controle para máquinas e
motores de combustão interna; equipamento para
manipulação industrial [máquinas]; válvulas [partes
das máquinas]; instrumentos eletromecânicos e
válvulas [máquinas]; instrumentos e válvulas
reguladoras de fluxo [máquinas]; instrumentos
eletromecânicos e válvulas; aparelhos hidráulicos ou
pneumáticos para abrir ou fechar válvulas ou
válvulas eletromecânicas [partes de máquinas];
aparelhos hidráulicos ou pneumáticos para abrir ou
fechar válvulas de máquinas [partes de máquinas];
junções para válvulas e aparelhos eletromecânicos
[partes de máquinas]; correntes para dirigir que não
de veículos terrestres, a saber, para válvulas de
controle de fluxo de gás.
Prior.:1155851
21/03/2008 BX
Procurador: GUERRA ADV
No.830040587 21/01/2009
400
Tit.OSM & ASSOCIADOS CONSULTORES E
CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA. EPP.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07465518000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OSMGROUP

CFE(4) 3.13.1; 5.5.19; 27.5.1
NCL(9) 35 comercio atraves de qualquer [meio] de
confecçoes.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.830043012 23/01/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830050000 04/02/2009
Tit.JOMIL ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06941388000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JOMIL

400

No.830062785 13/10/2008
Tit.LIDL STIFTUNG & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4780574
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIDL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de temperos, molhos e
especiarias, a saber: acafrão, canela, urucum para
uso alimentar, cominho, pimenta, salsa desidratada,
orégano, condimentos, molhos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830052119 09/02/2009
Tit.PAOLO CORAZZI FIBRE S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0296546
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PAOLO CORAZZI FIBRE

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 serviços de contabilidade
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GROUP".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830042768 23/01/2009
Tit.DC DE ARAUJO CONFECÇOES (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10464940000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARIA JOAQUINA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 blocos para anotações, calendários,
calendários de folhas descartáveis, canetas, cartão
postal,
cartões
de
felicitações,
catálogos,
prendedores de papel, descansos para copos,
descansos de papel para garrafas, estojos para
canetas, porta-canetas, réguas quadradas, artigos
de papel e papelão, agendas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRINDES".
Procurador: SENIOR'S MARCAS E PATENTES
LTDA

351

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 21 esfregões abrasivos para cozinha;
esponjas abrasivas para cozinha; esponjas
abrasivas para limpar a pele; esponjeiras; esponjas
para uso domésticos; esponjas de toalete; limpeza
(esfregões para -); limpeza de chão (panos para -);
panos de limpeza; panos de pó
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FIBRE".
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830061690 13/10/2008
400
Tit.BARROS E QUERO S/C LTDA ME (BR/PR)

400

CFE(4) 26.1.1; 26.4.1; 26.4.10; 27.5.1
NCL(9) 38 telecomunicações; transmissão de
mensagens; serviços de valor agregado, a saber,
serviços em conexão aos serviços de rede atuais;
fornecimento de acesso à internet e a outros meios
de comunicação; telefonia via internet; transmissão
eletrônica de som, imagem e outros dados e
informações de todos os tipos, em particular via
internet.
Prior.:006861025
14/04/2008 EM
Procurador: GUERRA ADV.
No.830065890 08/10/2008
351
Tit.NOVAGALI PHARMA SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7009470
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CORTIJECT
NCL(9) 05 produtos e drogas farmacêuticas, a saber,
para uso em oftalmologia e especificamente, gotas
para os olhos, colírios, soluções e emulsões em
particular injetáveis (através de injeções intraoculares) e em particular para uso no tratamento de
doenças do segmento posterior dos olhos.
Prior.:08/3568605
10/04/2008 FR
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.830066489 09/10/2008
400
Tit.POLYMER TECHNOLOGY SYSTEMS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7019149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PTS

152 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

No.830095837 23/03/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.2.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 10 aparelhos médicos de diagnose,
principalmente,
medidores
portáteis
para
monitoramento e análise química dos componentes
dos fluidos corpóreos para uso médico, clínico e
domiciliar. .
Prior.:77/446385
11/04/2008 US
Procurador: MIRIAN OLIVEIRA DA ROCHA PITTA

No.830095870 23/03/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.830066942 09/10/2008
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

230

No.830095896 23/03/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.830066977 09/10/2008
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

230

No.830108866 12/11/2008
Tit.OE INVESTMENTS LIMITED (CY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7064683
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QIWI

351

No.830077839 21/11/2008
400
Tit.INTERLINK - COMUNICAÇÃO VIRTUAL LTDA
ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07855684000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERLINK INTERNET BANDA LARGA VIA
RÁDIO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 provedor da acesso à internet; serviços
de comunicação entre grupos de trabalho através de
redes de computadores [telecomunicações].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " INTERNET BANDA LARGA VIA
RÁDIO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830091181 06/03/2009
400
Tit.TEIXEIRA DUARTE - GESTÃO DE
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S. A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6911579
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MADE FOR YOU
NCL(9) 36 agências imobiliárias; administração de
imóveis; promoção e realização de investimentos e
de empreendimentos imobiliários; gestão de imóveis
próprios.
Procurador: AUTORAL PATENTES E MARCAS S/C
LTDA
No.830095810 23/03/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 3.7.24; 27.5.1; 28.5
NCL(9) 09 aparelhos reprodutores de dvd (dvd
players); distribuidor automático de bilhetes;
máquinas juke box (musicais); máquinas de venda
automáticas; secretárias eletrônicas; autobombas
para
incêndio;
acumuladores
elétricos;
acumuladores elétricos para veículos; actinômetros;
alidades; altímetros, amperímetros; anemômetros,
anodos; antenas, anticátodos; apertômetros (óptica);
aparelhos para mergulhadores; aparelhos de alta
freqüência; aparelhos para testes (exceto para uso
médico);
aparelhos
para
controle
remoto;
equipamento eletrodinâmico para controle remoto de
desvio ferroviários; aparelho eletrodinâmico para
controle remoto de sinais; aparelhos elétricos para
monitoração; aparelho de gravação de sons;
aparelhos de destilação para fins científicos;
aparelhos difractógrafos [microscopia]; aparelhos
para análise de ar; aparelhos para controle de
franquia; aparelhos para a transmissão de sons;
aparelhos elétricos para vedar embalagens plásticas;
aparelhos de fermentação (aparelhos de laboratório);
aparelhos para corte e arco elétrico; aparelho para
soldagem a arco elétrico; aparelho para soldagem
elétrica; aparelhos de respiração (com exceção de
aparelhos de respiração artificial); aparelhos
respiratórios para nado subaquático; aparelhos e
instalações para a geração de radiação de raios-x
(exceto para uso médico); caixas registradoras;
dispositivos elétricos para comutação; aparelhos
para
intercomunicação;
destiladores
para
experiência em laboratório; aparelhos de projeção;
aparelhos roentgen (exceto para uso médico);
aparelhos radiológicos com fins industriais;
aparelhos elétricos para soldagem; aparelhos
heliográficos;
pisca-pisca
(sinais
luminosos);
aparelhos estereoscópicos; telégrafos; aparelhos de
telefone; transmissores telefônicos; aparelhos de fax
(fac-símile); aparelhos de fototelegrafia; aparelhos
elétricos para ignição à distância; acidímetros;
salinômetros; acidímetros para baterias; aerômetros;
balizas luminosas; barômetros; baterias anódinas;

baterias de alta tensão; baterias de elementos
galvânicos; bateriais para lanternas de bolso;
baterias para iluminação, bateriais solares, bateriais
elétricas; balanças romanas; bombas de gasolina
para postos de gasolina; betatrons; binóculos;
etiquetas eletrônicas para mercadorias; unidades de
fita magnética para computadores; memórias para
computadores; bicos de mangueiras de incêndio;
braceletes magnéticos de identificação codificada;
lonas de segurança; boias sinalizadoras; bóias
salva-vidas; bóias de marcação; bússulas;
vacuômetros; eletrolisadores; variômetros; escalas;
balanças para pesar cartas; balanças para grandes
pesos (básculas); balanças de precisão; réguas de
mira para nivelamento (instrumento de topografia);
balizas (instrumento de topografia); vídeo-câmeras;
fitas de videocassete; videofones; telas de vídeo;
visor para equipamentos fotográficos; plugues,
soquetes e outros contatos (conexões elétricas);
parafusos
micrométricos
para
aparelhos
e
instrumentos óticos; viscosímetros; conjuntores;
ondômetros; voltímetros; cancelas automáticas para
estacionamentos; sinais mecânicos; caixa de
fusíveis (material elétrico); retificadores de corrente
(material elétrico); gabaritos (instrumentos de
medição); aparelhos para análise de gás;
gasômetros;
galvanômetros;
aparelhos
de
heliografia; higrômetros; hidrômetros; pesos; olhos
mágicos
para portas;
hologramas;
plotters
(traçadores gráficos); alto-falantes; pesos para
sondas;
pesos
de
prumo;
telêmetros
(distanciômetro);
densímetros.
densitômetros;
instrumentos ópticos; detectores; detectores de
galena; detectores de fumaça; detectores de
moedas falsas; diapositivos (slides) (cromos)
(fotografia); projetores de diapositivos (slides)
(cromos); diafragmas para instrumentos fotográficos;
ditafones;
dinamômetros;
disquetes;
discos
fonográficos; discos magnéticos; discos óticos;
discos de cálculo; drives de disquetes para
computadores; juke boxes (informática); chips
(circuitos integrados) de dna; quadro eletrônico para
avisos; medidores de capacidade; coletes de
natação; coletes à prova de bala; coletes salvavidas; fios para identificação para fios elétricos;
presilhas nasais para nadadores e mergulhadores;
fechaduras elétricas; campainhas (dispositivos de
alarme); campainhas elétricas; campainhas elétricas
de portas; sinos de sinalização; canais acústicos;
aparelhos para inspeção de trabalhos; placas
sinalizadores para estrada mecânicas ou luminosas;
sinalizadores luminosos; medidores de profundidade
oceânica; sondas para pesquisas científicas;
campainhas (cigarras); agulhas para toca-discos;
medidores; medidores de pressão; simuladores para
direção e controle de veículos; inversores (elétricos);
indicadores (elétricos); indicadores de pressão;
indicadores de temperatura; incubadoras para
cultura bacteriológica; instrumentos de medição;
instrumentos matemáticos; instrumentos para
nivelamento; aparelhos e instrumentos geodésicos;
instrumentos
azimutais;
interfaces
para
computadores; aparelhos ionizadores (exceto para
tratamento do ar); pára-chispas (protetor contra
fagulhas ou centelelhas); cabos coaxiais; cabos de
fibra
óptica;
cabos
elétricos;
calibradores;
paquímetros; aferidores de padrão de abertura de
rosca; calculadoras; calculadoras de bolso; câmaras
de descompressão; câmaras cinematográficas;
canetas eletrônicas para unidades de visualização;
suportes para bobinas elétricas; cartões magnéticos
de identificação; cartuchos de vídeo-game; cartões
magnéticos codificados; suportes para chapas
escuras (fotografia); máquinas de caixa-eletrônico;
cátodos; bobina de reatância [inpedância]; bobinas
elétricas; bobinas eletromagnéticas; carretéis
[fotografia]; filmes
cinematográfico (exposto);
teclados de computadores; válvulas solenóides
(interruptor eletromagnético); conectores de fios
(eletricidade); agendas eletrônicas; botões para
campainhas; mouse pads; codificadores magnéticos;
viseiras antiofuscantes; coletores elétricos; anéis de
calibragem; trajes de proteção para aviadores;
comutadores, discos compactos (rom); discos
compactos (áudio-vídeo); comparadores; bússolas
marítimas; computadores; notebooks (computadores
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portáteis); capacitadores; contatos elétricos; contatos
elétricos, de metais preciosos; birutas (aparelhos
que indicam a direção dos ventos); caixas de
distribuição (eletricidade); conectores (eletricidade);
caixas de junção (eletricidade); caixas de bateriais
(acumuladores); caixas para alto-falantes; roupas de
mergulho; discos refletores para uso (vestimenta)
para prevenção de acidentes de trânsito; protetores
de tomada; barquilhas (instrumentos de medição);
laser (exceto para uso médico); lactômetros;
lactodensímetros; lâmpadas para quarto escuro
(fotografia); luminosos de néon; lâmpadas e tubos
termiônicos; válvulas termiônicas (rádio); tubos de
amplificadores (válvulas); flash (fotografia); fitas para
limpar cabeçotes de gravação; fitas magnéticas; fitas
de vídeo; cadeias de agrimensura; saídas de
incêndio; réguas (instrumento de medida); réguas de
cálculo; lentes de contato; lentes corretivas ópticas;
lentes ópticas; pára-sóis para lentes; condensadores
ópticos; linhas de sondas; condutos de eletricidade;
colheres de dosagem; lentes de aumento; conta-fios;
ímãs; ímãs decorativos; manequins de ressuscitação
(material de ensino); mouse (equipamento de
informática); manômetros; máscaras para mergulho;
máscaras para proteção de soldador. máscaras de
proteção; material para condutos elétricos (fios,
cabos); máquinas de contabilidade. máquinas para
votar; máquinas para contagem e seleção de
dinheiro; instrumentos e máquinas para teste de
materiais; marcadores de bainha para costura;
megafones; diafragmas (acústicas); diafrágmas
(membranas) para aparelhos científicos; detectores
de metais para fins industriais ou militares;
metrônomos (instrumentos de medição); réguas de
carpinteiros; fitas métricas; mecanismos para
aparelhos acionados por moeda; mecanismos para
aparelhos de televisão acionados por moeda;
mecanismos de disparo de obturador de máquina
fotográfica;
micrômetros;
microprocessadores;
microscópios; micrótomos; microfones, modems;
pára-raios; monitores (periféricos de computador);
desenhos animados; bornes (eletricidade); mangas
de junção para cabos elétricos; estojos de
dissecação )microscopia); protetores de dentes;
joelheiras
para
trabalhadores;
bombas
de
combustível com regulagem automática; bombas de
combustível para postos de gasolina; fones
auriculares (headphones); níveis (instrumentos de
topografia); verniês (nônio); suportes para gravação
de sons; suportes magnéticos para dados (mídias);
suportes ópticos para dados (mídias); meias
aquecidas eletricamente; revestimentos para cabos
elétricos; revestimentos de identificação para
condutores elétricos; equipamentos para pesagem;
máquinas de cartões perfurados para escritórios;
mobília especialmente feita para laboratórios;
calçados de proteção contra acidentes, radiação e
fogo; lentes objetivas (ópticas); lentes para
astrofotografia; aparelhos para examinar ovos;
extintores de incêndio; cercas eletrificadas;
limitadores (eletricidade); roupas para proteção
contra acidentes, radiação e fogo; roupa de amianto
para proteção contra fogo; vestuário especial para
uso em laboratórios; ozonizadores; oitantes;
oculares (instrumentos ópticos); ohmímetro; apoios
para os pulsos para uso com computadores
[informática]; armação para óculos; armação para
pince-nez; oscilógrafos; fios de prumo; aparelhos
ópticos; óculos; óculos de sol; óculos para esportes;
painéis de sinalização, luminosos ou mecânicos;
pager; pincenê; tradutores eletrônicos de bolso;
transmissores (telecomunicação); transmissores de
sinais
eletrônicos;
interruptores
elétricos;
periscópios; luvas para mergulhadores; luvas de
amianto para proteção contra acidentes; luvas de
proteção contra acidentes; luvas de proteção contra
radiações de raio x com fins industriais; fornalhas
para experiências de laboratório; pipetas; pirômetros;
planímetro;
pranchetas
(instrumentos
de
agrimensura); placas para bateriais; plaquetas de
silício para circuito integrados; reprodutores de
discos compactos; reprodutores de fitas cassetes;
fitas para gravação de som; filmes roentgen
(expostos); filmes expostos; botes salva-vidas;
bandejas
de
laboratório;
semicondutores;
polarímetros; bombas para incêndio; bóias para
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banho e natação; vidros graduados; cintos de
natação; cintos de salvamento; disjuntores; fusíveis;
conversores elétricos; teleruptores; aparelhos para
análise de alimentos; aparelhos para diagnósticos
(exceto
para
fins
medicinais);
aparelhos
eletrotérmicos para ondular cabelos; aparelhos para
medição de distância; aparelhos para medição de
velocidade (fotografia); aparelhos para medir
espessura de pele, aparelhos para medir espessura
de couro; aparelhos para controle de velocidade
para veículos; aparelhos para ensino; aparelhos
para o registro de tempo; aparelhos elétricos para
remover maquiagem; aparelhos registradores de
distância; aparelhos e instrumentos astronômicos;
aparelhos e instrumentos geodésicos; aparelhos e
instrumentos de pesagem; aparelhos e instrumentos
de náuticos; aparelhos e instrumentos ópticos;
aparelhos e instrumentos para física; aparelhos e
instrumentos químicos; aparelhos de medição;
aparelhos elétricos de medição; instrumentos de
controle para caldeira; aparelhos de cosmografia;
instrumentos
meteorológicos;
aparelhos
de
sinalização naval; instrumentos de observação;
aparelhos
de
navegação
para
veículos
(computadores de bordo); aparelhos de navegação
por satélite; aparelhos elétricos para controle;
aparelhos medidores de precisão; instrumentos
contendo oculares; receptores de áudio e vídeo);
prismas ópticos; acendedor de cigarros para
utomóveis;
impressoras
para
uso
com
computadores; aparelhos para troca de agulhas de
toca-discos; suporte para retortas; escorredores para
uso em fotografia; aparelhos de limpeza para discos
fonográficos; dispositivos de concussão empregados
no abafamento de incêndios; miras ópticas para
armas de fogo; tubos de ensaio; bujões indicadores
de pressão para válvulas; fios magnéticos; fios
telegráficos; fios telefônicos; condutores elétricos,
fios condutores elétricos; fios de cobre isolados; fios
de
fusíveis;
programas
operacionais
para
computadores (gravados); programas de jogos de
computador; programas de computador (para
dowload); toca-discos); processadores (unidades
centrais de processamento); carinhas de adivinho
para determinar a localização de fontes subterrâneas
de água ou minerais; publicações eletrônicas (para
dowload); consoles de distribuição (material elétrico);
painéis de controle (material elétrico); aparelhos de
radar; tubos de vácuo (rádio); mastros para antenas
sem fio; transmissores (telecomunicação); rádios;
rádios para veículos; molduras para diapositivos
(slides; cromos); retículas para fotogravuras (trama);
walkie-talkies; aparelhos de proteção contra variação
de tensão; reguladores de tensão para veículos;
dimmers (interruptores de gradução de intensidade
luminosa); reguladores de iluminação de palco;
reguladores de velocidade para toca-discos; chaves
combinadoras para baterias (redutores); bandejas de
lavar
(fotografia);
graminhos
[marcenaria];
interruptores cronométricos automáticos; relés
elétricos; cintos de segurança (exceto para veículos
ou equipamentos desportivos); radiografias (com
exceção das empregadas com fins medicinais);
reostatos;
respiradores
(com
exceção
dos
empregados para respiração artificial); respiradores
para filtragem de ar; retortas; refratômetros;
refratores; grades baterias; pavilhões para altofalantes; sacarímetros; filamentos condutores de luz
(fibras
ópticas);
semáforos
(aparelhos
de
sinalização); apito para comando de cães; apitos
sinalizadores; sextantes; indutores (eletricidade);
redes de salvamento; redes de proteção contra
acidentes; alarmes de incêncio; sinais luminosos ou
mecânicos; sirenes; scanners (equipamento de
processamento de dados); cartões com circuito
integrado (cartões inteligentes); conexões para
linhas elétricas; conexões elétricas; sonares;
instrumentos localizadores pelo som; lâmpadas de
lastro;
resistências
elétricas.
espectógrafos;
espectroscópios;
indicadores
de
velocidade;
alcoolômetros; satélites para fins científicos;
dispositivos de uso pessoal para proteção contra
acidentes; aparelhos audiovisuais para ensino;
estações
rádiotelegráficas;
estações
radiotelefônicas; lentes para óculos; lentes ópticas;
vidros revestidos com condutor elétrico; óculos

antiofuscantes;
receptores
estéreo
portáteis;
estereoscópios; barcos de combate a incêndio;
sulfitômetros; kit "hands free" para telefones;
secadoras empregadas em fotografia; esferômetros;
circuitos integrados; circuitos impressos; contadores
(medidores); parquímetros; contadores de selos
postais; aparelhos para registrar a quilometragem de
veículos (odômetro); conta-giros; ábacos; taxímetros;
protetores de ouvido; protetores de ouvido;
protetores
de
ouvido
para
mergulhadores;
tacômetros; processadores de texto; aparelhos de
televisão; telescópios; teleprompter; tele-impressoras
(telex); telefones portáteis; teodolitos; termômetros
(exceto para fins medicinais); termostatos;
termostatos; termostatos para veículos; cadinhos
(laboratóriais); braços reprodutores para toca-discos;
totalizadores; transistores (eletrônica); transferidores
(instrumentos de medida); carregadores baterias;
transformadores
(eletricidade);
triângulos
de
sinalização para veículos avariados; cabos de
ignição para motores; tubos para descargas elétricas
(exceto para iluminação); tubos capilares; tubos
capilares; tubos de raios-x (exceto para uso médico);
receptores de telefone; catracas automáticas
(borboleta); indicadores de quantidade; indicadores
automáticos de baixa pressão nos pneus;
indicadores do nível de gasolina; indicadores do
nível de água; indicadores de perda elétrica;
indicadores
eletrônicos
emissores
de
luz;
clinômetros; instrumento para determinar a
horizontalidade de um plano (nível); nível de
mercúrio; níveis de bolha de ar; urinômetro;
amplificadores; acelerador de partículas; sprinklers
(aspersores
de
proteção
contra
incêndio);
instalações elétricas para controle remoto de
operações industriais; aparelhos para direção
automática
de
veículos;
aparelhos
para
balanceamento; aparelhos para gravação de vídeo;
aparelho para reprodução de som; máquinas para
faturamento; aparelhos para galvanoplastia; fechos
de porta, elétricos; gravadores de fita; dispositivos de
proteção contra radiações de raios-x (raios roentgen)
(exceto para uso médico); aparelhos para jogos com
uso obrigatório de receptores de televisão; aparelhos
para a segurança de tráfego ferroviário; aparelhos
para processamento de dados; mecanismos
elétricos para a abertura de portas; aparelhos para
transvasar de oxigênio; instalação elétricas antiroubo; aparelhos elétricos para atrair e matar inseto;
aparelhos para diversão com o uso obrigatório de
uma tela externa ou monitor; relógios de ponto;
aparelhos para cortar filmes; aparelhos secadores de
cópias fotográficas; leitores ópticos de caracteres;
dispositivos para operar elevadores; dispositivos
para enquadramento de dispositivos (slides;
cromos); dosímetros; carregadores para baterias
elétricas; alarmes sonoros; aparelhos e máquinas
para sondagem; aparelhos e equipamentos de
salvamento; aparelhos para montagem de filme
cinematográfico;
dispositivos
catódicos
para
proteção
contra
corrosão;
acopladores
(equipamentos de processamento de dados);
periféricos de computador; dispositivos elétricos de
proteção
contra
interferências;
aparelho
desmagnetizador para fitas magnéticas; acopladores
acústicos; aparelhos de alarme anti-roubo; alarmes;
sinalizadores de neblina, não-explosivos; máquinas
de
somar;
leitores
[equipamentos
de
processamentos de dados]; aparelhos reguladores
de calor; fotocopiadoras (fotográficas, eletrostáticas,
térmicas); leitores de código de barras; ferros
elétricos de passar; filtros para máscaras
respiratórias; filtros para raios ultravioletas, para
fotografia; filtros, para fotografias; lanternas mágicas.
lâmpadas ópticas; lanternas de sinalização; câmeras
fotográficas; aparelhos para dar brilho às fotografias;
obturadores
(fotografia);
cãmaras
escuras
(fotografia); fotômetros; lâmpadas de flash
(fotografia); aparelhos de ampliação para fotografia;
células fotovoltáicas; estojos para lentes de contato;
estojos para óculos; estojos para pince-nez; estojos
para lâminas de microscópios; estojos especiais
para aparelhos e instrumentos fotográficos;
aparelhos de cromatografia para uso em laboratório;
cronógrafos (aparelhos para gravação do tempo);
correntes para óculos; correntes para pince-nez;
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ciclotrons; bússolas (instrumentos de medição);
frenquencímetros; ampulhetas; cobertores para
incêndio; chips (circuitos integrados); podômetros
(podômetros
ou
conta-passos);
balões
meteorológicos; trilhos elétricos para montagem de
holofotes; telas de amianto para bombeiros;
capacetes de proteção para esportes; cordões para
óculos (pince-nez); suportes para aparelhos
fotográficos; viseiras (proteção); painéis de
distribuição; máscaras protetoras para operários;
telas de projeção; telas radiológicas para uso
industrial; telas fluorescentes; telas (fotografia);
fotômetro; eletrodos para soldagem; ferros elétricos
de soldar; dutos (eletricidade); elementos galvânicos;
epidiascópios; ergômetros; rotores (eletricidade).
Prior.:2008715058
15/05/2008 RU
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.830112154 18/11/2008
400
Tit.THE ELDERS FOUNDATION (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7064756
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THE ELDERS
NCL(9) 41 serviços de educação e treinamento;
serviços de treinamento em gerenciamento e
liderança; serviços de fornecimento de conferências,
seminários, palestras, grupos de discussão, eventos
de discursos, exposições e cursos; serviços de
fornecimento de atividades educacionais para elevar
a consciência pública, política ou governamental de
temas globais, incluindo em relação à resolução
pacífica de conflitos, opressão política, bem-estar
humano, direitos humanos, direitos da mulher,
cuidados da saúde, prevenção a doenças,
saneamento, auxílio a catástrofes, alfabetização,
proteção e conservação ambiental; mudança
climática, poluição atmosférica e da água, energia
renovável, desenvolvimento da terra, habitação,
nutrição, prevenção ao crime, prevenção ao
terrorismo, reforma social e reforma jurídica; serviços
de organização de atividades e eventos para
arrecadação de fundos; serviços de atividades
culturais, serviços de publicação de livros, textos,
revistas e outros materiais impressos; serviços de
fornecimento de publicações eletrônicas (nãodescarregáveis); serviços de informação, assessoria
e consultoria relativos a todos os serviços précitados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830112251 18/11/2008
400
Tit.GRUPO OMNILIFE S.A DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4961587
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OMNILIFE FEM
NCL(9) 05 suplementos alimentares; preparações
vitamínicas; todos incluídos nesta classe.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830115390 21/11/2008
230
Tit.PAULATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MALHAS LTDA. ME. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01285366000117
*SEDE ALTERADA.
Procurador: LUIZ AUGUSTO PRATA DOS SANTOS
No.830155120 19/12/2008
Tit.GAEC EDUCAÇÃO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09288252000132
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

CFE(4) 2.3.1; 2.7.1
NCL(9) 36 participação em outras sociedades;
aquisição e administração de imóveis.
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES

CFE(4) 2.7.12; 19.13.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio varejista
farmacêuticos.
Procurador: O PRÓPRIO.

de

produtos

No.830160094 30/12/2008
400
Tit.DIAGEO BRANDS B.V (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4806379
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BUCHANAN'S MASTER
NCL(9) 33 uísque escocês.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830225145 19/12/2008
400
Tit.GAEC EDUCAÇÃO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09288252000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANIMA
NCL(9) 36 participação em outras sociedades;
aquisição e administração de imóveis.
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES

No.830162097 30/01/2009
Tit.INDUSTRIA DE CALCADOS DIAN PATRIS
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91724393000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BELLA CHIC BY DIAN PATRIS

No.830228136 17/04/2009
400
Tit.JOH. WINKLHOFER BETEILIGUNGS GMBH &
CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7094574
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JWIS

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 calçados
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BELLA CHIC".
*PET. 01612005902, DE 07/12/2012 ATENDEU AS
EXIGÊNCIAS ANTERIORES.
Procurador: PAULO ROBERTO CARVALHO DOS
SANTOS
No.830176799 04/02/2009
270
Tit.N IDÉIAS COMUNICAÇÃO ILIMITADA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05442563000153
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830177191 05/02/2009
351
Tit.ADCUM/ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS
CONSUMIDORES E USUÁRIOS DE
MEDICAMENTOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07631362000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ADCUM-RJ ASSOCIAÇÃO DE DEFESA
DOS CONSUMIDORES E USUÁRIOS DE
MEDICAMENTOS - RJ

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 correntes industriais, a saber, correntes
para máquinas de todo tipo, assim como correntes
transportadoras (partes de máquinas); correntes
para motores de veículos motorizados (partes de
motores),
exceto
de
veículos
terrestres,
especialmente correntes de rolos, de buchas e de
dentes; peças de todas as correntes supracitadas;
correntes de acionamento / de transmissão, exceto
para veículos terrestres, a saber, correntes e seus
acessórios (desde que contidos nesta classe)
metálicos para a técnica de acionamento e de
transporte, especialmente correntes tipo dobradiça,
transportadores de placas em cadeia, curvas
magnéticas para correntes flexíveis magnéticas
metálicas; correntes de acionamento / de
transmissão, exceto para veículos terrestres, a
saber, correntes e seus acessórios (desde que
contidos nesta classe) de plástico para a técnica de
acionamento e de transporte, especialmente
correntes tipo dobradiça, correntes tipo dobradiça
flexíveis magnéticas, transportadores de placas em
cadeia, correntes de roletas, correntes multiflex,
correntes transportadoras de recipientes, correntes
especiais,
esteiras
transportadoras,
curvas
magnéticas para correntes flexíveis magnéticas de
plástico.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830233482 29/04/2009
270
Tit.N IDÉIAS COMUNICAÇÃO ILIMITADA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05442563000153
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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No.830251340 28/05/2009
351
Tit.MACTUS INFORMATICA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06949932000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MACTUS SOLUÇÕES EM TI

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(9) 42 serviços científicos e tecnológicos,
pesquisa e desenho relacionado a área de
informática ; concepção, projeto e desenvolvimento
de hardware e software de computador.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOLUÇÕES EM TI".
*EXIGÊNCIA FOI CUMPRIDA
SATISFATORIAMENTE ATRAVÉS DA PET.
(WB/850120031398) DE 12/03/2012, TENDO SIDO
ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM
A MESMA.
Procurador: FABIO LUIZ BINCOLETTO LISBOA
BARBANTE

No.830263683 09/06/2009
Tit.AUTOMEC COMÉRCIO DE PORTAS
AUTOMÁTICAS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04521095000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOMEC AUTOMATIC ENTRANCE
SYSTEM

400

CFE(4) 26.2.1
NCL(9) 35 comércio de portões e portas
automáticas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AUTOMATIC ENTRANCE SYSTEM".
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830263829 10/06/2009
Tit.DEIVIDI RICARDO THOMAZ - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05618440000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JET COLORS

desodorantes para uso pessoal, leites de limpeza
para toalete, lenços impregnados com loções
cosméticas, loções capilares e para uso cosmético,
maquiagem para o rosto, máscaras de beleza, óleo
de amendóas, óleo de lavandas, óleos para uso
cosmético, produtos de perfumaria, perfumes,
produtos para maquiagem, pó para maquiagem,
produtos
para
remover
maquiagem,
rimel,
cosméticos para as sombrancelhas, tinturas
cosméticas, talco para toalete, geléia de petroleo,
vaselina para uso cosmético, sais de banho,
produtos de toalete e xampus, preparados para o
cabelo, a saber shampoos, condicionadores,
preparados para permanente, preparados para
alisamento, sprays para cabelo, mousses e géis
modeladores
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.830265872 18/06/2009
400
Tit.INDÚSTRIA DE SUCOS SUMO INDUSTRIAL
LTDA (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07056520000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIG FRUIT

400

No.830259724 29/05/2009
400
Tit.THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61517397000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VITACID
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 leite de côco e côco ralado
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " BIG FRUIT ".
Procurador: ALFREDO FRANCISCO ALVES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização de artigos de papelaria,
equipamentos e suprimentos de informática.
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
CFE(4) 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 05 medicamentos para a medicina humana
com ação antiacne, fotoenvelhecimento (rugas e
asperezas da pele), manchas escuras e queratoses.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.830261664 03/06/2009
Tit.CONCENTRATE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08088011000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVA PARQUE

No.830265279 17/06/2009
Tit.SOTANO & BRITO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10434661000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OC LIFE

No.830268006 25/06/2009
351
Tit.PETER CHUN YUAN FANN COMERCIO ME.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10569506000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TROQUE1

400

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 shows, festas, lazer, eventos culturais,
recreativos, esportivos, e de entretenimento
Procurador: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA
BUELONI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 adstringentes para uso em cosmética,
água de colónia, agua de lavanda, agua de toalete,
aguas de cheiro, leite de amendôas para uso
cosmético, preparações cosméticas para banhos,
produtos para barbear, batons para os lábios,
preparações bronzeadoras, tinturas para os cabelos,
cosméticos,
cremes
cosméticos,
produtos
cosméticos para os cilios, estojos de cosméticos,
cremes para clarear a pele, produtos depilatórios,
descolorantes para uso em cosméticas para
emagrecimento, esmalte para as unhas, gorduras
para uso cosmético, lápis de sombrancelhas, lápis
para o uso cosmético, sabonetes desodorantes,

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 35 comércio varejista pela internet e pelo
celular
de
produtos
eletro
eletrônicos,
eletrodomésticos, cama, mesa, banho, artigos de
papelaria, joalheria, óptica, relojoaria, artigos
esportivos,
suprimentos
para
escritórios
e
informática.
*RETIRADO DA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"EXCLUSIVAMENTE E NÃO ABERTO AO
PUBLICO" PARA MELHOR ADEQUAÇÃO A
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL SOLICITADA.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.830271546 07/07/2009
Tit.THE WELLA CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7081120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MICROWEB FIBER

400
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NCL(9) 03 sabões, artigos de toucador; óleos
essenciais; preparações para os cuidados do corpo
e da beleza; loções capilares; dentifrícios.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FIBER".
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830275983 21/07/2009
Tit.CAIRES COSMÉSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03762869000161
*SEDE ALTERADA.

230

No.830278753 28/07/2009
400
Tit.KARINA PARANHOS ROMANENKO-EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09194919000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: A.K.A.
NCL(9) 25 agasalhos para as mãos alpercatas
artigos de malha [vestuário] automobilistas (vestuário
para -) aventais [vestuário] banho (calções de -)
banho (chinelos de -) banho (roupas de -) banho
(roupões de -) banho (sandálias de -) banho (toucas
de -) bermudas biqueiras blazers [vestuário] bonés
cachecóis calças calças compridas calções de
banho [sungas] camisas camisetas capotes capuzes
[vestuário] casacos [vestuário] chapéus, bonés etc
chinelos [pantufas] chuteiras de futebol (travas para ) ciclistas (vestuário para -) cintos [vestuário] coletes
confeccionado (vestuário -) couro (roupas de -)
cuecas ginástica (roupa para -) [colante] gravatas
íntima (roupa -) jaquetas lenços de pescoço luvas
[vestuário] macacões -malhas [vestuário] meias
meias-calças paletós pijamas polainas praia (roupas
de -) pulôveres roupa íntima roupa para ginástica
roupas de banho roupões de banho saias sungas
ternos toucas de banho trajes de banho vestuário
incluído nesta classe viseiras, roupas e acessórios
para prática de esportes artigos esportivos do
vestuário.
Procurador: GOBERNATE MARCAS E PATENTES
S C LTDA
No.830278761 28/07/2009
400
Tit.KARINA PARANHOS ROMANENKO-EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09194919000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A.K.A.
NCL(9) 35 comércio varejista, intermediação,
importação, exportação, de confecções e artigos do
vestuario, acessórios, bijuterias e artigos esportivos
em geral.
Procurador: GOBERNATE MARCAS E PATENTES
S C LTDA
No.830278923 28/07/2009
400
Tit.KARINA PARANHOS ROMANENKO-EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09194919000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: A.K.A.
NCL(9) 14 adereço (alfinetes de -) adereços de prata
adereços [jóias e bijuterias] alfinetes de adereço
alfinetes de gravatas âmbar amarelo (jóias e
bijuterias de -) amuletos [jóias e bijuterias] âncoras
[relojoaria] anéis [jóias e bijuterias] bijuteria /
joalheria (artigos de -) brincos broches [jóias e
bijuterias] caixas de relógios de pulso caixas de
relógios de pulso caixas para jóias chaveiros de
bijuteria colares [jóias e bijuterias] correntes [jóias e
bijuterias] gravatas (alfinetes de -) gravatas
(prendedores de -) joalheria / bijuteria (artigos de -)
jóias e bijuterias de âmbar amarelo ornamentos de
chapéus [de metal precioso] pedras semipreciosas
penduricalhos [jóias e bijuterias] pérolas [jóias e
bijuterias] pulseiras de relógio pulseiras [jóias e
bijuterias]
Procurador: GOBERNATE MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.830290400 29/05/2009
150
Tit.COMWORK INFORMÁTICA LTDA-ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05996810000163
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 159 DA LPI.

Procurador: O PRÓPRIO.

Prior.:007496284
16/12/2008 EM
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS

No.830290400 29/05/2009
180
Tit.COMWORK INFORMÁTICA LTDA-ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05996810000163
*PET. (WB/850120047352), DE 03/04/2012, INCISO
I DO ART. 219 DA LPI. INT. RODRIGO CÉSAR
FRAZÃO SOUZA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830308016 12/06/2009
Tit.HYDROMETER GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7182570
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.830308032 12/06/2009
Tit.HYDROMETER GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7182570
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

400

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 35 registro de dados, em especial, registro
de dados de consumo, também por rádio; avaliação
e cálculo de todo o tipo de dados de consumo para o
setor doméstico e da indústria; gestão energética.
Prior.:007496284
16/12/2008 EM
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 09 aparelhos de comando, regulação,
dosagem, medição e registro para gases e líquidos,
em especial, água; aparelhos e contadores de
corrente elétrica, de calor e de frio; aparelhos
elétricos e eletrônicos de envio, recepção, indicação,
comando, registro e avaliação para aparelhos de
comando, regulação, dosagem, medição e registro
para gases e líquidos, aparelhos e contadores de
corrente elétrica, de calor e de frio, em especial para
teletransmissão e indicação de dados; aparelhos de
transmissão de dados, processamento de dados e
armazenamento de dados; antenas; aparelhos para
operação
de
redes
radioelétricas;
redes
radioelétricas; emissores e receptores de dados em
especial por rádio; dispositivos de registro de dados;
aparelhos para leitura remota de dados e valores de
medição, em especial por rádio; modems;
contadores de consumo, também por rádio, para uso
doméstico e industrial, em especial contadores de
consumo para contagem, registro, indicação e
transmissão de consumo de calor, frio, energia
térmica, gás, água, águas residuais, combustíveis e
eletricidade; acessórios de regulação, incluindo
suportados por um sistema radioelétrico; indicadores
da taxa de consumo; partes dos artigos atrás
referidos; software para leitura, transmissão e gestão
de dados, em especial de dados de consumo de
todos os tipos; software de gestão de energia;
software para avaliação e fatoração de dados de
consumo de todos os tipos.
Prior.:007496284
16/12/2008 EM
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830308024 12/06/2009
Tit.HYDROMETER GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7182570
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.830308040 12/06/2009
Tit.HYDROMETER GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7182570
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 37 instalação de sistemas e redes
radioelétricos; serviços de apoio ao cliente e
assistência técnica, nomeadamente manutenção e
reparação, em especial através de sistemas e redes
de rádio, bem como de aparelhos utilizados para
operar estes sistemas e redes.
Prior.:007496284
16/12/2008 EM
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830308059 12/06/2009
Tit.HYDROMETER GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7182570
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

400

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 11 instalações sanitárias; acessórios de
regulação, incluídos na classe 11, incluindo
suportados por um sistema radiofônico, aparelhos de
distribuição de água e gás; peças dos artigos atrás
referidos.

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 38 instalação e operação de sistemas e
redes radioelétricos.
Prior.:007496284
16/12/2008 EM
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830308067 12/06/2009
Tit.HYDROMETER GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7182570
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400
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transportes, agenciamento de cargas marítimas,
aéreas e ferroviárias.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MUDANÇAS".
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.830324216 10/08/2009
400
Tit.METROPOLITAN TRANSPORTS S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62422878000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: METROPOLITAN

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 42 concepção de software para leitura,
transmissão e gestão de dados, em especial de
dados de consumo de todos os tipos; concepção de
software de gestão de energia; concepção de
software para avaliação e fatoração de dados de
consumo de todos os tipos.
Prior.:007496284
16/12/2008 EM
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830323716 07/08/2009
400
Tit.R C DE OLIVEIRA MERCES ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10344324000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RC ROTA DO SURF
NCL(9) 35 comercialização de artigos do vestuario e
seus acessórios.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.830324127 10/08/2009
400
Tit.METROPOLITAN TRANSPORTS S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62422878000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: METROPOLITAN ROBÓTICA
NCL(9) 39 serviços de transporte rodoviário de
cargas (aéreo, ferroviário e marítimo) armazenagem,
aluguel de armazéns, aluguel de conteineres de
armazenagem, informações sobre armazenamento,
carregamento de bagagem, transporte para
caminhão, expedição de carga, depósito de
mercadorias, descarregamento, embalagem de
produtos e mercadorias, entrega de produtos, frete,
informações sobre transporte de móveis, mudanças
residenciais e comerciais.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.830324135 10/08/2009
400
Tit.METROPOLITAN TRANSPORTS S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62422878000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: METROPOLITAN

CFE(4) 26.2.5; 27.5.1
NCL(9) 20 conteiners não metálicos para
armazenagem e transportes, caixas de madeira ou
matéria plástica, recipientes de plástico para
embalagens, engradados, arquivos para fichas
(móveis), invólucros para garrafas (incluídos nesta
classe), palha entrançada (exceto esteiras).
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.830324186 10/08/2009
150
Tit.METROPOLITAN TRANSPORTS S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62422878000172
*§ 1º DO ART. 159 DA LPI.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.830324194 10/08/2009
400
Tit.METROPOLITAN TRANSPORTS S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62422878000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: METROPOLITAN MUDANÇAS

CFE(4) 26.2.5; 27.5.1
NCL(9) 22 cintos e correias não metálicos para
sustentação de cargas, cordas para embalagem,
embalagens de palha, sacos para transportes e
sacos (invólucros) não incluidos em outras classes,
material
para
embalagem
(enchimento,
acolchoamento) incluídos nesta classe, lingas não
metálicas para sustentação de carga.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.830325140 11/08/2009
400
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SÁBADO ANIMADO
NCL(9) 38 difusão de programas de televisão, de
rádio e/ou de outro meio de comunicação, inclusive
virtual.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA

CFE(4) 26.4.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 39 serviços de transportes (aéreo, terrestre e
marítimo) armazénagem, aluguel de armazéns,
aluguel
de
conteineres
de
armazenagem,
informações sobre armazenamento, carregamento
de bagagem, transporte para caminhão, expedição
de
carga,
depósito
de
mercadorias,
descarregamento, embalagem de produtos e
mercadorias, entrega de produtos, frete, informações
sobre transporte de móveis, mudanças residenciais
e comerciais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MUDANÇAS".
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.830324208 10/08/2009
400
Tit.METROPOLITAN TRANSPORTS S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62422878000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: METROPOLITAN MUDANÇAS

CFE(4) 26.2.5; 27.5.1
NCL(9) 35 serviços de localização de veículos de
carga, por meio de computador, gestão de negócios,
de transportes, intermediação relacionados a
serviços aduneiros e transportes de cargas.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.830324143 10/08/2009
400
Tit.METROPOLITAN TRANSPORTS S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62422878000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: METROPOLITAN
CFE(4) 26.4.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 intermediação no serviços aduaneiros e
transportes de cargas, gestão de negócios de

No.830325158 11/08/2009
400
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SABADO ANIMADO
NCL(9) 41 produção de programas de diversão, de
entretenimento, de espetaculos artísticos, esportivos
e culturais, inclusive de filmes cinematográficos para
serem veiculados atraves de televisão, rádio e/ou
qualquer outro meio de comunicaçao, inclusive
virtual; locação de produções audiovisuais, inclusive
de filmes cinematográficos, gravados em qualquer
tipo de suporte físico.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.830325182 11/08/2009
400
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GAME ANIMAL
NCL(9) 41 produção de programas de diversão, de
entretenimento, de espetaculos artísticos, esportivos
e culturais, inclusive de filmes cinematográficos para
serem veiculados através de televisão, rádio e/ou
qualquer outro meio de comunicação, inclusive
virtual; locação de produções audiovisuais, inclusive
de filmes cinematográficos, gravados em qualquer
tipo de suporte físico, mais especificamente para
identificar quadro de competição entre animais para
escolher o mais gracioso ou o melhor adestrado.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GAME".
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.830325913 13/08/2009
Tit.FARMAMEDICA S.A. (GT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0340545
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VITAFORZA

400
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05007371000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TO YOU PRESENTES

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 05 complementos alimentares, produtos
farmacêuticos, veterinários e higiênicos; substâncias
dieteticas para uso medicinal; alimentos para bebês;
emplastros, materiais para curativos; material para
obturações dentárias, cera dentária; desinfetante;
preparações para destruição de vermes; fungicidas,
herbicidas.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.830327720 18/08/2009
400
Tit.M.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA HIGIÊNE LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07262881000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TUBBIES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 20 canudos para bebidas.
Procurador: DR .EDUARDO MARTINELLI JÚNIOR
No.830328084 19/08/2009
400
Tit.SWIPCO - SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15119279000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUMAFLOOR
NCL(9) 01 resinas artificiais não processadas, cola
para acabamento, cola para uso industrial, produtos
para colar incluídos nesta classe, substâncias
químicas para tingir os esmaltes, goma arábica para
uso industrial, substâncias químicas incluídas nesta
classe, preparações químicas incluídas nesta classe
(exceto para uso médico ou veterinário), reagentes
químicos (exceto para uso médico ou veterinário),
resinas, substâncias adesivas para fins industriais,
substâncias químicas industriais incluídas nesta
classe, preparações químicas para fabricação de
tintas, solventes para vernizes, pigmentos, produtos
químicos abrasivos, adesivos e aglutinantes.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830328092 19/08/2009
400
Tit.SWIPCO - SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15119279000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUMAFLOOR
NCL(9) 02 tintas, vernizes, lacas, corantes,
esmaltes, resinas, revestimentos e preservativos
contra deterioração e corrosão para uso industrial,
residencial e automotivo.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830330348 25/08/2009
Tit.FRAGOSO & BORGES LTDA ME (BR/AL)

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de artigos para presentes.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRESENTES".
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.830331948 28/08/2009
400
Tit.FIBRIA CELULOSE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60643228000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIBRIA
NCL(9) 17 filme plástico, exceto para embalar;
matérias plásticas e suas ligas, matérias para
calafetar, isolar e vedar, amianto, micas e seus
derivados (todos incluídos nesta classe)
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830331956 28/08/2009
400
Tit.FIBRIA CELULOSE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60643228000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIBRIA
NCL(9) 07 máquinas de papel, máquinasferramentas, matrizes para impressão tipográficas,
engates de máquinas e componentes de
transmissão, partes de máquinas, rolos de
impressão, impressão (máquinas de), componentes
e acessórios de máquinas
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830331964 28/08/2009
400
Tit.FIBRIA CELULOSE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60643228000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIBRIA
NCL(9)
19
materiais
para
construção
e
pavimentação incluídos nesta classe, a saber, cal,
cimento, areia, betume, arenito, argamassa, argila,
asfalto, concreto, gesso, geotêxteis, pedras, piche,
tijolos
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830332022 28/08/2009
400
Tit.FIBRIA CELULOSE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60643228000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIBRIA
NCL(9) 20 móveis e artigos do mobiliário incluídos
nesta classe
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830332413 31/08/2009
400
Tit.QUABITROL VALVULAS E ACESSORIOS LTDA
- ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07465885000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QUABITROL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 válvulas e equipamentos industriais tais
como: transformadores elétricos e reguladores de
tensão.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.830332618 31/08/2009
Tit.FIBRIA CELULOSE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60643228000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FIBRIA

400

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(9) 02 preservativos contra a oxidação e a
deterioração de material, incluídos nessa classe.
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830332626 31/08/2009
Tit.FIBRIA CELULOSE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60643228000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FIBRIA

400

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(9) 07 máquinas de papel, máquinasferramentas, matrizes para impressão tipográficas,
engates de máquinas e componentes de
transmissão, partes de máquinas, rolos de
impressão, impressão (máquinas de), componentes
e acessórios de máquinas
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830332634 31/08/2009
Tit.FIBRIA CELULOSE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60643228000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FIBRIA

400
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CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(9) 17 filme plástico, exceto para embalar;
matérias plásticas e suas ligas, matérias para
calafetar, isolar e vedar, amianto, micas e seus
derivados (todos incluídos nesta classe)
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

CFE(4) 5.7.2; 26.1.5; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de bebidas e alimentos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BEER" E "CERVEJAS ESPECIAIS".
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA

No.830332642 31/08/2009
Tit.FIBRIA CELULOSE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60643228000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FIBRIA

No.830334866 08/09/2009
100
Tit.ANSELMO DORAZZIO DE SOUZA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21586482874
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POLISPORT ACADEMIA
NCL(9) 41 academia de ginastica, atividades fisicas,
condicionamento fisico.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
817470131.
Procurador: O PRÓPRIO.

400

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(9)
19
materiais
para
construção
e
pavimentação incluídos nesta classe, a saber, cal,
cimento, areia, betume, arenito, argamassa, argila,
asfalto, concreto, gesso, geotêxteis, pedras, piche,
tijolos
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830332650 31/08/2009
Tit.FIBRIA CELULOSE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60643228000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FIBRIA

400

No.830335293 08/09/2009
351
Tit.MARS, INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0083348
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GOODNESSKNOWS
NCL(9) 32 bebidas; sucos de fruta; sucos de ervas;
bebidas sem álcool, a saber, bebidas gaseificadas;
bebidas sem álcool contendo suco de fruta; bebidas
sem álcool com sabor de chá; bebidas de suco de
fruta sem álcool; bebidas aromatizadas congeladas
sem álcool e sem gás; pós utilizados na preparação
de isotônicos e bebidas esportivas; preparados para
bebidas, a saber, bebidas de fruta; bebida
refrescante e cremosa ("smoothies"); refrigerantes
aromatizados com chá; refrigerantes.
Prior.:77800013
07/08/2009 US
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
No.830335420 08/09/2009
100
Tit.GAMBALLI GAMBALLI LTDA - ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02850662000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RESIPET
NCL(9) 40 serviços de reciclagem de produtos pet
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S) :
817989765 E 819245992.
Procurador: RITA DE CASSIA GUIMARÃES
BELMONTE
No.830335498 08/09/2009
351
Tit.VRN EMPRESA DE COMÉRCIO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04740770000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CASA

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(9) 20 móveis e artigos imobiliário incluídos
nesta classe
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830333991 03/09/2009
Tit.MR. BEER BEBIDAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10981621000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MR.BEER CERVEJAS ESPECIAIS

cama(mantas da-); cama (roupa de-); cama(roupas
de-); cama, mesa e banho (roupa de-); caminhos de
mesa; cânhamo (tecidos de-); capas para almofadas;
capas para móveis, de tecido; capas [soltas] para
móveis; chevlotes [tecido]; chita[tecidos']; coberta
ornamental para travesseiros; cobertas de cama;
cobertores de cama; colchões (capas para-);
colchões ('protetores de.-); cortinas de chuveiro de
tecido ou plástico; cortinas de tecidos transparentes;
cotim [tecido leve de linho ou algodão];
crepeu[tecido]; crepom[tecido; damasco [tecido];
edredons; esparto [tecidos]; estamenha[tecidos;
estampagem(tecidos' de seda para-); fibra de
vidro(tecidos de) para uso têxtil; ' flanela higiênica;
flanela[ tecido];' fronhas d'e travesseiros; fustão;
gaze[tecido]; guardanapos de mesa têxteis;
jersei[tecido]; jogos americanos[exceto de papel];
juta (tecidos de-); lã (tecidos de-); lençóis [têxteis].;
lingerie (tecidos para-); linho (tecido adamascado de); linho (tecidos de -); mantas de viagem; '
marabu[tecido};
mesa.('caminho
de-);'
mesa
(guardanapos de-) têxteis; molesquim[tecido]; morim
[tecido] raiom; remi (tecido de-); roupa de cama,
mesa e banho; seda ou lã aveludada(tecido de-);
seda[tecido] tafetá[tecidos] tampo de vaso
sanitário(cobertura de tecido para-); tecido
adamascado de linho; tecido de lã frisado; tecido de
lã adamascado de linho; tecido de lã[estamenha];
tecidos; tecidos desenhadas para bordado; tecidos
imitação de peles de animais; tecidos para uso têxtil;
têxteis(guardanapos de mesa-); toalhas de mesa
[exceto de papel] ;toalhas de rosto de matérias
têxteis; toalhas têxteis; travesseiros (coberta
ornamental para-); tricôs [tecidos];tule; veludo;
viagem (mantas de-); zefir [ tecido ].
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830336028 10/09/2009
Tit.GTS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PORTARIA E LIMPEZA LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07346907000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GTS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 prestação de serviços de controle de
acesso de portarias, limpeza e fornecimento de mão
de obra.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830336982 14/09/2009
351
Tit.GAETANO LACORTE PANTALENO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26299694874
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GI GAETANO IMÓVEIS

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 24 algodão (tecidos de-); almofadas (capas
para-); americanos (jogos-) [exceto de papei];
banho(roupa de-)exceto vestuário; bordado(tecidos
desenhados para-); brocados; cama(colchas de-);

400

CFE(4) 27.5.1
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NCL(9) 36 administração de imóveis corretagem
agências imobiliárias
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IMÓVEIS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830342397 16/04/2009
210
Tit.YVES SAINT LAURENT PARFUMS S.A. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0257990
*INDEFERIMENTO.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.830344136 18/05/2009
Tit.MATHEUS BONACCORSI FERNANDINO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04523804648
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BUSINESS BROKER
NCL(9) 45 consultoria jurídica.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

100

No.830347194 09/07/2009
Tit.SOLUTIA SINGAPORE PTE LTD (SG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7972512
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HÜPER OPTIK

400

crostas em água; agentes sequestrantes, agentes
antiespumantes.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830352163 05/09/2009
Tit.ALVA COSMÉTICOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05599682000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUPER 5

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 serviços de instalação, manutenção,
atualização de software de computador; serviços de
assessoria, consultoria e informação em software.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 shampoo, condicionador, fixadores,
cremes para tratamento capilar, relaxadores
capilares, perfumes, maquiagem, cremes de
pentear, cremes para o corpo, sabonetes, esmaltes,
cremes diversos, cosméticos.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
826769152.
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS LTDA
No.830362541 10/08/2009
400
Tit.BOLDCRON TECHNOLOGIES- COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02740925000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COBREDIRETO

CFE(4) 26.4.8; 27.5.1
NCL(9) 17 materiais de filtragem feitos de espumas
ou filmes plásticos semiprocessados; composições
plásticas para prevenir a radiação de calor; filme
plástico não sendo para embalagem; substâncias
plásticas semiprocessadas.
Procurador: VIEIRA DE MELLO, WERNECK ALVES
- ADVOGADOS S/C
No.830347941 10/07/2009
400
Tit.JONIBACH MANAGEMENT TRUST T/A BUMBO
INTERNATIONAL (ZA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7238673
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BUMBO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 software de computador.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830362568 10/08/2009
400
Tit.ESPERION THERAPEUTICS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7262051
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESPERION
NCL(9)
05
preparações
nutracêuticas
e
farmacêuticas para o tratamento de doenças
metabólicas e cardiovasculares.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

CFE(4) 3.2.1; 27.5.1
NCL(9) 20 móveis para crianças e bebês, incluindo
assentos para bebês, cadeiras altas para bebês,
bandejas para bebês e mesas com bandejas;
andadores infantis. berços.
Procurador: ALEXANDRE FERREIRA
No.830348425 13/07/2009
400
Tit.RHODIA OPERATIONS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6553540
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AQUARITE
NCL(9) 01 produtos químicos destinados à indústria;
produtos químicos para tratamento de água;
produtos químicos para prevenir a formação de

No.830362576 10/08/2009
400
Tit.BOLDCRON TECHNOLOGIES- COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02740925000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COBREDIRETO

No.830362649 10/08/2009
Tit.NOVARTIS AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0343706
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GILENEE
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

400

No.830362916 11/08/2009
400
Tit.BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0013625
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DURANIXIN
NCL(9) 05 medicamentos anti-infecciosos.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830368710 18/08/2009
Tit.PFIZER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0100137
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZITROMAX

351

CFE(4) 26.1.1; 26.3.1; 27.5.1
NCL(9) 05 preparados farmacêuticos, veterinários e
higiênicos para uso medicinal.
*INCLUÍDO NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"PARA USO MEDICINAL." PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO
A
CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL SOLICITADA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830369996 24/06/2009
Tit.VECTRA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7268661
*INDEFERIMENTO.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

210

No.830371354 24/08/2009
351
Tit.WESTERN BRANDS, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0452238
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KENNER CLASSIC K5
NCL(9) 25 botas; calçados; calçados em geral;
chinelos (pantufas); esportes (botas para); esportes
(sapatos para); palmilhas; sandálias; sapatos de
futebol; sapatos de praia.
Apostila: SEM EXCLUSIVIDADE DE USO DA
EXPRESSÃO "CLASSIC".
Procurador: ALEXANDRE CELSO PRADO COSTA
No.830371389 24/08/2009

351
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Tit.ELUMA S A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57488645000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ELUMA CABOS FLEXÍVEIS
NCL(9) 06 fios flexíveis anti-chama, de cobre ou de
metal, para condução de energia de baixa tensão.
Apostila: SEM DIREITO AO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " CABOS FLEXÍVEIS "
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

Tit.WESTERN BRANDS, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0452238
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KENNER CLASSIC K5

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 botas; calçados; calçados em geral;
chinelos (pantufas); esportes (botas para); esportes
(sapatos para); palmilhas; sandálias; sapatos de
futebol; sapatos de praia.
Apostila: SEM EXCLUSIVIDADE DE USO DA
EXPRESSÃO "CLASSIC".
Procurador: ALEXANDRE CELSO PRADO COSTA
No.830371419 24/08/2009
Tit.WESTERN BRANDS, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0452238
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KENNER CLASSIC K5

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 botas; calçados; calçados em geral;
chinelos (pantufas); esportes (botas para); esportes
(sapatos para); palmilhas; sandálias; sapatos de
futebol; sapatos de praia.
Apostila: SEM EXCLUSIVIDADE DE USO DA
EXPRESSÃO "CLASSIC".
Procurador: ALEXANDRE CELSO PRADO COSTA
No.830376887 08/09/2009
100
Tit.LIQUID AIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31638034000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIQUID AIR

No.830378464 11/09/2009
400
Tit.GAEC EDUCAÇÃO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09288252000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VESTIBULARMG
NCL(9) 41 serviços de ensino e educação, serviços
de treinamento, curso de extensão, informações
sobre educação [instrução], assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução] universidade
[serviço de educação].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VESTIBULAR" ISOLADAMENTE.
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.830378472 11/09/2009
400
Tit.GAEC EDUCAÇÃO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09288252000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VESTIBULARMG
NCL(9) 35 publicidade on-line em rede de
computadores, publicidade por qualquer meio,
atualização de material publicitário, propaganda,
serviço de publicidade e divulgação de vestibulares,
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VESTIBULAR" ISOLADAMENTE.
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES

Marca: PRODUTOS MATAPUÃ

CFE(4) 26.1.6; 27.5.21
NCL(9) 16 guardanapos de papel; papel toalha;
papel higiênico.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRODUTOS"
Procurador: GEISLER CHBANE BOSSO
No.830391657 24/09/2009
230
Tit.ZHEJIANG ZHUOYUE ELETRONICS CO., LTD.
(CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7251823
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.830392629 28/09/2009
400
Tit.S.H.W. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08029123000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSORPETRO
NCL(9) 35 representação comercial (plataforma de
vendas) de consórcios de bens móveis de qualquer
natureza, administrados por terceiros.
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.830382836 18/09/2009
400
Tit.VINCI PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11073015000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VINCI
NCL(9) 36 gestão de recursos próprios ou de
terceiros, gestão de fundos de investimento e
administração de carteiras de títulos e de valores
mobiliários.
Procurador: DIOGO DIAS TEIXEIRA

No.830411070 30/09/2009
400
Tit.MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0367761
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VCR
NCL(9) 09 comutadores de derivação (tap) sob
carga elétrica para operação ininterrupta de
transformadores reguladores para engenharia de
corrente elétrica/de energia.
Prior.:302009037714.6 30/06/2009 DE
Procurador: BHERING ADVOGADOS

No.830383204 30/07/2009
400
Tit.CTM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05548974000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CTM AUTOMOTIVE

No.830411100 30/09/2009
400
Tit.MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0367761
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VACUTAP VCR
NCL(9) 09 comutadores de derivação (tap) sob
carga elétrica para operação ininterrupta de
transformadores reguladores para engenharia de
corrente elétrica/de energia; todos incluídos nesta
classe.
Prior.:302009038704.4 06/07/2009 DE
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.830416463 07/08/2009
400
Tit.RAZZON COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS
LTDA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04416462000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RAZZON

CFE(4) 24.17.21; 27.5.1
NCL(9) 35 linhas de valvulas, linhas de conexões,
linhas de manômetro e termômetro, freios e
embreagens,
sensores
indutivo,
encoders,
transdutores lineares, fontes, cabos, linhas
hidraulica, linha pneumática, linhas de mangueiras.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S) :
817161716 E 817161759.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830378260 10/09/2009

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 caixas de direção, sistema de direção
para carros, suspensão e barra de direção, peças de
reposição para caixa de direção e suspensão.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AUTOMOTIVE"
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.830384812 15/07/2009
400
Tit.D & P MODAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME
(BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08931912000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

162 DIRMA – Despachos em Pedidos

CFE(4) 1.7.19; 27.5.1
NCL(9) 22 estrutura de tendas, toldos, marquises
incluídas nesta classe
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830416676 13/08/2009
400
Tit.PAUL WURTH S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0398535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EFA
NCL(9) 42 assessoria e serviços relacionados a
engenharia particularmente para instalações,
equipamentos e processamentos para ferro e aço;
assessoria em proteção ambiental; assessoria em
poupar energia; análises químicas; ensaio de
materiais; estudos de projetos técnicos relacionados
com as indústrias de ferro e aço não conectadas
com a condução de negócios; pesquisas em
proteção ambiental; peritagem (trabalhos de
engenheiros); pesquisas em mecânica; pesquisas
técnicas; pesquisas em química; serviços químicos;
serviços de engenharia na área de mecânica,
engenharia civil, fluídos, eletrônica, eletricidade,
automação, inteligência artificial e optimização;
cálculos técnicos e científicos assistidos por
computador e elaboração de desenhos técnicos e
arquitetônicos na área das indústrias de ferro e aço,
na indústria de tratamento de gás e resíduos,
gerenciamento de indústrias de resíduos e indústrias
de não ferrosos; desenvolvimento de software e
manejo de programas para a indústria de ferro e aço,
indústria de tratamento de gás e resíduos,
gerenciamento de indústrias de resíduos e indústrias
de
não
ferrosos;
serviços
de
desenho,
desenvolvimento
e
controle;
serviços
de
engenheiros, físicos e químicos; peritagem;
benefícios relacionados a testes de materiais
(ensaios de) e metais (ensaios de); estudo de
projetos de construções e edifícios.
Prior.:0861557
13/02/2009 BX
Procurador: MARCELO COSTA CABRAL PEÑA
No.830416684 13/08/2009
400
Tit.PAUL WURTH S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0398535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EFA
NCL(9) 40 tratamento de materiais; informações
sobre tratamento de materiais; vulcanização
(tratamento de materiais); dessulfurização de gás;
processamento de gás natural; processamento de
petróleo e de gás; tratamento de resíduos incluindo
resíduos contendo metais de todos os tipos,
tratamento de lama, poeira ou outros resíduos
contaminados com metais em todas as formas
incluindo metais em forma de óxidos, hidróxidos e
sais.
Prior.:0861557
13/02/2009 BX
Procurador: MARCELO COSTA CABRAL PEÑA
No.830416692 13/08/2009
400
Tit.PAUL WURTH S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0398535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EFA
NCL(9) 37 construção; instalação, manutenção e
reparação de máquinas; instalação e reparação de
equipamentos para aparelhos de ar condicionado e
equipamentos para aparelhos de dessulfurização de
gás; informações sobre construção e reparações;
supervisão (direção) de construção; construção de
fábricas.
Prior.:0861557
13/02/2009 BX
Procurador: MARCELO COSTA CABRAL PEÑA
No.830416706 13/08/2009
400
Tit.PAUL WURTH S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0398535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EFA
NCL(9) 11 aparelhos para produção de vapor,
aquecimento,
resfriamento,
ventilação,
abastecimento de água; dispositivos e aparelhos
para processamento (purificação) de gases para
equipamentos metalúrgicos e siderúrgicos; caldeiras
traseiras, dispositivos para incineração; dispositivos
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para processamento (purificação) de emanações;
condensadores de gás sem ser partes de máquinas;
dispositivos de regulação e segurança para
aparelhos e canalizações de gás; aparelhos para
purificação de gases; acessórios de regulação para
aparelhos de água ou gás e para canalizações de
água ou gás; reguladores para bocais de gás;
gerador de gás; aparelhos para queimadores de gás;
queimadores de gás; lavadores de gás (partes de
instalações de gás); aparelhos de ionização para
tratamento do ar; instalações para dessulfurização
de gás, especialmente para uso nas indústrias
metalúrgicas e siderúrgica.
Prior.:0861557
13/02/2009 BX
Procurador: MARCELO COSTA CABRAL PEÑA

Marca: MERLIN
NCL(9) 07 cabines de operador para utilização com
maquinária de perfuração.
Prior.:77/712,640
13/04/2009 US
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

No.830416714 13/08/2009
400
Tit.PAUL WURTH S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0398535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EFA
NCL(9) 07 máquinas e máquinas - ferramentas;
motores (com exceção dos motores para veículos
terrestres); componentes de uniões e correias de
transmissão (exceto para veículos terrestres);
maquinaria de fundição; ventoinhas (foles) para a
compressão, aspiração e transporte de gases;
instalações para transporte e projéteis pneumáticos
a partir de material pulverulento em um forno
reservatório; manipuladores (industrial), automáticos
(manipuladores); aparelhos, válvulas e válvulas
reguladoras de fluxo (máquinas e partes de
máquinas); comandos para máquinas ou motores;
comandos hidráulicos ou pneumáticos para
máquinas; dispositivos hidráulicos e pneumáticos,
aparelhos para abertura ou fechamento de válvulas
ou válvulas eletromecânicas (partes de máquinas);
dispositivos hidráulicos ou pneumáticos para
abertura ou fechamento de válvulas (partes de
máquinas); juntas para válvulas, dispositivos
eletromecânicos para válvulas (partes de máquinas);
turbinas a gás exceto para veículos terrestres;
equipamentos para controlar poeira; equipamentos e
aparelhos para troca de direção do espirro da válvula
(máquinas).
Prior.:0861557
13/02/2009 BX
Procurador: MARCELO COSTA CABRAL PEÑA

No.830422854 13/10/2009
Tit.NATIONAL OILWELL VARCO L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0371289
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MERLIN

No.830417877 28/08/2009
Tit.MOLDULYNE LTDA - EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02680294000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MOLDULYNE

No.830422838 13/10/2009
400
Tit.NATIONAL OILWELL VARCO L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0371289
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MERLIN
NCL(9) 09 sistemas de controle elétrico para
máquinas.
Prior.:77/712,640
13/04/2009 US
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
400

CFE(4) 24.15.21; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 07 cabines de operador para utilização com
maquinária de perfuração.
Prior.:77/712,613
13/04/2009 FR
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830422862 13/10/2009
Tit.NATIONAL OILWELL VARCO L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0371289
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MERLIN

400

400

CFE(4) 24.15.21; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 09 sistemas de controle elétrico para
máquinas.
Prior.:77/712,613
13/04/2009 US
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
CFE(4) 26.3.1; 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 19 materiais de construção (não metálicos)
em geral, construções transportáveis não metálicas;
caixilhos não metálicos para construção; calhas não
metálicas; canos não metálicos; divisórias não
metálicas; forros (revestimentos) não metálicos para
a construção; esquadrias, molduras, janelas,
venezianas e portas não metálicas; persianas de
exterior não metálicas; vidros planos e de
segurança, vitrais, espelhos e molduras; azulejos,
pisos, mosaicos, pastilhas, mármores, ladrilhos e
outros similares, materiais de construção incluídos
nesta classe.
Procurador: PEDRO RENATO KAWSKI
No.830422820 13/10/2009
Tit.NATIONAL OILWELL VARCO L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0371289
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

400

No.830424245 15/10/2009
400
Tit.BAUSCH & LOMB INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0013315
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAUSCH + LOMB
NCL(9) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados
com moedas; caixas registradoras, máquinas de
clacular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incêndio,
aparelhos e instrumentos oftálmicos e para cuidado
dos olhos, lentes de contato, matrizes de plástico
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para lentes de contato, estojos para lentes de
contato; kits para conserto de óculos compostos de
chave de fenda, de parafusos de dobradiça e de
aros/argolas de dobradiça; partes de reposição para
óculos; software de computador usado para
procedimentos
cirúrgicos
oftálmicos,
para
diagnosticar condições/doenças dos olhos e para
ajuste de lentes; lentes de aumento, binóculos,
lunetas e telescópios; produtos para limpeza de
lentes ópticas, a saber, panos para limpeza de
óculos.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830425535 20/10/2009
400
Tit.CLS FRANCHISING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11075110000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DOUTOR VEDAÇÃO
NCL(9) 35 comércio de selantes, silicone.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VEDAÇÃO".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7355289
*PET. 850110048717 DE 21/12/2011, REFERENTE
A OPOSIÇÃO À PUBLICAÇÃO DO PEDIDO. INT.:
PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830449507 30/11/2009
351
Tit.WESTERN BRANDS, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0452238
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KENNER SUMMER
NCL(9) 25 botas; calçados; calçados em geral;
chinelos (pantufas); esportes (botas para); esportes
(sapatos para); palmilhas; sandálias; sapatos de
futebol; sapatos de praia.
Procurador: ALEXANDRE CELSO PRADO COSTA
No.830449523 30/11/2009
Tit.WESTERN BRANDS, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0452238
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KENNER SUMMER

351

No.830449558 30/11/2009
Tit.WESTERN BRANDS, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0452238
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KENNER SUMMER

No.830443169 19/11/2009
400
Tit.SANCTUARY HEALTH SDN. BHD. (MY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7354991
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SANCTUARY
NCL(9) 10 isolador odontológico (lençol de borracha
para uso odontológico).
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROP INDL LTDA
No.830444459 18/11/2009
400
Tit.BRASPÓ TERCEIRIZACOES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01322670000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASPÓ

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 botas; calçados; calçados em geral;
chinelos (pantufas); esportes (botas para); esportes
(sapatos para); palmilhas; sandálias; sapatos de
futebol; sapatos de praia.
Procurador: ALEXANDRE CELSO PRADO COSTA
No.830449531 30/11/2009
Tit.WESTERN BRANDS, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0452238
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KENNER SUMMER

351

No.830446052 24/11/2009
185
Tit.ADVENT SOFTWARE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7355289
*PET(WB)850110048714, DE 21/12/2011,
REFERENTE A OPOSIÇÃO AO PEDIDO DE
REGISTRO DE MARCA.INT.PINHEIRO NETO
ADVOGADOS
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830446060 24/11/2009
Tit.ADVENT SOFTWARE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7355289
*PET. 810110409293 DE 28/03/2011 POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA A
DESISTÊNCIA DA OPOSIÇÃO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

175

No.830446060 24/11/2009
Tit.ADVENT SOFTWARE, INC. (US)

185

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 botas; calçados; calçados em geral;
chinelos (pantufas); esportes (botas para); esportes
(sapatos para); palmilhas; sandálias; sapatos de
futebol; sapatos de praia.
Procurador: ALEXANDRE CELSO PRADO COSTA
No.830450181 06/11/2009
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0087513
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: U-BUILD
NCL(9) 28 jogos, brinquedos e passatempos.
Procurador: CARINA S RODRIGUES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 40 revestimento, acabamento e pintura à pó
em peças metálicas.
Procurador: SANDRO WUNDERLICH
No.830446036 24/11/2009
185
Tit.ADVENT SOFTWARE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7355289
*PET(WB)850110048709, DE 21/12/2011,
REFERENTE A OPOSIÇÃO AO PEDIDO DE
REGISTRO DE MARCA.INT.PINHEIRO NETO
ADVOGADOS
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 botas; calçados; calçados em geral;
chinelos (pantufas); esportes (botas para); esportes
(sapatos para); palmilhas; sandálias; sapatos de
futebol; sapatos de praia.
Procurador: ALEXANDRE CELSO PRADO COSTA

400

No.830453407 16/11/2009
400
Tit.IGREJA EVANGÉLICA BOLA DE NEVE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04239797000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOLINHA DE NEVE MIN. INFANTIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 botas; calçados; calçados em geral;
chinelos (pantufas); esportes (botas para); esportes
(sapatos para); palmilhas; sandálias; sapatos de
futebol; sapatos de praia.
Procurador: ALEXANDRE CELSO PRADO COSTA
No.830449540 30/11/2009
Tit.WESTERN BRANDS, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0452238
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KENNER SUMMER

351

CFE(4) 2.5.2-3; 10.3.10; 21.3.25; 26.7.25
NCL(9) 45 encontros (serviços de -) organização de
encontros religiosos infantis.
Apostila: SEM DIREITO A USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INFANTIL".
Procurador: LUCIANA BAMPA BUENO DE
CAMARGO HADDAD
No.830458409 30/11/2009
Tit.ANA PAULA DA S FEREIRA -ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10554781000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

400
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(matéria-prima),cera para uso industrial, graxa para
armas, suarda, xileno (xilênio), xilol, ceresina; todos
os produtos supracitados da classe, especialmente
para veículos motorizados e motores.
Prior.:008 345 118
05/06/2009 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

Marca: FARMUS MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 farmácia com manipulação de fórmulas
farmácia de homeopatia
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA".
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.830466835 18/12/2009
400
Tit.HEALTH IN MIND SERVIÇOS MÉDICOS
SOCIEDADES SIMPLES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08748531000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HEALTH IN MIND
NCL(9) 44 serviços médicos e relacionados á área
da saúde, consulta, atendimento, enfermagem e
tratamento médico, em clínica, consultório,
ambulatório, pronto-socorro, hospital e domiciliar,
reabilitações fisicas e mentais, na área médica,
serviços médicos de nutrição e serviços relacionados
à nutrição, terapia e cirurgia, perícia médica, criação,
realização, participação, de cursos, eventos,
oficinas, treinamentos, seminários, simpósios,
congressos, conferências, exposições, pesquisas,
palestras, fóruns de discussão, workshops,
relacionados com as áreas médica, de saúde e
nutrição, criação de matérias, obras literárias,
audiovisuais e de outras naturezas, relacionados
com as áreas médica, de saúde e nutrição,
consultoria, assessoria e informação, nas áreas
médica, de assistência médica, de saúde e nutrição.
Procurador: ROBERTO DRATCU
No.830471170 23/06/2009
Tit.CLINILAR HOME CARE S/S LTDA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07480558000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLINILAR HOME CARE

No.830472819 04/12/2009
Tit.CARL BECHEM GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7343523
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

No.830475222 29/10/2009
351
Tit.DRY E GABI COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11215109000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUMMER MIX MODA PRAIA E FITNESS

CFE(4) 5.5.19; 27.5.1
NCL(9) 25 confecção moda praia e fitness.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "MODA" "PRAIA" E "FITNESS".
Procurador: O PRÓPRIO.

400

400

CFE(4) 2.7.12; 7.1.24; 27.5.1
NCL(9) 44 serviços médicos domiciliar.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HOME CARE".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830472797 04/12/2009
Tit.CARL BECHEM GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7343523
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 5.5.19
NCL(9) 02 lacas, vernizes, tintas; conservantes
contra ferrugem; corantes; mordentes; resinas
naturais em estado bruto; verniz de asfalto,
auramina, mordentes, verniz de betume, prata em
folhas, óxido de chumbo, pó de bronze, lacas de
bronzagem, esmaltes (vernizes), esmaltes para
tintas, vernizes (lacas), fixadores (vernizes), ouro
brilhante para cerâmica, platina brilhante para
cerâmica, tinta de prata para cerâmica, vidrados
(tintas, lacas), tintas para gravura, tintas para
apresto, gomas de resinas, goma-laca, leite de cal,
bálsamo do canadá, tintas para cerâmica, mástique
(resina natural), colofônia, copal, verniz de copal,
faixas anticorrosão, preparações anticorrosão, lacas,
zarcão, preparações para proteção de metais,
produtos antiembaciamento para metais, resinas
naturais em bruto, pigmentos. graxas antiferrugem,
conservantes contra ferrugem, óleos antiferrugem,
fuligem (corante),
negro-de-fumo (pigmento),
sandáraca, goma-laca, pasta de prata, pós pra
pratear, sumagre para vernizes e lacas, terebintina
(redutor para tintas); revestimentos (tintas);
revestimento inferior de proteção para chassis de
veículos, diluentes para lacas.
Prior.:008 345 118
05/06/2009 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830474757 09/12/2009
351
Tit.Y.G.K CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7374828
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NAKANISHI TENGUS FACTORY
NCL(9) 28 artigos de pescaria.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FACTORY".
Procurador: MAGNUS ASPEBY

CFE(4) 5.5.19
NCL(9) 04 graxas e óleos industriais; lubrificantes;
álcool (combustível), óleos para tintas, antracito,
óleos umectantes, benzeno, benzina (combustível),
benzol, cera de abelha, linhita, gás combustível,
álcool metilado, óleos para desmoldar, gasóleo,
gasolina, grafite lubrificante, cera de carnaúba,
querosene, óleo de ossos para fins industriais, pó de
carvão
(combustível),
coque,
óleos
para
conservação de alvenaria, carburante, lubrificantes
refrigeradores,
lanolina,
combustíveis
para
iluminação, linhita, ligroína, mazut (óleo pesado
combustível), óleo para motor, nafta, aditivos não
químicos para combustível, óleos industriais, oleína,
gás de óleo, ozocerite, parafina, petróleo (bruto ou
refinado), éter de petróleo, óleo de colza para uso
industrial, graxa para correias, preparações
antiderrapantes pra correias, cera para correias, óleo
de rícino pra uso técnico, óleo de colza para uso
industrial, graxas lubrificantes, lubrificantes, óleos
lubrificantes, fluidos de corte, óleo de girassol para
uso industrial, agentes de absorção, umidificantes e
aglutinantes de pó; estearina, coltar, óleo de alcatrão
de carvão, graxas industriais, combustível, vaselina
(geléia de petróleo) para uso industrial, cera

No.830480072 18/12/2009
Tit.FOR REC S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7382022
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOR REC

400

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 07 máquinas e instalações para reciclagem
de lixo; correias transportadoras para lixo; máquinas
para selecionar e dividir lixo; máquinas para triturar
lixo.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE
No.830486828 29/12/2009
400
Tit.LIFETIME ENTERTAINMENT SERVICES, LLC
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7387997
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIFETIME
NCL(9) 41 serviços de programação de televisão;
serviços de entretenimento e educacionais; serviços
de programação multimídia contendo informação
sobre música, filmes e livros, moda, iniciativas
advocatícias relacionadas ao fim da violência contra
a mulher, saúde da mulher, biografia de mulheres,
compras, cozinha, casamento, astrologia, design de
interiores e decoração, beleza, relacionamentos,
jogos on-line e jardinagem fornecidas via rede global
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de comunicação de computadores; serviços de
entretenimento, a saber, produção e / ou edição e /
ou distribuição e / ou apresentação de programas de
televisão, televisão a cabo, televisão digital, televisão
por satélite, internet e rádio; distribuição de
programas de televisão; boletins informativos on-line.
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.830490337 06/01/2010
400
Tit.ALMAR GALVÃO GOMES DE MATOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06914900744
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NIHIL
NCL(9) 41 serviço de ensino sobre a realidade
interior
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830490345 06/01/2010
400
Tit.ALMAR GALVÃO GOMES DE MATOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06914900744
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOFIA DO PARADOXO
NCL(9) 41 serviço de ensino sobre a descrição da
realidade em seu sentido paradoxal.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830490361 06/01/2010
400
Tit.ALMAR GALVÃO GOMES DE MATOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06914900744
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EPI EU PROFUNDO INDIVIDUAL
NCL(9) 41 serviço de ensino sobre o centro da
personalidade objetiva.
Procurador: O PRÓPRIO.

materiais, investigações, buscas em bancos de
dados e na internet para ciência e pesquisa,
pesquisas em física, verificação de qualidade,
serviços de pesquisa e desenvolvimento em relação
a novos produtos para terceiros, orientação técnica,
planejamento técnico de projeto, avaliação de
impacto ambiental, teste de materiais, pesquisa
científica, certificação.
Prior.:008 345 118
05/06/2009 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830499660 25/01/2010
400
Tit.SWIPCO - SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15119279000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LAZZUPAR
NCL(9) 02 tintas, vernizes, lacas; preservativos
contra ferrugem e contra deterioração da madeira;
corantes; mordentes; resinas naturais brutas; metais
em forma de folha e em pó para pintores,
decoradores, impressores e artistas, em particular,
revestimento de piso.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830509852 01/02/2010
400
Tit.KARL REUSCH HANDSCHUHFABRIK GMBH +
CO (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0231959
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REUSCH

Tit.BIOVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE
ESPECIALIDADES COSMECEUTICAS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11520003000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: METABOLIZE

CFE(4) 26.1.1; 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
matérias primas cosméticas; comércio (através de
qualquer meio) de matérias primas farmacêuticas:
comércio (através de qualquer meio) de matérias
prima alimentícias.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.830515178 18/02/2010
Tit.DABI ATLANTE INDÚSTRIAS MÉDICO
ODONTOLÓGICAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55979736000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ELLO

400

No.830490370 06/01/2010
400
Tit.ALMAR GALVÃO GOMES DE MATOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06914900744
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRANSENSORIAL
NCL(9) 41 serviço de ensino sobre aquilo que é real,
não positivo, mas físico e material.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830495304 04/12/2009
Tit.CARL BECHEM GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7343523
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 18 artigos de couro ou imitação; bolsas de
viagem, bolsas esportivas, todos esses artigos feito
em couro, imitação de couro e ou materiais têxteis
incluídos nessa classe. mochilas esportivas para
todas as finalidades.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.830510664 03/02/2010
Tit.JOÃO MARCOS SAMORA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07445115000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROPECUARIA ANDORINHA

CFE(4) 5.5.19
NCL(9) 42 serviços e trabalhos de pesquisa
tecnológicos e científicos e serviços de projeto
relacionados a estes; serviços de pesquisa e análise
industrial; serviços de projeto e desenvolvimento de
hardware e software de computador; serviços de
orientação na área de economia de energia,
pesquisa biológica, serviços de um físico, serviços
de um laboratório técnico de medição e inspeção,
serviços de um químico, serviços de engenheiros,
serviços de laboratórios químicos, realização de
análises químicas, realização de testes técnicos,
realização de exames científicos, calibragem
[medição],
levantamento
de
emissões
e
concentrações de poluentes, elaboração de
animações
de
computador,
elaboração
de
levantamentos
técnicos,
elaboração
de
levantamentos científicos, pesquisa na área de
proteção ao meio ambiente, pesquisa na área de
bacteriologia, pesquisas na área da química,
pesquisas na área da tecnologia, pesquisa na área
de construção mecânica, calibragem e verificação
funcional de aparelhos de medição, teste de

100

No.830528741 10/02/2010
400
Tit.ZENIMAX MEDIA INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6642845
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PREY
NCL(9) 09 filmes sobre ficção científica; software de
jogos de computador para uso em computadores
pessoais e consoles de vídeo games domésticos;
software baixável ("downloadable") de jogos de
computador oferecidos via internet e dispositivos
sem fio.
Prior.:77/818,114
02/09/2009 US
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

CFE(4) 1.15.1; 3.7.21; 27.5.1
NCL(9) 35 comercio [atraves de qualquer meio] de
alimentos para animais; comercio [atraves de
qualquer meio de animais vivos; comercio [atraves
de qualquer meio] de artigos para animais.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI (REGS.
819048771 E 760306761).
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.830511512 05/02/2010

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 prestação de serviços de assistência
técnica a equipamentos de processamento de dados
e computadores, aparelhos e instrumentos médicos,
aparelhos e instrumentos dentários, e aparelhos
elétricos e eletrônicos.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

400

No.830529470 19/01/2010
Tit.INSTITUTO TERRA VIVA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05660101000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO TERRA VIVA-ITV

100
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CFE(4) 27.5.8
NCL(9) 42 estudos e projetos tecnicos de agricultura,
engenharia e geologia.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI - REGS.
815919077 E 821515586
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830536531 24/02/2010
400
Tit.PALACE POWER SYSTEMS (PROPRIETARY)
LIMITED (ZA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8710910
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRINPAL
NCL(9) 42 serviços científicos e tecnológicos,
pesquisa e projeto relacionado a estes; serviços de
análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e
desenvolvimento de hardware e software de
computador; todos incluídos nesta classe.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.830536558 24/02/2010
400
Tit.PALACE POWER SYSTEMS (PROPRIETARY)
LIMITED (ZA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8710910
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRINPAL
NCL(9) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suportes de registro
magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados
com moedas; caixas registradoras, máquinas de
calcular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incêndio;
todos incluídos nesta classe.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.830538461 26/02/2010
100
Tit.MAN DIESEL SE (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5714087
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAN Diesel & Turbo
NCL(9) 25 artigos de vestuário, artigos de chapelaria
e calçados.
Prior.:30 2009052915.9 04/09/2009 DE
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO EXARADO NA
RPI 2210, DE 14/05/2013, POR INCORREÇÃO NA
MARCA E DADOS DA PRIORIDADE. INCISO XIX
DO ART 124 DA LPI, REG 811172155.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830540733 03/03/2010
Tit.CANONICAL LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803164
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

CFE(4) 26.1.12; 26.2.5
NCL(9) 09 software de computador; programas de
computador [software para download]; software de
computador, a saber, programas de sistemas
operacionais, programas de processamento de texto,
programas de navegador (browser), programas para
download e uso de aplicativos de áudio e vídeo;
publicações para download da internet relacionadas
a computadores, software de computador e
programas de computador; programas de correio
eletrônico; música digital para download da internet;
software de computador que permite pesquisa de
imagens visuais, informações de áudio, gráficos,
dados e outras informações através de internet e
outras redes de computador; software de
computador para permitir a ligação a bases de dados
através da internet e outras redes de computador;
software de computador para permitir a ligação a
bases de dados através da internet e outras redes
de computador; software de computador que permite
a conexão a banco de dados via internet e outras
redes de computador; software de computador para
pesquisa, formação, organização e compilação de
informações na internet ou em outras redes de
computador.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830540750 03/03/2010
Tit.CANONICAL LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803164
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.830540776 03/03/2010
Tit.CANONICAL LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803164
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

CFE(4) 26.1.12; 26.2.5
NCL(9) 25 artigos de vestuário, calçados
chapelaria, lenços, cintos e luvas.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA

e

400
No.830540784 03/03/2010
Tit.CANONICAL LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803164
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.1.12; 26.2.5
NCL(9) 16 publicações, a saber, manuais de
instrução, guias de referência, revistas e boletins
informativos (newsletter); artigos de papelaria, a
saber, canetas, lápis, blocos de nota, papel de carta,
adesivos, borrachas, classificadores, carteiras para
calendários, grampeadores, pôsteres, pôsteres de
parede.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830540768 03/03/2010
Tit.CANONICAL LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803164
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.1.12; 26.2.5
NCL(9) 18 bagagem, estojos, malas, bolsas,
mochilas, bolsas de mão, bolsas de ombro, carteiras.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA

400

400

CFE(4) 26.1.12; 26.2.5
NCL(9) 38 telecomunicações, serviços on-line de
comunicação e difusão, através da internet ou de
outras redes de comunicação; fornecimento de
acesso on-line a usuário, através da internet ou de
outras redes de comunicação; fornecimento de
acesso on-line para serviços de informação on-line,
através da internet ou de outras redes de
comunicação; fornecimento de fóruns on-line,
através da internet ou de outras redes de
comunicação para compartilhar dados, textos,
imagens, gráficos, som e/ou material audiovisual;
locação de tempo de acesso a bases de dados de
um computador; transmissão on-line de informações,
dados, texto, imagens, gráficos, som e/ou material
audiovisual, através da internet ou de outras redes
de comunicação; transmissão on-line de publicações
eletrônicas; correio eletrônico, serviços de envio e
recebimento
de
mensagem;
serviços
de
comunicação de dados; fornecimento de acesso a
software que permite aos usuários participar,
desenvolver, editar e criar conteúdos; distribuição
on-line de dados, textos, imagens, gráficos, som
e/ou material audiovisual, através da internet ou de
outras redes de comunicação; informações,
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VALET
NCL(9) 09 hardware de computador, a saber,
adaptadores de roteadores e de rede de
comunicação.
Prior.:77/874,361
17/11/2009 US
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

assessoria e consultoria relacionados aos serviços
supramencionados.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830540814 03/03/2010
Tit.CANONICAL LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803164
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

CFE(4) 26.1.5-6; 27.5.1
NCL(9) 35 prestação de serviços de assessoria e
consultoria empresarial em governança corporativa.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ASSESSORIA".
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

CFE(4) 26.1.12; 26.2.5
NCL(9) 41 treinamento e educação; fornecimento de
informação relacionada a treinamento e educação;
todos relacionados a redes de computador; software
de computador e programas de computador;
fornecimento de música digital através da internet;
serviços de publicação online.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830540822 03/03/2010
Tit.CANONICAL LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6803164
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

No.830544844 11/03/2010
Tit.IZABEL CRISTINA SANTOS CORDEIRO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60547324634
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VÉRTER ASSESSORIA

400

No.830556222 09/03/2010
400
Tit.FINANCILAR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09343874000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FINANCILAR
NCL(9) 36 despachos imobiliários, consultoria
habitacional e imobiliária, avaliação financeira,
serviços de financiamento.
Procurador: SANDRO WUNDERLICH
No.830564365 12/03/2010
400
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CCE INFO

400

CFE(4) 26.1.5-6; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 prestação de serviços de assessoria e
consultoria empresarial em governança corporativa.
Apostila: SEM DIREITO A USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ASSESSORIA".
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

CFE(4) 26.1.12; 26.2.5
NCL(9) 42 serviços de consultoria relacionados a
hardware e sotware de computador; escrita,
desenho, instalação, manutenção e atualização de
software de computador e programas de
computador; fornecimento de informações sobre
computadores, software de computador, programas
de computador e redes de computador; suporte
técnico relacionado a computadores, software de
computador, programas de computador e redes de
computador; fornecimento on-line de software de
computador online e de serviços de atualização de
programa de computador; fornecimento de
ferramentas de busca para a internet; licenciamento
de propriedade intelectual.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA

No.830545336 23/02/2010
400
Tit.CONSTRUTORA PREMIER LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11502703000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMOBILIÁRIA TIMÓTEO

No.830543317 09/03/2010
351
Tit.DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0036587
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Thalax
NCL(9) 05 medicamentos para o tratamento de
sintomas do stress.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.3.1; 27.5.17
NCL(9) 36 compra e venda de imóveis; corretagem
na compra e venda e avaliação de imóveis;
corretagem no aluguel de imóveis; aluguel de
imóveis.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IMOBILIÁRIA".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830544828 11/03/2010
Tit.IZABEL CRISTINA SANTOS CORDEIRO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60547324634
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VÉRTER ASSESSORIA

No.830549811 19/03/2010
155
Tit.J. & P. COATS, LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4924207
*PET(WB) 810100378862, DE 09/12/2010
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

400

No.830550585 22/03/2010
Tit.CISCO TECHNOLOGY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0464171

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 receptores de rádio; controladores de
som; gravadores de som; reprodutores de som;
amplificadores de som; amplificadores de som do
tipo home theater; sistemas de som; caixas
acústicas; caixas acústicas para computador;
pedestais para caixas acústicas; suportes para
caixas acústicas; alto-falantes; fones de ouvido para
aparelhos de som; toca-discos; microfones; compact
systems; mini systems; micro systems; reprodutores
de cd's (discos compactos); reprodutores e
gravadores de fitas cassete (toca-fitas); reprodutores
de fitas de videocassete; gravadores de fitas de
videocassete; televisores com tubo de raios
catódicos; televisores com tela de plasma;
televisores com tela de cristal líquido; equipamentos
para tv a cabo incluindo sistemas de codificação;
decodificação e gerenciamento; decodificadores
para tv via satélite e tv digital terrestre (set-top-box);
monitores para sistema de segurança; monitores
para computador; monitores com tubo de raios
catódicos para computador; monitores com tela de
cristal liquido para computador; projetores de
imagem; reprodutores de dvd (digital versatile disc);
rádios relógios, rádios relógios com reprodutor de cd;
telecomunicadores; telefones em geral; aparelhos
telefônicos de telefonia fixa; aparelhos telefônicos de
telefonia fixa com base retransmissora local
(telefones sem fio); baterias para aparelhos de
telefonia fixa sem fio; aparelhos telefônicos de
telefonia móvel (celulares); baterias; baterias para
aparelhos
telefônicos
de
telefonia
móvel;
carregadores de bateria para aparelhos telefônicos
de telefonia móvel (telefonia celular); cabos de
dados para aparelhos telefônicos de telefonia fixa;
fones de ouvido para aparelhos telefônicos de
telefonia fixa; acessórios para aparelhos telefônicos
de
telefonia
fixa;
máquinas
calculadoras;
equipamentos e componentes elétricos e eletrônicos;
controles remoto; câmeras fotográficas digitais;
câmeras eletrônicas para sistema de segurança;
tripés para câmeras fotográficas; acessórios para
câmeras fotográficas digitais, fitas virgens e
gravadas; fitas magnéticas não gravadas para
gravação de som (fitas cassetes); fitas magnéticas
não gravadas para gravação de sons e imagens (fita
de videocassete); discos; discos fonográficos; discos
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magnéticos; disquetes magnéticos para computador;
discos flexíveis para computador; discos compactos
(cd's); discos ópticos; computadores eletrônicos;
teclados para computador; digitalizadores de
imagens para computador (scanner); mouses para
computador; cabos de conexão para computador;
impressoras jato de tinta; impressoras laser;
moduladores
e
demoduladores
(modems)._
para_computador; programas de computador
gravados e não gravados; gravadores de cd e dvd;
dispositivos adaptadores para cartão de memória;
gabinetes para computador; fontes de alimentação
para computador; dispositivos de entrada e saída de
dados para computador.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.830564594 08/03/2010
Tit.TOLIFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS S/A
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11267250000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EMERGES

400

prática
odontológica,
chamados
aparelhos
misturadores
para
materiais
odontológicos,
particularmente materiais de impressão, seringas
para aplicação de material de obturações dentárias).
Procurador: ALBERTO JERONIMO GUERRA NETO

Marca: NUFRESH
NCL(9) 42 controle de qualidade na área de
agricultura, horticultura e silvicultura.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

No.830574751 07/04/2010
210
Tit.VONA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (BR/AP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04501781000159
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.830597352 06/05/2010
400
Tit.SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4807316
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NUFRESH
NCL(9) 44 serviços de agricultura, horticultura e
silvicultura. aconselhamento e consultoria, todos na
área da agricultura e silvicultura.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

No.830583114 12/04/2010
400
Tit.PRESBIBIO, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7459505
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRESBIA
NCL(9) 10 implantes oculares; lentes intraoculares;
lentes oftálmicas; aparelhos e instrumentos médicos
e cirúrgicos para uso em cirurgia oftálmica;
máquinas e aparelhos para teste dos olhos; produtos
oftálmicos e optométricos. todos incluídos nesta
classe.
Prior.:77/847,851
13/10/2009 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830588531 22/04/2010
351
Tit.BRADKEN RESOURCES PTY LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5185670
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRADKEN

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 aparelhos e instrumentos, equipamentos
de processamentos de dados e computadores
software para computadores, notadamente sistemas
de informação para a classificação de risco clínico
de pacientes e gestão do fluxo de pacientes nas
redes de urgência e emergência.
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL
No.830567569 19/03/2010
400
Tit.CASFOR-MARMORES E GRANITOS LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96406012000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARMORARIA PEDRAFORTI REVEST

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 19 mármore, granitos ardosias e outra
pedras.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ""MARMORARIA"
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.830573585 01/04/2010
400
Tit.ERNST MÜHLBAUER GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4870468
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DMG
NCL(9) 10 aparelhos e instrumentos cirurgicos,
médicos, odontolõgicos aparelhos de moagem para
propósitos odontolôgicos, aparelhos de moagem
programáveis para fins odontolõgicos, brocas para
uso odontolôgico, aparelhos misturadores para
materiais odontológicos, chamados materiais de
impressão; máquinas e aparelhos para uso na

CFE(4) 24.17.25; 26.4.4; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 06 metais comuns e suas ligas; peças
fundidas, peças forjadas e outros componentes de
um metal comum ou de uma liga de metais comuns,
incluindo
componentes
para
máquinas
de
mineração, de escavação e agrícolas, tais como
caçambas de escavadeiras, dentes de escavação e
lâminas para tais caçambas, conectores de trava e
dispositivos para montagem de tais produtos;
componentes ferrosos resistentes ao desgaste para
uso em maquinário; componentes e conexões
ferroviários de metal comum ou de ligas; sapatas
para trilhos e para esteiras e outros componentes
metálicos substituíveis de máquinas de pá, de cabo
de arrasto, de perfuração, de mineração e de
processamento de minerais incluindo produtos de
corte e brocas e placas resistentes ao desgaste;
componentes resistentes ao desgaste para moer
materiais, trituradores e bombas para polpa ,
incluindo placas metálicas de desgaste e
componentes
de
metal
consumíveis
para
processamento mineral e para maquinário de
pedreira.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830597336 06/05/2010
400
Tit.SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4807316
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NUFRESH
NCL(9) 41 educação e treinamento, todos na área
de agricultura, horticultura e silvicultura.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.830597344 06/05/2010
Tit.SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4807316
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

400

No.830597743 07/05/2010
235
Tit.KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925910
*CED.2 - CADBURY SCHWEPPES TREASURY
INTERNATIONAL CED.1 - CADBURY IRELAND
LIMITED
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830598731 11/05/2010
400
Tit.MARCIO VANDERLEI DE JESUS GOMES
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00029701716
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO PARTIDEIROS DO CACIQUE
NCL(9) 41 grupo musical, shows e espetáculos
artisticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830598910 11/05/2010
400
Tit.BIOTHERM (MC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0018236
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SKINERGETIC
NCL(9) 03 perfumes; água de toalete; géis, sais para
o banho e para ducha, exceto para fins medicinais;
sabonetes de toalete; desodorantes corporais;
cosméticos, a saber, cremes, leites, loções, géis e
pós para a face, para o corpo e para as mãos,
preparações para o cuidado com sol (produtos
cosméticos), preparações para maquiagem, xampus,
géis, sprays, musses e pomadas (bálsamos) para o
cuidado e estilização dos cabelos, laquês para
cabelos, preparações para colorir e descolorir
cabelos, preparações permanentes para ondular e
cachear os cabelos, óleos essenciais para uso
pessoal.
Procurador: PAULA MENA BARRETO
No.830602100 23/04/2010
351
Tit.DIEGO DELLA VALLE (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7421940
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIEGO DELLA VALLE
NCL(9) 16 papel, papelão e artigos feitos desses
materiais não incluidos em outras classes tais como
jornais, periódicos, revistas, livros, brochuras,
catálogos, todos no segmento de alta moda, álbuns
de fotografias, calendários, mapas, fotografias,
cartões postais, material de escritório, instrumentos
para escrever, tais como canetas, lápis, capas de
papel para agendas, cadernos de endereços,
marcadores de livros e porta-documentos, capas de
couro para agendas; capas de couro para cadernos
de endereços; marcadores de livros e portadocumentos.
Prior.:8872855
10/02/2010 EM
*EXIGÊNCIA ATENDIDA POR MEIO DA PET.
850130023688, DE 08/02/2013.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830602275 23/04/2010
Tit.AYMERICH INVER, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7422032
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MTNG

400
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NCL(9) 35 propaganda, gestão de negócios;
administração de negócios; funções de escritório.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830606831 05/05/2010
400
Tit.HIDROMIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03237629000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: H HIDROMIZA
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Procurador: P.A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOGERA

No.830609237 11/05/2010
400
Tit.MAC PLAST COMERCIO DE PLASTICOS E
ISOLANTES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03667505000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MACPLAST

CFE(4) 27.1.5
NCL(9) 44 clinica médica (serviços (ginecologia,
medicina reprodutiva, infertilidade.)
Procurador: MARTINI MARCAS E PATENTES
LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 prensas industriais
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 40 usinagem em peças plasticas, a saber:
porta guardanapos, caixa porta guardanapos, tubos
maletas, expositor, displays, galeteiro, divisor arara,
revisteiro, urna, protetor, porta, caneta, cadeiras.
Procurador: ELCI MARIA TEIXEIRA GONÇALVES

No.830607579 06/05/2010
400
Tit.ISOQUALITAS ENGENHARIA DE SISTEMAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00417590000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ISOQUALITAS SISTEMAS ISOQ

No.830609288 11/05/2010
400
Tit.BUMBA EDITORAÇÃO GRÁFICA E EVENTOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03160171000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NIKKEYWEB

No.830616233 26/05/2010
400
Tit.TRISTAR PRODUCTS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7425961
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEALTHMASTER
NCL(9) 07 liquidificadores elétricos de alimentos.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
No.830616578 26/05/2010
400
Tit.CARRIER CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0021512
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FUELWISE
NCL(9) 11 conjunto de gerador compreendendo um
motor e gerador e usado por undidades de energia
de refrijeração fornecendo ar quente ou frio para um
contêiner de carga.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.830616632 26/05/2010
Tit.NEXANS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4815165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CABLE FORUM

CFE(4) 25.5.1; 26.7.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (por qualquer meio) de arquivos
eletrônicos; programas de computadores (gravados
ou para dowload).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SISTEMAS".
Procurador: P.A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.830607587 06/05/2010
400
Tit.ISOQUALITAS ENGENHARIA DE SISTEMAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00417590000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ISOQUALITAS SISTEMAS ISOQ

CFE(4) 26.5.1; 26.7.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 09 programas de computadores gravados;
programas de computadores (para dowload);
sofware gravados ou transferidos (download).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SISTEMAS".

400

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 28.3
NCL(9) 41 serviços de entretenimento através da
internet; publicação on line de jornais eletrônicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "WEB".
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.830612815 19/05/2010
400
Tit.SINTAGMA ARQUITETURA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07045141000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SINTAGMA ARQUITETURA

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 42 arquitetura
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ARQUITETURA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830612980 19/05/2010
Tit.CAROLINA THAIS FERRAZ CORAZZA B
HADDAD (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21912146819

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 educação, formação, organização de
reuniões, de colóquios, de seminários, congressos,
conferências
sobre
informações
técnicas
relacionadas e cabos de energia, equipamentos e
sistema
para
transmissão
de
energia,
telecomunicações e materias de telecomunicações.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CABLE FORUM".
Prior.:09/3699842
18/12/2009 FR
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.830617388 27/05/2010
Tit.COR LINE SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00775123000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COR LINE SISTEMA DE SERVIÇOS

400
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lanches à base de chocolate e lanches à base de
açúcar,
sortimento
dos
produtos
acima
acondicionados em cestas para presente.
Prior.:85/012,195
12/04/2010 US
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830632190 31/05/2010
400
Tit.F GUILHERME DE FARIAS (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01330013000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EXAUMAR
NCL(9) 11 especificamente para: exaustores eólicos.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 limpeza, reparo e manutenção de rede de
esgoto; desinfecção e limpeza de piscina; limpeza,
conservação e manutenção de predios, hospitais,
placas de sinalização de transito, de fachadas de
quaisquer especies; limpeza e conservação de
carpetes, tapetes e passadeiras em geral; limpeza
de veículos, aeronaves e 'embarcações em geral;
construção e reparação de obra civil; construção e
reparação em colocação de alvenaria; assessoria,
consultoria e informação em pintura de predios;
alvenaria, pisos e pinturas;
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SISTEMA DE SERVIÇOS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830622373 17/05/2010
400
Tit.INSTITUTO UNIBANCO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52041183000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO DE ESTUDOS TOMAS ZINNER

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 serviço de publicidade e propaganda
direcionada (através de um dispositivo de
comunicação baseado na capacidade de biometria
de reconhecimento facial por meio de uma câmera,
possibilitando a identificação do sexo e da faixa
etária das pessoas, de forma a definir um perfil que
vai determinar qual a melhor propaganda, dentro de
um conjunto de propagandas, que deverá ser
exibida para essas pessoas).
Apostila: Sem exclusividade de uso das expressões
"FACE" e MÍDIA", isoladamente.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830626727 21/05/2010
Tit.KUHNE ANLAGENBAU GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7476302
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRIPLE BUBBLE

No.830632263 31/05/2010
400
Tit.TNL - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
ECOLÓGICOS E SISTEMAS AMBIENTAIS, LDA.
(PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477155
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIGTAINER

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 06 contêineres metálicos flutuantes e
contêineres metálicos para armazenamento e
transporte.
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN

CFE(4) 20.7.1; 26.1.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 41 serviços de educação e de ensino,
prestados
a
título
de
assistência
social,
desenvolvendo
atividades
que
visam
á
experimentação de princípios e de tecnologias
educacionais, que uma vez validados, podem ser
replicados em projetos que visam basicamente á
redução da evasão escolar, á melhoria da qualidade
do ensino médio, e á inserção profissional dos
jovens, especialmente no âmbito da lei da
aprendizagem.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CENTRO DE ESTUDOS".
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830622390 17/05/2010
400
Tit.INSTITUTO UNIBANCO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52041183000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ENTRE JOVENS
NCL(9) 41 serviços de educação e de ensino,
prestados a título de assistência social, na forma de
um atendimento educacional complementar a
estudantes da 1ª série do ensino médio, por meio de
um programa de tutoria ministrado por universitários
voluntários de cursos de licenciatura de língua
portuguesa e de matemática.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830624279 19/05/2010
351
Tit.COGNITEC TECNOLOGIA E SISTEMAS DE
SEGURANÇA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06011389000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACEMIDIA

CFE(4) 1.15.21; 27.5.1
NCL(9) 07 máquinas para o tratamento de materiais;
máquinas para a fabricação de filmes e de plásticos
de todos os tipos e ferramentas mecânicas;
máquinas para a fabricação, para a produção, para
automação e para montagem; máquinas para o
processamento, para o trabalho e para a fabricação
de plástico e de folhas; partes de máquinas, partes
sobressalentes para máquinas e para ferramentas
mecânicas; máquinas, aparelhos mecânicos,
ferramentas e acessórios para processamento de
plástico, máquinas de bobinar, ferramentas de
extrusão, máquinas extrusoras de parafuso único,
instalações de extrusão para filmes obtidos por
sopro (máquinas), instalações de extrusão para
filmes e placas planos (máquinas); instalações de
reciclagem (máquinas), máquinas têxteis, máquinas
para a indústria de bebidas, máquinas para
construção e para empacotamento; motores (exceto
para veículos terrestres).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRIPLE BUBBLE".
Prior.:302009070420.1 30/11/2009 DE
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830627570 24/05/2010
400
Tit.SUGAR FACTORY, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7476680
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUGAR FACTORY
NCL(9) 30 pirulitos e suas partes e acessórios, a
saber, cabeças de pirulitos e palitos de pirulito;
doces [confeitos]; chocolate; goma de mascar; balas
de menta/hortelã; pipoca; pretzels; produtos
assados; nozes e frutas cobertas com chocolate
[confeitos]; confeitos feitos primordialmente de
açúcar; confeitos feitos primordialmente de
chocolate; confeitos congelados; lanches, a saber,

No.830632271 31/05/2010
400
Tit.TNL - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
ECOLÓGICOS E SISTEMAS AMBIENTAIS, LDA.
(PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477155
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECOTAINER

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 06 contêineres metálicos flutuantes e
contêineres metálicos para armazenamento e
transporte.
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.830632280 31/05/2010
400
Tit.TNL - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
ECOLÓGICOS E SISTEMAS AMBIENTAIS, LDA.
(PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477155
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TNL
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varetas para guarda-chuva ou guarda-sol, viagem
(conjuntos de -) [artigos de couro].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830636587 08/06/2010
Tit.TOTO LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0325864
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 5.3.11; 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 06 contêineres metálicos flutuantes e
contêineres metálicos para armazenamento e
transporte.
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN

210

No.830636617 09/06/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42498642000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO LEITE

No.830632638 31/05/2010
400
Tit.CANNON SOCIEDAD ANONIMA (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0020680
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLBERT NEWPORT
NCL(9) 03 água de toalete; água de colônia; pós
barba; desodorante em aerosol.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830633740 01/06/2010
400
Tit.COTT BEVERAGES INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6755046
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RCQ
NCL(9) 32 bebidas não-alcoólicas e xaropes,
concentrados e extratos para a preparação de
bebidas não-alcóolicas.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.830636102 08/06/2010
Tit.WANG WENJUN (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05332978774
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KINGSUN

400

No.830636951 09/06/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42498642000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO CARNE
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 assessoria técnica, consultoria e pesquisa
visando a produção de leite de qualidade (todos os
ítens incluídos nesta classe).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " LEITE ".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830636927 09/06/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42498642000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UTE UNIDADE TECNICA ESTADUAL
NCL(9) 36 financiamento concedido aos assentados
visando adquirir glebas rurais [serviços de
financiamento]. .
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " UNIDADE TECNICA " E "
ESTADUAL ".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830636935 09/06/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42498642000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CULTIVAR ORGANICO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 18 bengalas, bolsas, bolsas (armações para), bolsas de caça, bolsas de couro para embalagem,
bolsas de couro para ferramentas, bolsas de malhas
, bolsas de mão, bolsas de viagem, bolsas para
alpinistas, bolsas para campistas, bolso (carteiras de
-), capas de guardachuvas, cartão-couro [imitação
de couro], carteiras de bolso, cordões de couro,
correias de couro, couro (imitações de-), couro (tiras
de-), couro curtido, couro não trabalhado ou
semitrabalhado, embalagem (bolsas de couro para),empunhaduras de guarda-chuvas, enfeites de
couro para móveis, estojos de cosméticos
[nécessaire], faixas de couro, guarda-chuva (argolas
para-), guarda-chuva (capas de-), guarda-chuva ou
guarda-sol )(varetas para -), guarda-chuvas, guardachuvas (cabos de -), guarda-sóis [sombrinhas],
imitações de couro, invólucros de couro para
embalagem, malas (alças de -), malas de roupas
para viagem, malas de viagem, maletas para
documentos, mochilas, mochilas (bornais), mochilas
à tiracolo para transportar bebês, mochilas
escolares, música (caixas de -), pastas escolares,
pastas [malas], porta-cartão, porta-chaves [artigos
de couro], praia (bolsas de -), rede (sacolas de -)
para compras, roupas (malas de -) para viagem,
sacolas de compras, sacolas de compras com rodas,
sacolas de rede para compras, sacolas escolares,

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 assessoria, consultoria de produtos
agropecuária, focada na qualidade e produção de
cafés especiais (todos os itens incluídos nesta
classe).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " CAFÉ ".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 5.9.1; 5.9.12; 5.9.17; 27.5.1
NCL(9) 41 capacitação de produtores e técnicos
como forma de estimular a conversão de práticas
agrícolas convencionais para a agricultura orgânica.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " CULTIVAR ORGÂNICO ".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830636943 09/06/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42498642000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO CAFE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 assessoria técnica consultoria e
informação em agropecuária ordenando a estrutura
de abate para a oferta ao consumidor de alimento
com qualidade e garantia de procedência (todos os
itens incluídos nesta classe).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " CARNE ".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830636960 09/06/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42498642000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTRADAS DA PRODUÇÃO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 serviço de recuperação de estradas,
vicinais das regiões produtoras, como forma de
facilitar o escoamento da produção e trânsito da
população rural.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " ESTRADA ".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830636986 09/06/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42498642000102
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4835530
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VALTEGRA
NCL(9) 02 tintas e revestimentos para artigos de
embalagem e substratos metálicos.
Prior.:85/056.288
07/06/2010 US
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PANELA CHEIA
NCL(9) 40 processamento de sobras de
hortifrutigrangeiros para a distribuição a família
carentes e entidades sociais cadastradas no
programa, enriquecimento o padrão alimentar destas
famílias assistidas.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830636994 09/06/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42498642000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO AGROENERGIA
NCL(9) 44 assessoria e consultoria em agropecuária
(todos os itens incluídos nesta classe).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " AGROENERGIA ".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830637052 09/06/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42498642000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO GENETICA

No.830638440 10/06/2010
400
Tit.THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0133566
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 serviços de financiamento de projetos de
legumes e verduras produzidos em lavouras do
próprio estado [serviços de financiamento].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830637087 09/06/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42498642000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROSPERAR
CFE(4) 1.15.15
NCL(9) 03 detergentes para lavar louça.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830639373 11/06/2010
Tit.AÇOS VILLARES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60664810000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VILLARES ROLLS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 pesquisa e estudos em genética visando
promover o melhoramento dos rebanhos do estado,
entre os objetivos estão aumento da produção e
produtividade das explorações, geração de renda e
trabalho (todos os itens incluídos nesta classe).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " GENÉTICA " E DOS SÍMBOLOS
DE MASCULINO E FEMININO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830637060 09/06/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42498642000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRUTIFICAR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 serviços de financiamento de projetos de
fruticultura irrigado visando o aumento da produção
e produtividade de frutas no estado do rio de janeiro
[serviços de financiamento]. .
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830637079 09/06/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42498642000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO HORTI

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 serviço de financiamento à produção
agropecuária visando incrementar a produção e a
produtividade do setor. o programa tem por objetivo
aumentar a oferta de emprego e a renda na área
rural.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830637095 09/06/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42498642000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO PEIXE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 capacitação de pescadores artesanais,
promovendo a estruturação da atividade pesqueira
objetivando o escoamento da produção e sua
comercialização.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " PEIXE "
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830637257 09/06/2010
295
Tit.VALSPAR SOURCING, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4835530
*EXIGÊNCIA PUBLICADA NA RPI 2197, DE
13/02/2013, TENDO EM VISTA ERRO MATERIAL.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830637257 09/06/2010
Tit.VALSPAR SOURCING, INC. (US)

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 cilindros de apoio; cilindros de trabalho de
aço forjado para laminadores de tiras a frio; cilindros
de trabalho para as cadeiras desbastadoras dos
laminadores de tiras a quente; cilindros de trabalho
para cadeiras de acabamento em laminadores de
tiras a quente; cilindros forjados e fundidos para as
cadeiras de desbaste para produtos longos; cilindros
fundidos para cadeiras de acabamento de produtos
longos; todos os produtos pré-citados como partes
de laminador e de cadeira.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ROLLS".
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830639454 11/06/2010
400
Tit.C4MEDIA INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7488653
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: QCON
NCL(9) 41 organização e hospedagem de
conferências, exposições, treinamento e tutoriais no
campo de tecnologia da informação.
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.830639500 11/06/2010
400
Tit.FREUND CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7488602
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HI-COATER
NCL(9)
07
máquinas
e
aparelhos
para
processamento químico; máquinas de revestimento.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COATER".
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Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830639691 14/06/2010
400
Tit.BENNETT GROUP FINANCIAL SERVICES LLC
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7488688
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FAIRYTALE FINANCES
NCL(9) 41 serviços de educação e entretenimento;
"talk show" de rádio; transmissões de rádio com
discussões e conselhos sobre negócios e finanças.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
FINANCES.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.830640746 16/06/2010
400
Tit.WEB STUDIO INFORMÁTICA LTDA-ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04514273000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MOBOOKS
NCL(9) 35 comercialização de livros digitais.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830641270 16/06/2010
400
Tit.BAHIA MARINA S/A. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13444591000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SALVADOR MARINA GARAGEM NÁUTICA
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Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto
No.830643818 21/06/2010
210
Tit.INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7492839
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.830643826 21/06/2010
210
Tit.INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7492839
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.830644792 22/06/2010
Tit.EMMEGI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7488122
*INDEFERIMENTO.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

210

No.830644822 22/06/2010
400
Tit.STARBUCKS CORPORATION COM.
C/STARBUCKS COFFEE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0305502
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIKE PLACE
NCL(9) 30 café; grãos de café; café moído; café
instantâneo (café solúvel); extratos e essências de
café; preparações e bebidas a base de café;
preparações e bebidas a base de café expresso;
café gelado; sucedâneos da café; extratos e
essências de sucedâneos de café e preparações e
bebidas a base de sucedâneos de café.
Prior.:2541259
09/03/2010 GB
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.830645144 23/06/2010
210
Tit.ART.COM, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7494637
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.

CFE(4) 3.7.9; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 39 serviços de implantação e exploração
comercial de locais de atracação e estadia para
embarcações (marinas); serviços de hospedagem
(guarderia) de embarcações e aluguel de vaga para
embarcações; serviços de implantação de projetos
turísticos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "MARINA" E "GARAGEM
NÁUTICA".
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830645160 23/06/2010
Tit.VINICIUS FRAGOSO TEIXEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03440414760
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JUDÔ FRAGOSO

400

No.830641343 16/06/2010
400
Tit.BAHIA MARINA S/A. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13444591000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SALVADOR MARINA GARAGEM NÁUTICA

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1; 28.3
NCL(9) 41 aulas de judô [educação física] e
atividades desportivas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "JUDÔ".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 3.7.9; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 42 serviços de planejamento de
empreendimentos
imobiliários;
serviços
de
planejamento de locais de atracação e estadia para
embarcações (marinas).[engenharia].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "MARINA" E "GARAGEM
NÁUTICA".
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830646418 24/06/2010
Tit.SENO JEWELRY, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7492901
*INDEFERIMENTO.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

210

No.830646752 24/06/2010
Tit.DOW AGROSCIENCES LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0459771
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DANIEL ADVOGADOS

210

No.830646779 24/06/2010
Tit.AGROFRESH INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4774515

351

CFE(4) 26.3.4; 29.1.2,6
NCL(9) 01 preparações para regular o crescimento
de plantas; reguladores de crescimento de plantas
para uso na agricultura.
Prior.:85/052.735
02/06/2010 US
Procurador: RICARDO PINHO
No.830647210 28/06/2010
Tit.THE CROWN IN RIGHT OF THE
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
(REPRESENTED BY AUSTRALIAN TRADE
COMMISSION) (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7502770
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 41 educação; treinamento; entretenimento;
atividades desportivas, turísticas e culturais, cultural
televisada, turismo e entretenimento na área
desportiva; organização de exibições culturais,
comerciais, científicas, desportivas e educacionais;
organização de loterias e competições, serviços de
apostas e jogos ligados a/ou em conexão com
esportes; serviços de entretenimento, fornecidos em
eventos desportivos, culturais ou turísticos, ou
concernentes ao desporte, cultura ou eventos
turísticos, organização de eventos e atividades
esportivas turísticas e culturais; organização de
esportes e turismo, operação de esportes,
instalações culturais e turísticas, serviços de aluguel
de equipamento de áudio e video; produção,
apresentação e distribuição de filmes e gravações de
video e áudio; aluguel de filmes e gravações de
vídeo e áudio; apresentação, rede e/ou aluguel de
produtos
educacionais
interativos
e
de
entretenimento, discos compactos interativos, cdroms, jogos de computador, cobertura de
radiodifusão e desportos televisados, eventos
turísticos e culturais, produção radiofônica,
programas de televisão e video fitas, compras
antecipadas de entradas para exibições, atividades
culturais,
turísticas
e
eventos
desportivos;
entretenimento
interativo;
informações
sobre
entretenimento, cultura, turismo ou educação,
fornecidos on-line de um banco de dado ou da
internet; fornecimento de publicações eletrônicas online; publicação de livros, mapas, revistas e textos (à
exceção de textos publicitários) e periódicos,
publicação de livros, revistas e textos (à exceção de
textos publicitários) e revistas eletrônicas on-line,
fornecimento de música digital da internet;
fornecimento de música digital de sites da web mp3
na internet; serviços de informações, relacionados
ao esporte, cultura, turismo e educação na austrália
e eventos relacionados a eles; aluguel de sons e
imagens gravadas, serviços de produção de áudio;
serviços de informação; serviços de informação,
relacionados aos esportes, cultura, turismo e
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educação na austrália, fornecidos on-line de uma
base de dados de computador ou da internet;
serviços de edição e publicação; fornecimento de
música digital (não descarregável), coordenação e
organização de feiras, exibições e shows comerciais,
incluindo feiras, shows e exibições de comércio
relacionados ao turismo, à indústria turística
australiana, viagens e férias; todos relacionados à
austrália ou aos serviços fornecidos pelo governo,
suas
agências
estatutárias
e
autoridades,
companhias do governo ou controladas por este,
suas intrumentalidades e emanações e seus
departamentos, inclusive os departamentos do
parlamento, agricultura, piscicultura e silvicultura,
procuradoria, banda larga, comunicação e economia
digital, mudança climática e eficiência energética,
defesa, educação, emprego e relações nos locais de
trabalho, ambiente, água, herança e as artes;
moradia, serviços comunitários e negócios
indígenas, finança e revogação de regulamentos e
comércio, saúde e envelhecimento, serviços
humanos, imigração e cidadania, infraestrutura,
transporte, desenvolvimento regional e governo
local, inovação, indústria, ciência e pesquisa, o
primeiro ministro e gabinete, recursos, energia e
turismo, tesouraria e os tribunais; serviços de
informação e consultoria, relacionados aos serviços
acima expostos.
Prior.:1365194
04/06/2010 AU
Procurador: ANDREA GAMA PASSINHAS TARDIN
No.830647910 29/06/2010
210
Tit.VECTOR INTERNATIONAL LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7503326
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830647961 29/06/2010
400
Tit.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
(NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0091014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUMIWARE
NCL(9) 21 utensílios domésticos ou utensílios de
cozinha e recipientes; vidro, porcelana e louça não
incluídos em outras classes.
Procurador: RICARDO PINHO
No.830647996 29/06/2010
400
Tit.GLAXO GROUP LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0192597
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUCOZADE
NCL(9) 29 carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutas, legumes e verduras em conserva,
congelados, secos e cozidos; geléias, doces,
compotas; ovos, leite e laticínios; óleos e gorduras
comestíveis.
Procurador: RICARDO PINHO
No.830648135 29/06/2010
Tit.SOMA - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29155637000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOMA

400

CFE(4) 7.11.10; 26.4; 27.5.1
NCL(9)
37
serviços
de
terraplenagem,
pavimentação, urbanização, construção civil, aluguel
de máquinas, montagens industriais, tubulações
mecânicas, estruturas metálicas, fabricação de

massas
emborrachadas,
armazenamentos e limpeza
químicas.
Procurador: CACILDA FIZ

de

transportes,
substâncias

No.830648771 29/06/2010
Tit.K.L.A. EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96583315000188
*INDEFERIMENTO.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

210

No.830648780 29/06/2010
Tit.TAI PING LIMITED (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7502869
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAI PING

400

Tit.DOBEN LTD. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7502877
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTERLINE
NCL(9) 35 distribuição (comercialização) de
máquinas, consumíveis de soldagem por resistência,
e componentes; distribuição (comercialização) de
máquinas de spray frio e pós.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830648836 29/06/2010
400
Tit.DOBEN LTD. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7502877
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTERLINE
NCL(9) 37 reparação e instalação de máquinas,
consumíveis de soldagem por resistência, e
componentes; aplicação de revestimentos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830648976 29/06/2010
351
Tit.BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0215830
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 5.1.3; 7.1.20; 27.5.1
NCL(9) 27 tapetes, capachos, esteiras, linóleos e
outros materiais para cobrir o chão, tapeçarias para
a parede (não têxteis).
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
No.830648798 29/06/2010
Tit.DOBEN LTD. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7502877
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTERLINE

400
CFE(4) 26.2.1; 26.15.1
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830648984 29/06/2010
351
Tit.BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0215830
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 35 distribuição (comercialização) de
máquinas, consumíveis de soldagem por resistência,
e componentes; distribuição (comercialização) de
máquinas de spray frio e pós.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830648801 29/06/2010
400
Tit.DOBEN LTD. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7502877
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CENTERLINE
NCL(9) 07 máquinas elétricas de soldagem.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830648810 29/06/2010
400
Tit.DOBEN LTD. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7502877
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CENTERLINE
NCL(9) 09 equipamentos de soldagem, a saber,
pistolas e tochas de soldagem elétrica.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830648828 29/06/2010

400

CFE(4) 26.2.1; 26.15.1
NCL(9) 16 material impresso; papel, papelão e
artigos feitos destes materiais; embalagens
farmacêuticas; cartões de registro de pacientes e
receituário médico; folhetos de informação
farmacêutica; livros nas áreas da medicina e de
produtos farmacêuticos; publicações impressas,
revistas, boletins informativos, panfletos, relatórios,
folhetos de instrução e informativos, e pôsteres nas
áreas da medicina e de produtos farmacêuticos;
embalagens de papel; artigos de papelaria; materiais
de instrução e ensino relacionados às áreas
farmacêutica, de cuidados da saúde e médica.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830649107 29/06/2010
Tit.NIKE INTERNATIONAL LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0210102
*INDEFERIMENTO.
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Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830649115 29/06/2010
210
Tit.NIKE INTERNATIONAL LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0210102
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830649123 29/06/2010
210
Tit.NIKE INTERNATIONAL LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0210102
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830649140 29/06/2010
210
Tit.NIKE INTERNATIONAL LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0210102
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830649182 29/06/2010
400
Tit.PURATOS N.V. (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5058767
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PURAFLEX
NCL(9) 30 pão, massa para bolo, confeitos,
chocolate, cacau, misturas para pão.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830650059 02/06/2010
400
Tit.ANDRÉ HENRIQUE GONÇALVES - ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10675130000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRANDÃO DO QUEIJO
NCL(9) 35 comércio de laticínios e frios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "QUEIJO".
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830650555 07/06/2010
400
Tit.JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52548435000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JSL
NCL(9) 36 cobrança (serviços de-) (cobrança de
serviços de fornecimentos de água).
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830650563 07/06/2010
400
Tit.JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52548435000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JSL
NCL(9) 37 aluguel de equipamentos de construçao;
aluguel de equipamentos de limpeza; aluguel de
máquinas para varrer ruas; construção; construção
civil (supervisão de trabalhos de-); construçao e
reparos de armazém; limpeza de fachada de
edificaçôes; limpeza pública de ruas, logradouros e
imóveis em geral, públicos ou privados (terrenos,
edifícios), varrição, capina manual, mecânica e
química, limpeza e manutençao de bueiros,
córregos, rios e canais.
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830650571 07/06/2010
400
Tit.JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52548435000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JSL
NCL(9) 38 bbs[serviços de telecomunicação];
computador(comunicação
por
terminais
de-);
computador(transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-); comunicaçao por terminais
de computador; mensagem (transmissão de-);
notícias
(agências
de-);
radiodifusao;
telecomunicaçôes
(informações
sobre-);
telecomunicações (serviços de roteamento e junção
de-); telegramas(comunicaçào por-); transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador.

DIRMA – Despachos em Pedidos 175

Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830650580 07/06/2010
400
Tit.JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52548435000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JSL
NCL(9) 39 aluguel de carros; aluguel de veículos;
armazenagem; armazenagem de mercadorias;
carregamento
de
bagagens;
descarregamento[carga]; entrega de mercadorias;
frete [transporte de mercadorias]; locação de
automóveis; locação de caminhões; mercadorias
(armazenagem de-); mercadorias (entrega de-);
móveis (transporte de-); transporte; transporte de
passageiros; transporte de coletivo de passageiros,
no anbito municipal, estadual, federal, internacional,
fretamento e transporte turístico de superfície; coleta
e transporte de lixo domiciliar, comercial ou
industrial; transporte de viajantes; transporte e
armazenagem
de
detritos;
transporte
e
armazenagem de lixo; transporte por caminhão;
transporte por carro; transporte por ônibus;
transporte (informações sobre-); viajantes (transporte
de-).
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830650598 07/06/2010
400
Tit.JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52548435000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JSL
NCL(9) 40 incineração de lixo e resíduos; lixo
(tratamento de-) [transformação]; lixo e resíduos
(destruição de-); lixo e resíduos (incineração de-);
lixo e resíduos (reciclagem de-); incineração de lixo e
resíduos em geral; triagem de lixo e de material
reciclável [transformação].
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830650601 07/06/2010
400
Tit.JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52548435000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JSL
NCL(9) 42 calibragem [medição e análise de solo];
consultoria em proteção ambiental; consultoria na
área de economia de energia; medição de serviços
de
fornecimento
de
água;
topográficos
[levantamentos]; vistoria de veículos automotores.
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830650610 07/06/2010
400
Tit.JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52548435000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JSL
NCL(9) 44 ervas daninhas (destruição de-);
fertilizantes e outras substâncias químicas agrícolas
(aspersão, aérea ou de superfície, de-); manutenção
de gramados; paisagística (jardinagem-); capina
manual, mecânica e química; roçada; poda de
árvores; execução e conservação de áreas verdes.
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830650628 07/06/2010
400
Tit.JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52548435000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JS LOGÍSTICA
NCL(9) 44 ervas daninhas (destruição de-);
fertilizantes e outras substâncias químicas agrícolas
(aspersão, aérea ou de superfície, de-); manutenção
de gramados; paisagística (jardinagem-); capina
manual, mecânica e química; roçada; poda de
árvores; execução e conservação de áreas verdes.
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830650636 07/06/2010
400
Tit.JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52548435000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JS LOGÍSTICA
NCL(9) 42 calibragem [medição e análise de solo];
consultoria em proteção ambiental; consultoria na
área de economia de energia; medição de serviços

de
fornecimento
de
água;
topográficos
[levantamentos]; vistoria de veículos automotores.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOGÍSTICA".
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830650644 07/06/2010
400
Tit.JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52548435000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JS LOGÍSTICA
NCL(9) 40 incineração de lixo e resíduos; lixo
(tratamento de-) [transformação]; lixo e resíduos
(destruição de-); lixo e resíduos (incineração de-);
lixo e resíduos (reciclagem de-); incineração de lixo e
resíduos em geral; triagem de lixo e de material
reciclável [transformação].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOGÍSTICA".
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830650652 07/06/2010
400
Tit.JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52548435000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JS LOGÍSTICA
NCL(9) 39 aluguel de carros; aluguel de veículos;
armazenagem; armazenagem de mercadorias;
carregamento
de
bagagens;
descarregamento[carga]; entrega de mercadorias;
frete[transporte de mercadorias]; locação de
automóveis; locação de caminhões; mercadorias
(armazenagem de-); mercadorias (entrega de-);
móveis (transporte de-); transporte; transporte de
passageiros; transporte de coletivo de passageiros,
no ambito municipal, estadual, federal, internacional,
fretamento e transporte turístico de superfície; coleta
e transporte de lixo domiciliar, comercial ou
industrial; transporte de viajantes; transporte e
armazenagem
de
detritos;
transporte
e
armazenagem de lixo; transporte por caminhão;
transporte por carro; transporte por ônibus;
transporte (informações sobre-); viajantes (transporte
de-).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOGÍSTICA".
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830650660 07/06/2010
400
Tit.JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52548435000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JS LOGÍSTICA
NCL(9) 38 bbs[serviços de telecomunicação];
computador(comunicação
por
terminais
de-);
computador(transmissào de mensagens e de
imagens por meio de-); comunicaçao por terminais
de computador; mensagem(transmissâo de-);
notícias(agências
de-);
radiodifusao;
telecomunicaçôes
(informaçôes
sobre-);
telecomunicaçoes(serviços de roteamento e junção
de-); telegramas(comunicaçào por-); transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOGÍSTICA".
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830650687 07/06/2010
400
Tit.JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52548435000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JS LOGÍSTICA
NCL(9) 36 cobrança (serviços de-) (cobrança de
serviços de fornecimento de água).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOGÍSTICA".
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830650717 07/06/2010
400
Tit.JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52548435000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JSL
NCL(9) 12 automóveis; caminhões; veículos; carros;
ônibus; aparelhos e instalações de transporte por
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cabo; antiderrapantes [correntes]; antiderrapantes
(dispositivos-) para pneus de veículo.
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830650725 07/06/2010
400
Tit.JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52548435000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JSL
NCL(9) 35 comércio [através de qualquer meio],
importação e exportação de peças; automóveis;
caminhões; veículos; carros; ônibus; aparelhos e
instalações de transporte por cabo; antiderrapantes
[correntes]; veículos de fretes (localização de-)por
computador; venda automática (aluguel de máquinas
de-); antiderrapantes (dispositivos) para pneus de
veículo; comércio de conteineres plásticos,
papeleiras plásticas; gestão (consultoria em-) de
negócios.
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830650920 07/06/2010
Tit.LITOKOL S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7445270
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LITOCHROM STARLIKE

No.830654135 14/06/2010
400
Tit.BIMEZZAGH TAHAR (MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7454139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KOUTOUBIA
NCL(9) 40 abate de animais, transformação de
carnes.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830654348 14/06/2010
400
Tit.ACATEC COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63091870000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACATEC

NCL(9) 19 esticador de cerca, suporte gradial, tábua,
vigota para telhado e outras aplicações; suporte para
placa de trânsito, cruzeta para poste de transmissão
de energia elétrica, poste para iluminação pública,
poste para iluminação pública, suporte de placa de
trânsito, calço para pallets, balaústres, cercas não
metálicas, cercas não metálicas para segurança em
estradas, estacas não metálicas; cruzeta de postes;
mourão; dormentes; vigas[incluídos nesta classe].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS
ELEMENTOS NOMINATIVOS.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.830655298 17/06/2010
Tit.JENOPTIK ROBOT GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7475225
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROBOT

400

400

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio, importação, exportação e
representação
de
máquinas,
aparelhos
e
instrumentos científicos
Procurador: MILTON LOUREL DE LIMA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 01 adesivos; resinas artificiais e produtos de
resinas artificiais; preparações para a conservação
ou impermeabilização de cimento; adesivos para
azulejos e assoalhos, selantes e materiais isolantes,
resinas epóxi não processadas.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.830651314 08/06/2010
400
Tit.EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56643018000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EUCABIOTEX
NCL(9) 20 painéis de madeira e de produtos
derivados de madeira, a serem utilizados na
fabricação de móveis (indústria moveleira)
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASS EM PROP.
INDL. LTDA.
No.830654119 14/06/2010
400
Tit.BIMEZZAGH TAHAR (MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7454139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KOUTOUBIA
NCL(9) 30 café, chá, cacau, açúcar, tapioca, sagu,
sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas
de cereais, arroz, pão, biscoitos e bolachas, bolos,
massas e confeitos, sorvetes, mel, xarope de
melaço, lêvedo, fermento em pó, sal, mostarda,
pimenta, vinagre, molhos, especiarias, gelo.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830654127 14/06/2010
400
Tit.BIMEZZAGH TAHAR (MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7454139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KOUTOUBIA
NCL(9) 29 carne, peixe, aves e caça, extratos de
carne, frutas, legumes e verduras em conserva,
secos e cozidos; gelatinas, geléias, ovos, leite e
laticínio; óleos e gorduras comestíveis, comida
enlatada feita de produtos animais, picles,
charcutaria, produtos de açougue.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

No.830654437 14/06/2010
400
Tit.DIRECT EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04140700000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DIRECT PREMIUM

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 administração de imóveis, avaliação
imobiliária, agencias imobiliária, corretagem.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PREMIUM"
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830655093 16/06/2010
Tit.ECOLOGY PLASTIC - INDÚSTRIA DE
PRODUTOS ECOLÓGICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07836716000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECOLOGY PLASTIC

CFE(4) 27.5.1

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 aparelhos medidores de velocidade
(fotografia); aparelhos medidores de trânsito;
aparelhos
de
monitoramento
do
trânsito,
especialmente para monitoramento de farol
vermelho, registro de placas de licenciamento,
registro e verificação do pagamento de pedágios,
registro da concentração do trânsito, fluxo de tráfego
e tipos de veículos, sensores para os aparelhos
acima citados, especialmente sensores de radar,
sensores de laser, sensores piezo, laços indutivos e
videocâmaras; aparelhos medidores (elétricos);
aparelhos de radar; memórias para equipamentos de
processamento de dados; aparelhos receptores de
imagens, aparelhos de monitoramento (elétricos);
aparelhos registradores de tempo; aparelhos de
análise, não para fins medicinais; programas
operacionais para computadores (armazenados);
software
para
computadores
(armazenado);
aparelhos de processamento de dados; aparelhos
fotográficos e objetivas; aparelhos de flash
(fotografia/medição).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ROBOT".
Prior.:302009075.575.2 18/12/2009 DE
Procurador: BICUDO & SBORGIA PROP. INTELEC.
LTDA
No.830655883 18/06/2010
400
Tit.ABILITY COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04505759000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ABILITY EXPRESS
NCL(9) 41 biblioteca virtual de temas para
campanhas de incentivo, relacionamento, fidelização
e endomarketing, contendo peças como broadside,
folhetos, catálogos, gifts, e-mail marketing,
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EXPRESS".
Procurador: AGUINALDO MOREIRA
No.830656979 21/06/2010
400
Tit.DIASE INCORPORADORA E
ADMINISTRADORA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04616219000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIASE INCORPORADORA
NCL(9) 36 administração e incorporação de bens
imóveis, avaliação de imóveis, arrendamento de
imóveis, administradora de imóveis, gestão em
imóveis.
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INCORPORADORA".
Procurador: ASTIN MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

Tit.CENTRO CULTURAL AFRORIO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11697918000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO CULTURAL AFRORIO

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01883649000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRANSAT

No.830656987 21/06/2010
400
Tit.COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA E
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62839691000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABRADI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 eventos culturais e organização de
eventos ligados à cultura e arte.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CENTRO CULTURAL".
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 serviços médicos; assessoria, consultoria
e informação sobre pesquisas no campo da saúde e
da medicina; diagnóstico por imagem e radioterapia,
medicina nuclear, ultra-sonografia, tomografia
computadorizada, ressonãncia magnética, radiologia
vascular e intervencionista, radiologia pediátrica,
mamografia densitometria óssea, neuroradiologia,
doppler e atividades de diagnóstico e tratamento
utilizando metodos por imagem e/ou radiações
jonizantes, sem finalidade lucrativa (todos os itens
incluídos nesta classe).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ".
Procurador: BRITÂNIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830658459 23/06/2010
400
Tit.CELENZA MALHAS E CONFECÇOES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72907801000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: C CELENZA

No.830659501 24/06/2010
210
Tit.FOSCO ZAPATOS Y ACCESORIOS, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7461216
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização de produtos eletronicos,
a saber: produtos para conexão à internet, placa pci,
usb, antenas, produtos para cftv e segurança,
cameras, placas de captura, antenas parabolica,
receptores, elétrodomésticos e eletro eletronicos, a
saber, produtos para audio e vídeo.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830660593 29/06/2010
400
Tit.HELENKAR RIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00712775000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CARINHA DE NENÉM

No.830659510 24/06/2010
210
Tit.FOSCO ZAPATOS Y ACCESORIOS, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7461216
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830659854 28/06/2010
400
Tit.LAZARETTI & SCHNYDER EDITORA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04825458000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MESA TENDENCIAS
NCL(9) 16 revista periódica sobre gastronomia.
Procurador: MARCELO DE CAMPOS BICUDO
No.830660410 29/06/2010
210
Tit.N. RIBEIRO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07400318000109
*INDEFERIMENTO.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830660488 29/06/2010
400
Tit.STARBOAT DO BRASIL BARCOS INFLÁVEIS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04288918000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STARBOAT

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 combinações [vestuário], confeccionado
(vestuário -), malhas [vestuário], vestuário incluído
nesta classe.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830660704 29/06/2010
Tit.ANTICA FARMACISTA, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7473370
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: A ANTICA FARMACISTA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio no atacado e varejo de produtos
de tecidos e produtos de confecções.
Procurador: BICUDO & SBORGIA PROP. INTELEC.
LTDA
No.830659250 24/06/2010
400
Tit.STALONY MODAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00208555000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BRAZIL OFFER
NCL(9) 35 comércio eletrônico de artigos do
vestuário, calçados, óculos, bolsas, carteiras, cintos,
relógios, perfumes, artigos de cama, mesa e banho e
artigos de decoração tais como: vasos e abajur
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BRAZIL" E "OFFER",
ISOLADAMENTE.
Procurador: REMARCA REG. DE MARCAS E
PATENTES LTDA - CARLOS DE LENA API 0735
No.830659374 24/06/2010

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 montagem, reparo e reformas em
embarcações (barcos).
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830660518 29/06/2010
Tit.GRAN SAT COMÉRCIO DE LETRO
ELETRÔNICO LTDA - ME (BR/PB)

400

CFE(4) 22.5.25; 25.1.25; 27.5.1
NCL(9) 03 produtos de perfumaria; loções e géis de
banho, óleos essenciais para uso pessoal, óleos de
perfume, óleos para banho e para o corpo, e sabões
e sabonetes.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.830660771 29/06/2010
400
Tit.PELIGROSO SPIRITS COMPANY, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7473478
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PELIGROSO
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NCL(9) 25 vestuário, a saber, camisetas, bonés,
pulôveres de lã, jaquetas de lã, suéter (blusas de
moletom), chapéus e gorros.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.830661549 30/06/2010
Tit.HASBRO S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6904513
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIVIAL PURSUIT

400

No.830660780 29/06/2010
400
Tit.PELIGROSO SPIRITS COMPANY, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7473478
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PELIGROSO
NCL(9) 33 aguardente, a saber, tequila.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830660798 29/06/2010
400
Tit.PELIGROSO SPIRITS COMPANY, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7473478
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 7.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio, importação e exportação
(através de qualquer meio) de vinagres e seus
sucedâneos;
bebidas;
produtos
alimentícios;
temperos, conservas e condimentos.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830661220 30/06/2010
210
Tit.POLIMPORT - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00436042004752
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830661433 30/06/2010
210
Tit.AMERICAN SCIENCE AND ENGINEERING, INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7479239
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN

CFE(4) 3.11.1; 26.11.3
NCL(9) 33 aguardente, a saber, tequila.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830661000 29/06/2010
Tit.S R CARAZZATTO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01070791000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZZ PROTEZZA

400

CFE(4) 26.3.1; 27.5.1
NCL(9) 09 luvas para proteção contra acidentes;
roupas para proteção contra acidentes, irradiação e
fogo; joelheiras para operários; luva térmica
[proteção e segurança]; proteção de uso pessoal
(dispositivos para -) contra acidentes; calçados para
proteção contra acidentes, irradiação e fogo; lonas
de segurança; avental, perneira e mangote de
proteção contra acidentes; viseiras [proteçao];
amianto (luvas de -) para proteção contra acidentes;
amianto (roupas de -) para proteção contra fogo.
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA.

No.830661522 30/06/2010
Tit.HASBRO S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6904513
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRIVIAL PURSUIT

400

400

No.830661107 30/06/2010
210
Tit.POLIMPORT - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00436042004752
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830661158 30/06/2010
Tit.CERPRAN PARTICIPAÇÕES E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50968478000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASTELO

No.830661557 30/06/2010
Tit.HASBRO S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6904513
*INDEFERIMENTO.
Procurador: CARINA S RODRIGUES

CFE(4) 26.3.4; 27.5.1
NCL(9) 28 jogos e brinquedos; artigos para ginástica
e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para árvores de natal.
Procurador: CARINA S RODRIGUES

400

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(9) 06 puxadores de metal (exceto máquinas),
recipientes flutuantes de metal, âncoras para
embarcações, cabeços de amarração de metal, cais
flutuante de metal para amarração de barcos, balizas
não luminosas (metálica), metais comuns e suas
ligas metálicas, materiais metálicos de construção,
cabos e fios não elétricos de ferragens de metais
comuns, ferragens em geral, pequenos itens de
equipamento metálico, ganchos (pequenos itens de
equipamento metálico), parafusos de metal,
esticadores de arame de metal (links tensão), bóias
metálicas de amarração (amarração), caixas de
metal, cordas de metal, escadas de metal, pára de
metal, todos os itens acima para os fins de lazer.
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.830661719 30/06/2010
Tit.NAVIMO DISTRIBUTION (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7473508
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NAVIMO

400

210

No.830661573 30/06/2010
210
Tit.KABUSHIKI KAISHA CARMATE ATUANDO
TAMBÉM COMO CAR MATE (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7492944
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830661697 30/06/2010
Tit.NAVIMO DISTRIBUTION (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7473508
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NAVIMO

CFE(4) 26.3.4; 27.5.1
NCL(9) 25 roupas, calçados (incluídos nesta classe)
e chapelaria.
Procurador: CARINA S RODRIGUES
No.830661530 30/06/2010
Tit.HASBRO S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6904513
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRIVIAL PURSUIT

CFE(4) 26.3.4; 27.5.1
NCL(9) 41 serviços de educação, serviços de
provimento
de
treinamento;
serviços
de
entretenimento; serviços de atividades esportivas e
serviços culturais.
Procurador: CARINA S RODRIGUES

400
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Marca: DISK FOSSA

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(9) 09 equipamentos salva-vidas, botes salva
vidas, arneses (exceto para os assentos de veículos
ou equipamentos desportivos), bússolas, compassos
marinhos, coletes salva-vidas, coletes de natação,
aparelhos e instrumentos náuticos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesagem, de
assistência (salvamento) e de ensino, balizas
luminosas, barómetros, bóias marcadoras de
superfície, bóias de sinalização, sextantes, réguas,
réguas (instrumentos de medição), transferidores
(instrumentos de medição), todos estes itens para
fins de lazer.
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.830661786 30/06/2010
400
Tit.LG CORP. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0261718
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LG OPTIMUS
NCL(9) 09 telefones; aparelhos de comunicação
portáteis; telefones celulares; dispositivos de audição
portáteis, a saber, tocadores de mp3; receptores de
tv; aparelhos de controle remoto para tv; drives
(unidades) de usb; reprodutores de dmb (digital
multimedia broadcasting - transmissão de multimidia
digital); fones de ouvido para telefones celulares;
carregadores de bateria portáteis; quadros de fotos
eletrônicos; álbuns eletrônicos; quadros de fotos
digitais;
monitores
para
computadores;
computadores portáteis (notebooks); computadores;
leitores de dvd; drives (unidades) externos de disco
do
computador;
aparelhos
para
gravação,
transmissão ou reprodução de som e imagens para telecomunicaçoes;
aparelhos
para
gravação,
transmissão ou reprodução de som e imagens;
software aplicativo de computador para telefones
móveis; leitores de dvd para sistemas de home
theater ("teatro em casa" doméstico); alto-falantes
para sistemas de home theater; receptores de áudio
e video para sistemas de home theater; projetores
para sistemas de home theater; circuitos integrados;
receptores de áudio; terminais de alta-passagem (hipass), a saber, terminais de sistemas eletrônicos de
cobrança de pedagio; terminais para transações
eletrônicas montados em veículos; câmeras de
circuito fechado de televisão; câmeras de circuito
fechado de televisão; câmeras de rede de vigilância.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "OPTIMUS".
Prior.:40-2010-0015273 23/03/2010 KR
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830661859 30/06/2010
Tit.WACOAL AMERICA, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0128503
*INDEFERIMENTO.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

210

No.830661921 01/07/2010
Tit.VIZELLA CONSULTORIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08103716000126
*INDEFERIMENTO PARCIAL.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

210

No.830662022 01/07/2010
400
Tit.A DISK DESENTUPIDORA SERVICOS DE
LIMPEZA DE FOSSAS E TRANSPORTES LTDA
EPP (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02475799000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 37 limpeza reparo e manutenção de rede de
esgoto
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FOSSA'.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.830662162 01/07/2010
400
Tit.BRANDOLIS FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57795114000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRANFAR

farmacêutico; iodofórmio; isótopos para uso
medicinal; fermentos lácteos para uso farmacêutico;
lactose; laxativos; lecitina para uso medicinal; açúcar
de leite (lactose); leite albuminoso; leite de
amêndoas para uso farmacêutico; bebidas de leite
maltado para uso medicinal; preparações para
limpeza de lentes de contato; soluções para lentes
de contato; loções para uso farmacêutico; lupulina
para uso farmacêutico; magnésia para uso
farmacêutico; malte para uso farmacêutico;
medicamentos para uso humano; menta para uso
farmacêutico; mentol; moderadores de apetite para
uso medicinal; óleo canforado para uso medicinal;
óleo de fígado de bacalhau; óleo de rícino para uso
medicinal; óleo de terebintina para uso farmacêutico;
óleos para uso medicinal; pastilhas para uso
farmacêutico; pectina para uso farmacêutico;
preparações farmacêuticas para cuidar da pele;
pepsinas para uso farmacêutico; peptonas para uso
farmacêutico; pílulas para uso farmacêutico;
pomadas para uso medicinal; preparações
farmacêuticas; preparações químico-farmacêutico;
quinino para uso medicinal, quinoleína para uso
medicinal; quinquina para uso medicinal; reagentes
químicos para uso medicinal ou veterinário; sais de
potássio para uso medicinal; sais e sódio para uso
medicinal; sais para uso medicinal; sedativos;
medicamentos
soroterápicos;
sulfonamidas
(medicamentos); tártaro para uso farmacêutico;
terebintina para uso farmacêutico; timol para uso
farmacêutico;
tônicos
(medicamentos);
tranquilizantes; unguentos para uso farmacêutico;
xaropes para uso farmacêutico.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830662197 01/07/2010
400
Tit.BRANDOLIS FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57795114000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRANFAR

CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(9) 10 preservativos.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830662170 01/07/2010
400
Tit.BRANDOLIS FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57795114000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRANFAR

CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(9)
01
bases
[preparações
químicas],
conservação (produtos para-) para preparações
farmacêuticas, industriais (substâncias químicas-),
microrganismos (preparações de-) , proteína
[matéria-prima], sulfato de estreptomicina, sulfato de
gentamicina, acetato de chumbo, ácido cítrico, ácido
esteárico, ácido salicílico, ácido tânico, ácido
tartárico, ágar ágar, álcool cetílico, álcool ceto estearílico, álcool de cereais, bicarbonato de sódio.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(9) 05 produtos para uso medicinal ou
farmacêutico, a saber: acetato de alumínio; acetatos;
acido galico; ácidos; iodetos alcalinos; álcool;
analgésicos; anestésicos; antibióticos; antissépticos;
preparaçoes bacteriologicas; bicarbonato de sodio;
preparações de bismuto; bromo; preparações
broncodilatadoras; remédios contra calos calicidas;
cânfora; cápsulas para uso farmacêutico; cloral
hidratado para uso farmacêutico; clorofórmio; creme
tartaro para uso farmacêutico; creosoto para uso
farmacêutico; decocções para uso farmacêutico;
digestivos para uso farmacêutico; substâncias para
dor de cabeça; drogas para uso medicinal; elixires
[preparações farmacêuticas]; ergotina para uso
farmacêutico; ésteres de celulose para uso
farmacêutico; ésteres para uso farmacêutico;
farinhas para uso farmacêutico; fenol para uso
farmacêutico;
fosfatos;
genciana
para
uso
farmacêutico; guaiacol para uso farmacêutico;
hormônios para uso medicinal, iodeto; iodo para uso

No.830662340 01/07/2010
400
Tit.SIGMA PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00923140000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TACYANE
NCL(9) 05 medicamento para uso humano indicado
como anticoncepcional.
Procurador: FRANCISCO CELSO NOGUEIRA
RODRIGUES
No.830662480 01/07/2010
210
Tit.TOYLAND COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56200934000121
*INDEFERIMENTO.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.830662723 02/07/2010
Tit.C.E. BARBOSA E CIA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22881692000167

400
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GUARUFRIO
NCL(9) 37 manutenção de bebedouro
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830662731 02/07/2010
400
Tit.EDUARDO COSTA NETO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29137552830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROLLS ROCK
NCL(9) 41 grupo musical
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ROCK".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830662740 02/07/2010
Tit.OXITENO S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62545686000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECOGLYCOL

400

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(9)
01
glicóis,
éteres
glicólicos
e
polietilenoglicóis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GLYCOL", ISOLADAMENTE.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830662758 02/07/2010
Tit.WISECASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ELETRÔNICO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04320987000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CLUBTECH

400

CFE(4) 1.15.15; 27.5.1
NCL(9) 42 projetos de saneamento ambiental
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SANEAMENTO AMBIENTAL".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830664220 06/07/2010
Tit.LAND ROVER (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4839323
*INDEFERIMENTO.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO
D'HANENS

210

No.830664386 06/07/2010
Tit.EATON CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0038822
*INDEFERIMENTO.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

210

No.830664637 07/07/2010
400
Tit.SHAMBHALA INTERNATIONAL (VAJRADHATU)
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7476833
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHAMBHALA
NCL(9) 41 ensino (primário, secundário e todos os
outros), treinamento, entretenimento, atividades e
eventos
religiosos,
culturais
e
esportivos,
especialmente relacionados com o budismo.
Procurador: FRANCISCO CELSO NOGUEIRA
RODRIGUES
No.830664939 07/07/2010
400
Tit.ANGELA E JULIO CONFECÇÕES LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05502946000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: YOUNG FASHION

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 equipamentos de informática, incluídos
nesta classe.
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.830662839 02/07/2010
Tit.UNION SUIZA, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0430412
*INDEFERIMENTO.
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

210

No.830663304 05/07/2010
210
Tit.GUCCIO GUCCI S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0151564
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830663908 06/07/2010
400
Tit.AQUARUM CONSULTORIA E PROJETOS EM
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10593151000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AQUARUM SANEAMENTO AMBIENTAL

CFE(4) 2.1.25; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário incluído nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "YOUNG FASHION".
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830665005 07/07/2010
400
Tit.PLANTARIUM COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO
DE FÓRMULAS LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05968640000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FARMÁCIA PLANTARIUM MANIPULAÇÃO
DE FÓRMULAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 farmácia de manipulação
Apostila: Sem exclusividade de uso das expressões
"FARMÁCIA" e "MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS".
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830665455 07/07/2010
210
Tit.TIME LINE CURSO DE IDIOMAS LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07286962000106
*INDEFERIMENTO.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830665684 08/07/2010
Tit.THE WELLA CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7081120
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

210

No.830666036 08/07/2010
400
Tit.TECOI CORTE, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477058
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TECOI
NCL(9) 07 máquinas de corte.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA
No.830666095 08/07/2010
210
Tit.IND. E COM. DE VELAS NOSSA SENHORA DA
PIEDADE LTDA. (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05126290000138
*INDEFERIMENTO.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
No.830666141 08/07/2010
004
Tit.GESSI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7477066
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GESSI
NCL(9) 21 acessórios para banheiro, tais como
saboneteiras, sabão [dispensadores de -], sabonete
líquido [dispensadores de -], porta dispensadores de
sabão fixados à parede, porta escova de toalete,
porta escova de toalete fixados à parede, porta
toalha, porta escova de dente, dispensadores de
papel higiénico, escovas, pentes, esponjas para
banheiro, utensílios domésticos, tais como utensílios
e recipientes para uso doméstico ou na cozinha.
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830666583 12/07/2010
400
Tit.RETIFICA E MECANICA LOURO LTDA ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02600672000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RETÍFICA & MECÂNICA LOURO
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No.830666818 12/07/2010
351
Tit.JÚLIO SIMÕES PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07415333000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO JÚLIO SIMÕES

telecomúnicações
(informações
sobre-);
telecomunicações (serviços de roteamento e junção
de-); telegramas (comunicações por-); transmissào
de mensagens e de imagens por meio de
computador.
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"GRUPO".
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830666842 12/07/2010
100
Tit.JÚLIO SIMÕES PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07415333000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO JÚLIO SIMÕES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 prestação de serviços de retífica e
mecânica em motores de automoveis: á álcool,
gás(gnv), diesel e gasolina.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "RETÍFICA" E "MECÂNICA".
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830666796 12/07/2010
351
Tit.JÚLIO SIMÕES PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07415333000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GRUPO JÚLIO SIMÕES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 automóveis; caminhões; veículos; carros;
ônibus; aparelhos e instalações de transporte por
cabo; antiderrapantes [correntes]; antiderrapantes
(dispositivos -) para pneus de veículo.
Apostila: Sem exclusividade de uos da expressão
"GRUPO".
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830666800 12/07/2010
351
Tit.JÚLIO SIMÕES PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07415333000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO JÚLIO SIMÕES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 cobrança (serviços de-) (cobrança de
serviços de fornecimento de água).
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"GRUPO".
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830666826 12/07/2010
351
Tit.JÚLIO SIMÕES PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07415333000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO JÚLIO SIMÕES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 aluguel de equipamentos de construção;
aluguel de equipamentos de limpeza; aluguel de
máquinas para varrer ruas; construção; construção
civil(supervisào de trabalhos de-); construção e
reparos de armazém; limpeza de fachada de
edificações; limpeza pública de ruas, logradouros e
imóveis em geral, públicos ou privados(terrenos,
edifícios), varrição, capina manual, mecânica e
química, limpeza e manutenção de bueiros,
córregos, rios e canais.
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"GRUPO".
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 aluguel de carros; aluguel de veículos;
armazenagem; armazenagem de mercadorias;
carregamento
de
bagagens;
descarregamento[carga]; entrega de mercadorias;
freteftransporte de mercadoriasj; locação de
automóveis; locação de caminhões; mercadorias
(armazenagem de-); mercadorias(entrega de-);
móveis(transporte de-); transporte; transporte de
passageiros; transporte de coletivo de passageiros,
no ambito municipal, estadual, federal, internacional,
fretamento e transporte turístico de superfície; coleta
e transporte de lixo domiciliar, comercial ou
industrial; transporte de viajantes; transporte e
armazenagem
de
detritos;
transporte
e
armazenagem de lixo; transporte por caminhão;
transporte por carro; transporte por ônibus;
transporte(informações sobre-); viajantes(transporte
de-).
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
819628050
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830666850 12/07/2010
351
Tit.JÚLIO SIMÕES PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07415333000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO JÚLIO SIMÕES

No.830666834 12/07/2010
351
Tit.JÚLIO SIMÕES PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07415333000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO JÚLIO SIMÕES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
35
importação,
exportação
e
comércio[através de qualquer meio] de peças;
automóveis; caminhões; veículos; carros; onibus;
aparelhos e instalações de transporte por cabo;
antiderrapantes [correntes]~ veículos de fretes
(localização
de-)por
computador;
venda
automática(aluguel
de
máquinas
de-);
antiderrapantes (dispositivos -)para pneus de
veidulo; comércio[através de qualquer meio] de
conteineres plásticos; papeleiras plásticas; gestão
(consultoria em-) de negócios.
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"GRUPO".
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 bbs[serviços de telecomunicaçào];
computador(comunicaçào
por
terminais
de-);
computador<transmissào de mensagens e de
imagens por meio de-); comunicaçào por terminais
de computador; mensagem<transmiss~o de-);
notícias
(agências
de-);
radiodifusào;

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 40 incineração de lixo e resíduos; lixo
(tratamento de-) [transformação]; lixo e resíduos
(destruição de-); lixo e resíduos (incineração de-);
lixo e resíduos (reciclagem de-); incineração de lixo e
resíduos em geral; triagem de lixo e de material
reciclável [transformação].
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"GRUPO".
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830666869 12/07/2010
351
Tit.JÚLIO SIMÕES PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07415333000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO JÚLIO SIMÕES
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segurança perante os poderes públicos e privados,
sem fins lucrativos.
Procurador: MORAS & CORREA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 calibragem [medição e análise de solo];
consultoria em proteção ambiental; consultoria na
área de economia de energia; medição de serviços
de
fornecimento
de
água;
topográficos
[levantamentos]; vistoria de veículos automotores.
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"GRUPO".
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830666877 12/07/2010
351
Tit.JÚLIO SIMÕES PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07415333000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO JÚLIO SIMÕES

No.830667539 14/07/2010
400
Tit.ABESE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
EMPRESAS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01283503000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIESE-AM
NCL(9) 45 assistência (representação legal) à
profissão das empresas de sistemas eletrônicos de
segurança perante os poderes públicos e privados,
sem fins lucrativos.
Procurador: MORAS & CORREA
No.830667547 14/07/2010
400
Tit.ABESE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
EMPRESAS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01283503000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIESE-PE
NCL(9) 45 assistência (representação legal) à
profissão das empresas de sistemas eletrônicos de
segurança perante os poderes públicos e privados,
sem fins lucrativos.
Procurador: MORAS & CORREA
No.830667555 14/07/2010
400
Tit.ABESE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
EMPRESAS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01283503000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIESE-GO
NCL(9) 45 assistência (representação legal) à
profissão das empresas de sistemas eletrônicos de
segurança perante os poderes públicos e privados,
sem fins lucrativos.
Procurador: MORAS & CORREA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 ervas daninhas (destruição de-);
fertilizantes e outras substâncias químicas
(aspersão, aérea ou de superfície, de-); manutenção
de gramados; paisagística (jardinagem-); capina
manual, mecânica e química; roçada; poda de
árvores; execução e conservação de áreas verdes.
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"GRUPO".
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830666982 13/07/2010
210
Tit.ALUMINIKIT VIDROPLASTIC OM. MANUT. IMP.
E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03894791000139
*INDEFERIMENTO.
Procurador: P.A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA.
No.830667148 13/07/2010
400
Tit.FABINJECT INDUSTRIA PLASTICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56413990000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARTPLAS
NCL(9) 21 utensílios de uso doméstico; utensílios
para cozinha; utensílios para mesa; utensílios para
toalete; dispensadores e sabão; dispensadores
metálicos de toalhas de papel; regadores; galão de
água; suporte para galão de água.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.830667520 14/07/2010
400
Tit.ABESE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
EMPRESAS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01283503000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIESE-CE
NCL(9) 45 assistência (representação legal) à
profissão das empresas de sistemas eletrônicos de

No.830667563 14/07/2010
400
Tit.ABESE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
EMPRESAS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01283503000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIESE-MT
NCL(9) 45 assistência (representação legal) à
profissão das empresas de sistemas eletrônicos de
segurança perante os poderes públicos e privados,
sem fins lucrativos.
Procurador: MORAS & CORREA
No.830667571 14/07/2010
400
Tit.ABESE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
EMPRESAS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01283503000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIESE-BA
NCL(9) 45 assistência (representação legal) à
profissão das empresas de sistemas eletrônicos de
segurança perante os poderes públicos e privados,
sem fins lucrativos.
Procurador: MORAS & CORREA
No.830667601 14/07/2010
Tit.CRISTINA SZABO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10215709000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RANCHO SÃO XICO

CFE(4) 2.1.20; 6.1.2; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 41 organização de competições desportivas,
eventos desportivos, aluguel de equipamentos
desportivos, treinamento de animais, demonstração
de treinamento prático, provimento de instalações
desportivas, colônia de férias, cronometragem de
eventos desportivos, organização e apresentação de
espetáculos desportivos ao vivo, organização de
concursos desportivos.
Procurador: FRANCISCO CELSO NOGUEIRA
RODRIGUES
No.830667628 14/07/2010
Tit.CRISTINA SZABO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10215709000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RANCHO SÃO XICO

400

CFE(4) 2.1.20; 6.1.2; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 39 visitas turísticas, turismo eqüestre e
organização de excursões.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'RANCHO'
Procurador: FRANCISCO CELSO NOGUEIRA
RODRIGUES
No.830667679 14/07/2010
400
Tit.CONTATO VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11258615000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTATO PERÍCIA AUTOMOTIVA

400

CFE(4) 16.3.17; 26.1.12; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 42 vistoria de veículos automotores; vistoria
de veículos automotores [assessoria, consultoria,
informação]; vistoria e perícia técnica de veículos;
vistoria e perícia técnica de veículos [assessoria,
consultoria, informação].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PERÍCIA AUTOMOTIVA".
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA.
No.830667784 14/07/2010

400
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Tit.ATACADO E SUPERMERCADO DB LTDA
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22991939000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARUAK
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLOTFIBER
NCL(9) 11 equipamentos para tratamento de água e
esgoto em prfv - plástico reforçado de fibra de vidro.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830667873 14/07/2010
400
Tit.HEMFIBRA TECNOLOGIA EM SANEAMENTO
LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04799950000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ETAFIBER
NCL(9) 11 equipamentos para tratamento de água e
esgoto em prfv - plástico reforçado de fibra de vidro.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio varejista, representação,
distribuição, importação e exportação de produtos
alimentícios, carnes, peixes, aves, frutas, legumes,
verduras, laticínios, compotas, ovos; óleos e
gorduras comestíveis, bebidas alcoólicas e não
alcoólicas, cereais, cafés, chás, açucar, farinhas,
pães,
massas,
confeitos,
sorvetes,
mel,
condimentos, especiarias, doces, produtos de
limpeza, lavanderia e higiene pessoal, utensílios
domésticos (supermercado).
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.830667814 14/07/2010
400
Tit.USINA BOA VISTA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07603999000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NOVA FRONTEIRA BIOENERGIA
NCL(9) 04 álcool [combustível] carvão [combustível]
carvão vegetal [combustível] combustível à base de
álcool combustível para motor combustível para
motor (aditivos, não químicos para -) combustível
(óleo -) gasolina graxa lubrificante graxas industriais
lubrificantes óleo combustível óleo diesel óleo
industrial óleo lubrificante óleo para motor
querosene.
Apostila: SEM DIREIO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BIONERGIA".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.830667822 14/07/2010
400
Tit.3D ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04216708000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 3D IMÓVEIS

No.830667881 14/07/2010
400
Tit.INDUSFIBRA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
EPP (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04124583000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: A&E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 11 equipamentos para tratamento de água e
esgoto em prfv - plástico reforçado de fibra de vidro.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS".
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830667903 14/07/2010
400
Tit.HEMFIBRA TECNOLOGIA EM SANEAMENTO
LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04799950000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HEMFIBRA TECNOLOGIA EM
SANEAMENTO

No.830667938 14/07/2010
400
Tit.HEMFIBRA TECNOLOGIA EM SANEAMENTO
LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04799950000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOFIBER
NCL(9) 11 equipamentos para tratamento de água e
esgoto em prfv - plástico reforçado de fibra de vidro.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830667946 14/07/2010
400
Tit.HEMFIBRA TECNOLOGIA EM SANEAMENTO
LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04799950000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLARIFIBER
NCL(9) 11 equipamentos para tratamento de água e
esgoto em prfv - plástico reforçado de fibra de vidro.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830667997 14/07/2010
Tit.BRASKEM S.A. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42150391000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE
SOURCE CARBON REDUCTION BRASKEM

CFE(4) 5.3.11; 18.5.5; 27.5.1
NCL(9) 19 construções não metálicas; estruturas
não
metálicas
para
construção;
forros
(revestimentos) não metálicos para construção;
materiais de construção não metálicos; materiais de
reforço não metálicos para construção; molduras não
metálicas para construção; painéis não metálicos
para construção; plataformas pré-fabricadas não
metálicas; revestimentos não metálicos para
construção; suportes não metálicos para construção;
tapumes de vinil.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PLASTIC RENEWABLE SOURCE
CARBON REDUCTION".
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830668004 14/07/2010
Tit.BRASKEM S.A. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42150391000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE
SOURCE CARBON REDUCTION BRASKEM

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 36 administração de imóveis. . aluguel de
apartamentos. . aluguel de apartamentos. . aluguel
de escritórios [imóveis]. . apartamentos (aluguel de-).
. agências imobiliárias. . locação de apartamentos
(agência imobiliárias de-).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IMÓVEIS".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.830667865 14/07/2010
400
Tit.HEMFIBRA TECNOLOGIA EM SANEAMENTO
LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04799950000189

400

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 40 tratamento de águas, esgotos, efluentes
industriais e sanitários e saneamento.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TECNOLOGIA EM SANEAMENTO".
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830667911 14/07/2010
400
Tit.HEMFIBRA TECNOLOGIA EM SANEAMENTO
LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04799950000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECOFIBER
NCL(9) 11 equipamentos para tratamento de água e
esgoto em prfv - plástico reforçado de fibra de vidro.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 5.3.11; 18.5.5; 27.5.1
NCL(9) 18 imitações de couro.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PLASTIC RENEWABLE SOURCE
CARBON REDUCTION".
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830668012 14/07/2010

400
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Tit.BRASKEM S.A. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42150391000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE
SOURCE CARBON REDUCTION BRASKEM

CFE(4) 5.3.11; 18.5.5; 27.5.1
NCL(9) 17 borracha [liga, folha, tira, laminado, pó];
borracha em estado natural [bruto]; borracha
sintetica; borracha, bruta ou semitrabalhada; chapa
ou lamina de plástico; chapa ou placa de borracha
sintética; enchimento para juntas de expansão;
enchimentos de borracha ou plástico; fibras
plásticas, exceto para uso em têxteis; filme plástico,
exceto para embalar; fios de materiais plásticos,
exceto para uso têxtil; juntas de vedação; látex
[borracha]; materiais de borracha ou plástico para
embalar [enchimento]; materiais isolantes; materiais
isolantes refratários; resinas acrilicas [produtos semiacabados]; resinas acrílicas artificiais ou sintéticas
[produtos
semi-acabados];
resinas
artificiais
[produtos
semi-acabadosi;
resinas
sintéticas
[produtos semi-acabados]; resinas, incluídas nesta
classe; substâncias para isolamento de construções
contra
umidade;
substâncias
plásticas
semiprocessadas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PLASTIC RENEWABLE SOURCE
CARBON REDUCTION".
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830668020 14/07/2010
Tit.BRASKEM S.A. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42150391000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE
SOURCE CARBON REDUCTION BRASKEM

400

CFE(4) 5.3.11; 18.5.5; 27.5.1
NCL(9) 16 publicações impressas e materiais
impressos especializados nos setores químicos,
petroquímicos, em arquitetura e construção.
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830668039 14/07/2010
Tit.BRASKEM S.A. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42150391000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE
SOURCE CARBON REDUCTION BRASKEM

400

CFE(4) 5.3.11; 18.5.5; 27.5.1
NCL(9) 01 acetatos [químicos]; acetato de policloreto
de vinila [pvc]; ácidos; alcoóis; buteno; dicloroetano;
dispersões de matérias plásticas [incluídas nesta
classe]; etano; etbe (ethyl tertiary-butyl ether); eteno;
éteres; etileno acetato de vinila (eva); laminados
sintéticos de pvc; matérias plásticas em estado
bruto; plásticos não-processados; plastificantes
poliestirenos;
polietilenos;
polipropilenos;
poliuretanos; preparações químicas para análise em
laboratórios, exceto para uso médico ou veterinário;
propeno; pvc e matérias plásticas [não processados];
resinas acrílicas artificiais ou sintéticas não
processadas; resinas acrílicas não processadas;
resinas artificiais não processadas; resinas epóxi
não
processadas;
resinas
sintéticas
não
processadas; resinas [incluídas nesta classe];
selantes
de
polipropileno
[não-processados];
substâncias e produtos de origem vegetal, em bruto;
substâncias, matérias e produtos químicos e
petroquímicos, todos para a indústria [incluídos
nesta classe].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PLASTIC RENEWABLE SOURCE
CARBON REDUCTION".
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830668047 14/07/2010
Tit.BRASKEM S.A. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42150391000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: I'M GREEN PLASTIC RENEWABLE
SOURCE CARBON REDUCTION BRASKEM

400

CFE(4) 5.3.11; 18.5.5; 27.5.1
NCL(9) 42 serviços de teste, análise e avaliação de
produtos e serviços de terceiros para fins de
certificação; perícia técnica na área química;
assessoria, consultoria e informações sobre
petroquímica; serviço de química; pesquisa e análise
para fim industrial.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PLASTIC RENEWABLE SOURCE
CARBON REDUCTION".
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830668080 14/07/2010
400
Tit.J & T EXPORTAÇÃO E IMPÓRTAÇÃO LTDA.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08568437000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SULEXPORT

CFE(4) 1.5.1; 1.5.6; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio atacadista de produtos
alimentícios comércio atacadista de bebidas em
geral, comercio por atacado e varejo de pneumáticos
e camaras de ar, comércio atacadista de móveis,
comércio atacadista de produtos orgânicos,
comércio atacadista de mármores e granitos para
construção, comércio de frutas em geral, comércio
atacadista e varejista de artigos de pesca e camping,
comércio atacadista de vestuário e complementos,
comércio varejista de equipamentos de informática,
comércio atacadista de tempeiros em geral,
comércio de produtos farmaceuticos, comércio
atacadista e varejista de veículos automotores.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
FIGURA DO GLOBO TERRESTRE.
Procurador: ARYLDO DE OLIVEIRA DE PAULA
No.830668292 15/07/2010
400
Tit.CHEIL INDUSTRIES, INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5061008
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STAREM
NCL(9) 09 fibras óticas, filme condutivo anisotrópico,
monitores de lcd com tela grande, painéis de lcd,
semicondutores, elementos semicondutores, wafers
semicondutores, placas de circuito, filme condutor
adesivo.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.830668420 15/07/2010
400
Tit.GOUVEA DE SOUZA & MD
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61914610000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: METACONSUMIDOR
NCL(9) 41 organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; cursos livres [ensino]; ensino (serviço de ); organização e apresentação de colóquios;
instrução (serviços de -); organização e
apresentação de congressos
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.830668438 15/07/2010
400
Tit.GOUVEA DE SOUZA & MD
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61914610000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: METACONSUMIDOR
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line)
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.830668497 15/07/2010
400
Tit.LA PIOVA PUBLICIDADE E CLASSIFICADOS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09205486000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LA PIOVA
NCL(9) 35 anuncio promoção de vendas para
terceiros (publicidade) publicidade por qualquer meio
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Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.830668705 15/07/2010
400
Tit.EMPRESA ENERGETICA DE MATOGROSSO
DO SUL S/A - ENERSUL (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15413826000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENERSUL REDE ENERGIA

CFE(4) 1.15.25; 27.5.1
NCL(9) 39 serviços de transmissão e distribuição de
energia elétrica, e consultoria relacionada.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões "REDE" e "ENERGIA".
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830668772 15/07/2010
400
Tit.NBC MESHTEC INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7503121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CUFITEC
NCL(9) 10 macas [padiolas); ligaduras elásticas;
botas para uso medicinal; roupas especiais para
salas de operação; lençóis de proteção para leitos
hospitalares; luvas de uso medicinal; lençóis para
incontinência; joelheiras ortopédicas; aparelhos e
instrumentos médicos; pulverizadores para uso
medicinal; ligaduras ortopédicas para articulações;
fundas
suspensórias;
contêineres
feitos
especialmente para resíduos médicos; máscaras
utilizadas por pessoal da área médica.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.830668780 15/07/2010
400
Tit.NBC MESHTEC INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7503121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CUFITEC
NCL(9) 24 tecidos; tecidos para uso têxtil; tecido
para botas e sapatos; materiais filtrantes de matérias
têxteis; mosquiteiros e redes de proteção contra
insetos; roupas de cama; panos; cortinas de
matérias têxteis ou plásticas; capas para almofadas;
capas [soltas] para móveis; fazendas não-tecidas
[não urdidas]; fronhas de travesseiros; lençois
[têxteis]; sudário [tecido]; murais <tapeçaria - ) de
matérias têxteis.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.830669116 16/07/2010
400
Tit.JECARE BVBA (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7483465
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ISYCALM
NCL(9) 05 produtos farmacêuticos para o tratamento
de doenças da boca, nariz e garganta.
Prior.:1195662
19/01/2010 BX
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830669272 16/07/2010
400
Tit.GARDINOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51731339000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: G GARDINOTEC

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 amortecedoras (molas -) para veículo;
amortecedores para automóveis; amortecedores
para suspensão de veículos; anéis de eixos de roda;
caixas de câmbio para veículos terrestres; eixos de
transmissão para veículos terrestres; eixos para
veículos; suspensão (amortecedores para ) de
veículos; veículos (molas de suspensão para );
transmissões para veículos terrestres; peças, partes
e componentes para veículos terrestres.
Procurador: MARI ALBA PERITO
No.830669299 16/07/2010
210
Tit.DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56545742000157
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830669302 16/07/2010
Tit.FOCOMAX - CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10741335000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONFRARIA BHARMACIA

400

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 consultoria, assessoria, informação,
avaliação, organização, pesquisas, . planejamento,
monitoramento, desenvolvimento de projetos,
estratégia, análise, administração, organização de
exposições e marketing relacionados às atividades
de representação, gestão empresarial, gestão de
negócios, vendas e varejo farmecêuticos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONFRARIA"
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 computadores, computadores portáteis
[laptop], computador (programas de ] gravados
[programas], computador (programas operacionais
para -) [gravados], computador (periféricos de -),
computador (programas de -), gravados, monitores
[periféricos de computador], monitores [programas
de computador], tradutores eletrônicos de bolso,
eletrônicas (publicaçôes -) [para download], quadros
eletrônicos para avisos, antenas, som estéreo
pessoal, som (aparelhos para reprodução de -),
entretenimento (aparelhos para -) adaptados para
uso com tela ou monitor externo
Procurador: DANIEL ADENSOHN DE SOUZA
No.830669809 19/07/2010
400
Tit.SHI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12123582000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SHI INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 carrinho refrigerado para transporte de
bandejas e alimentos, em especial para uso
hospitalar.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.830671048 07/05/2010
400
Tit.PERLARE - ALUMÍNIOS DO BRASIL LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04014394000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PERLARE BRAVA

No.830669353 16/07/2010
400
Tit.EXACTUS SOFTWARE LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81760878000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EXACTUS
NCL(9) 35 comercialização e licenciamento de
software próprios e de terceiros.
Procurador: GOBERNATE MARCAS E PATENTES
S C LTDA
No.830669426 16/07/2010
Tit.SHENZHEN GENIATECH INC., LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7503164
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MYGICA

400

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio, distribuição, representação,
importação e exportação de produtos em matérias
plásticas semiprocessadas, laminados, polímeros
(plásticos e afins), e vidros em geral; produtos
acrílicos semi-acabados incluídos nesta classe,
acrílicas (resinas-) [produtos semi-acabados];
borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e
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produtos feitos com estes materiais e não incluídos
em outras classes; produtos em matérias plásticas
semiprocessadas; materiais para calafetar, vedar e
isolar; canos flexíveis, não metálicos, isolantes
elétricos, térmicos ou acústicos e as matérias
plásticas semi-acabadas, em forma de folhas, placas
ou barras, móveis, espelhos, molduras, vime,
marfim, matérias plásticas, armários; assentos
[cadeiras]; bandejas de mesas; bandejas não
metálicas; arquivos para fichas [móveis]; balcões,
cestos não metálicos, contêineres não metálicos,
guarnições não metálicas, ganchos não metálicos
pra cabideiros; balcões; móveis para escritório;
prateleiras para arquivos [móveis]; armários [guardalouças]; porta-livros [móveis]; acabamentos de
plástico para móveis; apoio de cabeça [móveis],
móveis em geral. sofás, poltronas, camas, armários,
guarda-roupas, portas para móveis, mesas em geral,
prateleiras, rack, murais decorativos, móveis de
metal, divãs, cabides, para vestuário, comodas,
prateado (vidro-) [espelhos], madeira [divisórias de-]
para móveis, caixas de madeira ou em matéria
plástica, perfis, puxadores, estruturas de alumínio,
vidros, para móveis e construção civil, sistemas
deslizantes para móveis e peças conformadas em
acrílico e materiais similares.
Procurador: PEDRO RENATO KAWSKI

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 18 mochilas, bolsas, bolsas de ginástica,
sacos, sacolas, sacolas de lona.
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.830677640 30/06/2010
Tit.NFINITY IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7526717
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

No.830677127 24/06/2010
400
Tit.AUAD ADVOGADOS ASSOCIADOS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07615247000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AAA AUAD ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 28 almofadas de proteção e protetores para
voleibol e basquetebol; cotoveleiras, proteções e
compressões para braços e luvas de compressão
para palmas.
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.830678140 07/07/2010
210
Tit.THE MAGIC TOUCH GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0334286
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830677631 30/06/2010
Tit.NFINITY IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7526717
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

210

No.830679804 29/06/2010
Tit.BORRACHAS TIPLER LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87235297000152
*INDEFERIMENTO.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA

210

No.830679960 17/06/2010
400
Tit.ANA CRISTINA KIYOKO HIRAHATA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07977158000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARQUITETURA DAS FLORES

No.830678417 07/07/2010
210
Tit.PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0045195
*INDEFERIMENTO PARCIAL.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830678433 07/07/2010
210
Tit.PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0045195
*INDEFERIMENTO PARCIAL.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.14
NCL(9) 45 serviços jurídicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ADVOGADOS ASSOCIADOS".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830679561 08/07/2010
Tit.FRANCELI G FRAZZON - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10732688000158
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

No.830679715 13/07/2010
400
Tit.INNOVATION TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4976673
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IRRISEPT
NCL(9) 05 soluções irrigadoras antibactericidas para
uso medicinal.
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

No.830672990 02/07/2010
210
Tit.DSM IP ASSETS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4948378
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.830673326 05/07/2010
400
Tit.PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0208680
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EFECTIOSE
NCL(9) 01 princípio ativo entrando na composição
de produtos cosméticos, princípio ativo entrando na
composição de produtos dermatológicos e de
produtos dermocosméticos.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 5.7.2; 8.1.9; 26.4.1-2; 27.5.1
NCL(9) 30 biscoitos.
Procurador: RUBEM DOS SANTOS QUERIDO

No.830678441 07/07/2010
210
Tit.PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0045195
*INDEFERIMENTO PARCIAL.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830679065 08/07/2010
Tit.HILÉIA-INDÚSTRIAS DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS S.A. (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05388392000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HILÉIA

400

CFE(4) 5.5.19; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio varejista de plantas e flores
naturais e artificiais e frutos ornamentais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA " FLORES ", ISOLADAMENTE.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.830680020 06/07/2010
210
Tit.MARCOS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10224503000102
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.830680080 02/07/2010
210
Tit.WANDERLEY ANTONIO TREVISAN ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00763056000106
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.830680098 21/06/2010
400
Tit.MENDES & DOMINGUES LTDA - EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05028234000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPANHIA DO CHOPP
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NCL(9) 35 comércio [através de qualquer meio] de
produtos alimentícios; comércio [através de qualquer
meio] de bebidas, refrigerantes, água, cervejas;
comércio [através de qualquer meio] de produtos de
limpeza e higiene; comércio [através de qualquer
meio] de doces, frutas, legumes e verduras.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "COMPANHIA" E "CHOPP",
ISOLADAMENTE.
Procurador: TILLVITZ MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.830680152 01/07/2010
Tit.MAXIMUS EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08389045000101
*INDEFERIMENTO.
Procurador: O PRÓPRIO.

210

No.830680489 09/07/2010
Tit.DEL RIO MARKETING INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7517343
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DYSEONE

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 artigos de vestuário masculino, feminino e
infantil incluídos nesta classe.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830680780 21/05/2010
351
Tit.CHUVATEC ARMAÇÕES E GUARDA CHUVA
LTDA-ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72168917000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHUVATEC

CFE(4) 10.3.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 18 guarda chuvas, guardas sois,
sombrinhas.
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO DE
DEFERIMENTO PUBLICADO NA RPI 2195, DE
29/01/2013, TENDO EM VISTA A RETIRADA DO
TERMO "FABRICAÇÃO DE ", POR NÃO
PERTENCER À CLASSE DE PRODUTOS
REIVINDICADA.
Procurador: JOHNNY RAMOS OLIVEIRA
No.830681124 12/07/2010
210
Tit.ALLERGIKA GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7519842
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE
No.830681248 12/07/2010
400
Tit.MUZY CORP PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04429816000196

peças de vestuário confeccionadas, calçado e
chapelaria; serviços de venda a varejo através de
redes mundiais de telecomunicação de todo tipo de
peças de vestuário confeccionadas, calçado e
chapelaria; assessoramento na explotação de
estabelecimentos em regime de franquias; promoção
de vendas para terceiros.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TENDA DA CULTURA

No.830681850 13/07/2010
Tit.EBEL INTERNATIONAL LTD. (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0299901
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CYº

CFE(4) 7.1.20; 26.3.23; 27.5.1
NCL(9) 35 serviços de distribuição e comercialização
de filmes cinematográficos e fitas de vídeos e obras
audiovisuais de diversos formatos e linguagem;
serviços de agenciamento de inserções e espaços
publicitários em jornais, revistas, periódicos,
televisão, rádios, cinema, internet, arenas; serviços
de agenciamento de cotas de patrocínio de projetos
esportivos, culturais e de entretenimento; serviços de
agenciamento de pessoal para promoção e
organização de eventos, congressos, seminários e
receptivos.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
TENDA DA CULTURA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830681540 12/07/2010
Tit.RHODIA OPERATIONS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6553540
*INDEFERIMENTO PARCIAL.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

210

No.830681671 13/07/2010
400
Tit.EURO-PRO OPERATING LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7526652
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NINJA
NCL(9) 07 aparelhos elétricos para cozinha para uso
doméstico, incluindo misturadores elétricos de
alimentos, misturadores elétricos, processadores
elétricos de alimentos, cortadores elétricos de
alimentos e de carne, moedores elétricos de café,
espremedores de suco elétricos, extratores de suco
elétrico, descascadores elétricos de frutas, fatiadores
elétricos de frutas, batedeiras elétricas de ovos,
batedeiras elétricas de claras, raladores elétricos,
descascadores elétricos de legumes, feitores
elétricos de pasta e abridores elétricos de latas.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.830681744 13/07/2010
400
Tit.BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0013625
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMYLOTRACE
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas, a saber para
diagnósticos e radiofarmacêuticos.
Prior.:30 2010 003 389 16/01/2010 DE
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830681817 13/07/2010
400
Tit.SAN PATRICK, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5060192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRONOVIAS
NCL(9) 25 peças de vestuário confeccionadas,
especialmente vestidos e vestidos de noiva;
calçados; chapelaria.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830681825 13/07/2010
400
Tit.SAN PATRICK, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7527209
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRONOVIAS
NCL(9) 35 serviços de publicidade, serviços de
venda a varejo para o comércio de todo tipo de

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 produtos cosméticos e de beleza, tais
como maquiagem, produtos de perfumaria, produtos
de cuidado e higiene pessoal e preparações
cosméticas para o tratamento facial, corporal e
capilar.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830682015 13/07/2010
Tit.DASSAULT SYSTEMES (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0175820
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DRAFTSIGHT

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 software para visualização gráfica em
duas e três dimensões, especificamente para
desenho auxiliado por computador (cad), animação,
simulação, publicação, pesquisa de documentos,
simplificação da geometria,
monitoração e
supervisão remota; software de imagem; softwares
de manutenção; softwares para apresentação de
conhecimento sobre produtos industriais, sua
produção, sua utilização, sua manutenção, sua
documentação; softwares de concepção de jogos;
software de jogos; software de gerenciamento de
banco de dados; softwares educacionais; softwares
de treinamento, a, saber software didáticos para
treinamento linguístico, softwares de multimidia para
fins de aprendizagem em relação com treinamento
linguístico; softwares pedagógicos para crianças,
softwares para processamento de texto; softwares
de ensino, tendo como característica o ensino de
técnicas de visualização gráfica em duas e três
dimensões; cds, a saber, cds virgens, cds prégravados contendo visualizações gráficas em duas e
três dimensões, cds contendo jogos de computador,
dvds, a saber: dvds virgens, dvds pré-gravados
contendo visualizações gráficas em duas e três
dimensões, dvds contendo jogos de computador,
mini-discos, a saber: mini-discos virgens, mini-discos
pré-gravados contendo visualizações gráficas em
duas e três dimensões, mini-discos compactos
contendo jogos de computador e disquetes, a saber:
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disquetes virgens, disquetes pré-gravados contendo
visualizações gráficas em duas e três dimensões.
Prior.:10370482
13/01/2010 FR
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.

Tit.SIKA AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5025796
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830682163 13/07/2010
Tit.RHODIA OPERATIONS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6553540
*INDEFERIMENTO PARCIAL.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

210

No.830682643 14/07/2010
210
Tit.SIKA AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5025796
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830682180 13/07/2010
Tit.SHISEIDO COMPANY, LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117390
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: D-Q D QUALITY

400

CFE(4) 26.1.18; 26.2.5,9
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas;
balas (doces) medicinais.
Prior.:009190778
21/06/2010 EM
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830683348 15/07/2010
400
Tit.RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0105350
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.830683232 15/07/2010
400
Tit.AFF COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS
LTDA-ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01407676000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AFF MÓVEIS ESCOLARES

CFE(4) 26.1.18; 26.2.5,9
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas;
balas (doces) medicinais.
Prior.:008884454
15/02/2010 EM
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 21 pentes e esponjas, escovas ( exeto para
pintar), utensílios para cosméticos, embalagens de
vidro, porcelana e louça de faiança
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "QUALITY".
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830682465 14/07/2010
400
Tit.SURFACE TECHNOLOGIES IP AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6819613
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIO-RUST
NCL(9) 03 soluções de limpeza para equipamento
industrial e suas partes.
Prior.:1,465,806
14/01/2010 CA
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 20 móveis com predominância de aço,
madeiras e outros derivados em geral.(incluídos
nesta classe)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MÓVEIS ESCOLARES".
Procurador: JOHNNY RAMOS OLIVEIRA
No.830683313 15/07/2010
400
Tit.RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0105350
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.830682503 18/05/2010
351
Tit.LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0172812
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GENIFIQUE NUTRICS

CFE(4) 26.1.18; 26.2.5
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas;
balas (doces) medicinais.
Prior.:008883944
15/02/2010 EM
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.

CFE(4) 26.1.18; 26.2.5; 26.2.9; 26.11.2
NCL(9) 05 preparações e substâncias farmacêuticas;
balas (doces) medicinais.
Prior.:008884561
15/02/2010 EM
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 perfume, água de toalete, géis, sais para
o banho e para ducha, para fins não medicinais,
sabonetes, desodorantes corporais; cosméticos, a
saber, cremes leites, loções, géis e pós para o rosto,
corpo e mãos, preparações para cuidado com o sol
(produtos
cosméticos),
preparações
para
maquiagem, xampus, géis, sprays, mousses e
pomadas (bálsamos) para estilização e o cuidado do
cabelo; laquês para cabelos, preparações para
colorir
e
descolorir
cabelos;
preparações
permanentes para ondular e cachear os cabelos;
óleos essenciais para uso pessoal."
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.830682627 14/07/2010

210

No.830683364 15/07/2010
400
Tit.RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0105350
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.830683330 15/07/2010
400
Tit.RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0105350
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.830683372 15/07/2010
400
Tit.LA BASQUE ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44930204000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BADEN BADEN
NCL(9) 30 biscoitos, balas.
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830683500 15/07/2010
400
Tit.ROLAND CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0166405
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CAKEWALK
NCL(9) 09 software de computador para gravar,
editar, reproduzir e arranjar músicas; para visualizar
e imprimir partituras musicais; para sincronizar faixas
musicais; e para facilitar a colaboração musical.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830683658 15/07/2010
400
Tit.SERB - SANEAMENTO E ENERGIA
RENOVÁVEL DO BRASIL S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10319900000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CICLUS CENTRAL DE TRATAMENTO DE
RESÍDUOS
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Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830684336 16/07/2010
400
Tit.QUALCOMM INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0251348
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONQ
NCL(9) 41 jornais on-line, a saber, "blogs" com
conteúdo sobre tecnologia móvel e indústria sem fio.
Prior.:77/921,834
27/01/2010 US
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 40 produção de energia através do biogás e
tratamento de resíduos.
Apostila: SEM DIREITO A USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CENTRAL DE TRATAMENTO DE
RESÍDUOS".
Procurador: DANIELA BESSONE
No.830683674 15/07/2010
400
Tit.SERB - SANEAMENTO E ENERGIA
RENOVÁVEL DO BRASIL S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10319900000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CICLUS CENTRAL DE TRATAMENTO DE
RESÍDUOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização de biogás, de créditos de
carbono e de energia produzida através de biogás e
da incineração de resíduos.
Apostila: SEM DIREITO A USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CENTRAL DE TRATAMENTO DE
RESÍDUOS".
Procurador: DANIELA BESSONE
No.830683690 15/07/2010
400
Tit.HAKKASAN LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7541023
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YAUATCHA
NCL(9) 43 serviços de restaurante; serviços de café;
serviços de bar; " catering" para fornecimento de
comida e bebida; serviços de "catering";
fornecimento de comida e bebida.
Procurador: WALTER W. PALMER
No.830683755 15/07/2010
400
Tit.CLARIANT AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0342947
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRAPHTOL
NCL(9) 02 corante, a saber, pigmentos inorgânicos e
orgânicos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830683836 15/07/2010
Tit.APPLE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0163074
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NSWE

No.830684387 16/07/2010
400
Tit.ASOCIACIÓN ESPANOLA DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN (AENOR) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7541180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AENOR GESTIÓN AMBIENTAL

CFE(4) 1.17.2; 17.5.1
NCL(9) 09 software de navegador da internet.
Prior.:85/019,857
21/04/2010 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830684093 16/07/2010
Tit.UNIDADE EDITORIAL, INFORMACIÓN
DEPORTIVA, S.L.U. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7540981
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARCA

400

CFE(4) 27.5.1; 29.1.11
NCL(9) 41 serviços de edição e produção de
programas de rádio e televisão; serviços de
espetáculos;
serviços
de
organização
de
entretenimento radiofônico e televisionado; produção
de filmes em fitas de vídeo; produção de filmes;
montagem
de
programas
radiofônicos
ou
televisivos.; serviços de reportagens; reportagens
fotográficas;
entretenimento
televisionado
(divertimento); diversão radiofônica, telefônica e
televisionada; produção de espetáculos; gravação
(filmagens) em fitas de vídeo; publicações
eletrônicas de livros e jornais on-line; serviços de
educação; uso de publicações eletrônicas on-line
(não descarregáveis telematicamente); serviços de
clubes (entretenimento ou educação); organização e
administração
de
colóquios,
divertimentos,
divertimentos telefônicos; serviços de jogos on-line
(a partir de uma rede de computadores);
entretenimento; informação sobre matéria de
entretenimento; serviços de lazer (tempo livre);
serviços de edição de texto (exceto de textos
publicitários); publicação de livros.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830684123 16/07/2010
Tit.CORPORACIÓN GESTAMP, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7060211
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.2.7; 26.4.2; 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9)
35
serviços
de
publicidade;
de
gerenciamento comercial de negócios; administração
comercial; trabalhos de escritório, serviços de ajuda
em
funções
comerciais
de
negócios
ou
empreendimentos
industriais;
serviços
de
consultores, de consultas e de assistência para a
organização e direção de negócios; serviços de
consultas de negócios profissionais.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"GESTIÓN AMBIENTAL".
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
No.830684395 16/07/2010
400
Tit.ASOCIACIÓN ESPANOLA DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN (AENOR) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7541180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AENOR ER EMPRESA REGISTRADA

400

400

CFE(4) 26.7.25
NCL(9) 37 serviços de construção, reparos e
instalação, reparos e conservação em geral.

CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 42 serviços de controle, de qualidade,
confecção de processo e homologação; serviços
prestados para pessoas a título individual ou
coletivo, em relação a aspectos teóricos ou práticos
de setores complexos de atividades; tais serviços
são prestados por representantes das profissões
como químicos, físicos, engenheiros, it, juristas que
se encarregam de avaliações, estimativas e
relatórios nos campos científico e tecnológico.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"EMPRESA REGISTRADA".
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
No.830684409 16/07/2010
400
Tit.ASOCIACIÓN ESPANOLA DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN (AENOR) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7541180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AENOR ER EMPRESA REGISTRADA
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7541180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AENOR GESTIÓN AMBIENTAL

NCL(9) 41 educação, formação, difusão; edição de
textos; organização e direção de colóquios,
conferências, seminários e congressos.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"medio ambiente".
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
No.830684468 16/07/2010
400
Tit.ASOCIACIÓN ESPANOLA DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN (AENOR) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7541180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AENOR MEDIO AMBIENTE

CFE(4) 26.4.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 41 educação, formação, difusão; edição de
textos; organização e direção de colóquios,
conferências, seminários e congressos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EMPRESA REGISTRADA".
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
No.830684417 16/07/2010
400
Tit.ASOCIACIÓN ESPANOLA DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN (AENOR) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7541180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AENOR ER EMPRESA REGISTRADA

CFE(4) 26.2.7; 26.4.2; 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 42 serviços de controle, de qualidade,
confecção de processo e homologação; serviços
prestados para pessoas a título individual ou
coletivo, em relação a aspectos teóricos ou práticos
de setores complexos de atividades; tais serviços
são prestados por representantes das profissões
como químicos, físicos, engenheiros, it, juristas que
se encarregam de avaliações, estimativas e
relatórios nos campos científico e tecnológico.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"GESTIÓN AMBIENTAL".
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
No.830684441 16/07/2010
400
Tit.ASOCIACIÓN ESPANOLA DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN (AENOR) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7541180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AENOR MEDIO AMBIENTE

CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9)
35
serviços
de
publicidade;
de
gerenciamento comercial de negócios; administração
comercial; trabalhos de escritório, serviços de ajuda
em
funções
comerciais
de
negócios
ou
empreendimentos
industriais;
serviços
de
consultores, de consultas e de assistência para a
organização e direção de negócios; serviços de
consultas de negócios profissionais.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"EMPRESA REGISTRADA".
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
No.830684425 16/07/2010
400
Tit.ASOCIACIÓN ESPANOLA DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN (AENOR) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7541180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AENOR GESTIÓN AMBIENTAL

No.830684646 16/07/2010
Tit.GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION
COUNCIL (VIRGINIA) (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5185025
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GMAT

CFE(4) 26.1.12; 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9)
35
serviços
de
publicidade;
de
gerenciamento comercial de negócios; administração
comercial; trabalhos de escritório, serviços de ajuda
em
funções
comerciais
de
negócios
ou
empreendimentos
industriais;
serviços
de
consultores, de consultas e de assistência para a
organização e direção de negócios; serviços de
consultas de negócios profissionais.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"MEDIO AMBIENTE"
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
No.830684450 16/07/2010
400
Tit.ASOCIACIÓN ESPANOLA DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN (AENOR) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7541180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AENOR MEDIO AMBIENTE

CFE(4) 26.1.12; 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1

400

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 16 testes impressos, livros, livretos, boletins
informativos, manuais de orientação, guias, manuais
técnicos, relatórios estatísticos impressos, relatórios
de pesquisa impressos, resumos e documentos
relativos aos exames utilizados como auxílio na
determinação de admissão em escolas de gestão
pós-graduação (todos os itens incluídos nesta
classe).
Prior.:77/926.855
03/02/2010 US
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL-SHORES
No.830684662 16/07/2010
Tit.GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION
COUNCIL (VIRGINIA) (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5185025
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GMAT

CFE(4) 26.2.7; 26.4.2; 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 educação, formação, difusão; edição de
textos; organização e direção de colóquios,
conferências, seminários e congressos.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"GESTIÓN AMBIENTAL".
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
No.830684433 16/07/2010
400
Tit.ASOCIACIÓN ESPANOLA DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN (AENOR) (ES)

CFE(4) 26.1.12; 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 42 serviços de controle, de qualidade,
confecção de processo e homologação; serviços
prestados para pessoas a título individual ou
coletivo, em relação a aspectos teóricos ou práticos
de setores complexos de atividades; tais serviços
são prestados por representantes das profissões
como químicos, físicos, engenheiros, it, juristas que
se encarregam de avaliações, estimativas e
relatórios nos campos científico e tecnológico.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"MEDIO AMBIENTE".
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
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CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 09 programas de computador e software
multimídia de aprendizagem para uso em testes
educativos, teste de pontuação e relatórios de teste
relacionados a uma série de exames usados como
auxílio na determinação de admissão a programas
de pós-graduação de gestão, bem como orientação
e posicionamento (todos os itens incluídos nesta
classe).
Prior.:77/926.855
03/02/2010 US
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

No.830684700 16/07/2010
400
Tit.FUJIFILM CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7251874
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NANOFOCUS
NCL(9) 03 cosméticos; artigos de toucador;
sabonetes; detergentes; dentifrícios, fragrâncias e
artigos de perfumaria, incensos; unhas postiças;
cílios postiços; preparações antiestáticas para
propósitos
domésticos;
preparações
de
desengorduramento para propósitos domésticos;
preparações
para
remoção
de
ferrugem;
preparações para remoção de manchas; amaciantes
de tecido para uso em lavanderia; alvejantes para
lavanderia.
Prior.:2010-029289
13/04/2010 JP
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830684719 16/07/2010
Tit.GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION
COUNCIL (VIRGINIA) (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5185025
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GMAT

400

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 41 serviços de testes educacionais, a saber,
preparação, administração e pontuação de testes
padronizados para medir e determinar as
competências, habilidades e aprendizagem como
auxílio na determinação da elegibilidade para a
admissão em escolas de pós-graduação; divulgação
de informações sobre a preparação, administração e
pontuação de teste padronizado de candidatos a
programas de gestão de ensino (todos os itens
incluídos nesta classe).
Prior.:77/926.855
03/02/2010 US
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830684735 16/07/2010
Tit.FUJIFILM CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7251874
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NANOFOCUS

400

NCL(9) 05 preparações farmacêuticas, veterinárias e
sanitárias; papel oleado para propósitos médicos;
máscaras sanitárias; hóstias farmacêuticas, filmes
de gelatina-amido; gaze; cápsulas vazias para
produtos farmacêuticos; tapa-olhos para propósitos
médicos; bandagem para orelha; almofadas
sanitárias; tampões de menstruação; guardanapos
sanitários; roupas íntimas femininas sanitárias;
algodão para propósitos médicos; bandagens, gesso
médico, curativos médicos; líquidos curativos
médicos, colódio para propósitos farmacêuticos;
almofada de seio para amamentação; materiais
dentários; suporte de braço para tratamento médico;
fraldas de incontinência; açúcar lácteo; leite em pó
para bebês.
Prior.:2010-029289
13/04/2010 JP
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830684760 16/07/2010
400
Tit.SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA
HERMES S A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33068883000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAMA & BANHO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 serviço de intermediação e venda de
mercadorias pelo sistema de catálogo por mala
direta; serviço de intermediação e venda de
mercadorias pelo sistema porta-a-porta; serviços de
venda de mercadorias em loja; serviços de vendas
por mídia eletrônica (internet).
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
CAMA & BANHO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830684905 16/07/2010
400
Tit.FUJIFILM CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7251874
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NANOFOCUS
NCL(9) 35 serviços de varejo ou serviços de atacado
para preparações farmacêuticas, veterinárias e
sanitárias e suprimentos médicos; serviços de varejo
e serviços de atacado para cosméticos e artigos de
toucador; serviços de varejo e serviços de atacado
para alimentos processados; serviços de publicidade
em sites da web na internet; serviços de
fornecimento de informações comerciais através de
sites da web na internet; serviços de fornecimento de
informações sobre produtos para o consumidor
através de sites da web na internet; serviços de
varejo e serviços de atacado para preparações
farmacêuticas,
veterinárias
e
sanitárias
e
suprimentos médicos através de sites da web na
internet; serviços de varejo e serviços de atacado
para cosméticos e artigos de toucador através de
sites da web na internet; serviços de varejo e
serviços de atacado para alimentos processados
através de sites da web na internet.
Prior.:2010-029289
13/04/2010 JP
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830684921 16/07/2010
400
Tit.SEALED AIR CORPORATION (US) (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0116068
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KORRVU HYBRID
NCL(9) 16 embalagens de papelão e suplementos
restringentes e amortecedores feitos de papelão e
de filme para embalar.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

No.830685006 16/07/2010
400
Tit.ONG PARCEIROS VOLUNTÁRIOS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01704771000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIV - VISÃO INTEGRAL DO
VOLUNTARIADO
NCL(9) 09 software (programa de computador).
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830685014 16/07/2010
400
Tit.FUJIFILM CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7251874
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NANOFOCUS
NCL(9) 01 pós e emulsificantes para uso na
fabricação de alimentos e suplementos para a
saúde; pós e emulsificantes para uso na fabricação
de cosméticos; produtos químicos para uso na
fabricação de preparações farmacêuticas; produtos
químicos.
Prior.:2010-029289
13/04/2010 JP
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830685022 16/07/2010
400
Tit.MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY
COMPANY, LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4858913
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MCDONALD'S ANGUS PREMIUM
NCL(9) 30 sanduíches comestíveis, sanduíches de
carne bovina, sanduíches de porco, sanduíches de
peixe, sanduíches de frango, bolachas, pão, bolos,
biscoitos, chocolate, café, substitutos do café, chá,
mostarda, farinha de aveia, produtos de pastelaria,
molhos, temperos, açúcar.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ANGUS" E "PREMIUM".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830685073 14/07/2010
400
Tit.DUALSTAR ENTERTAINMENT GROUP, LLC
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6548547
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TEXTILE ELIZABETH AND JAMES
NCL(9) 18 mochilas; bolsas para livros; bolsas para
viagem; bolsas para ginásio ("duffel bags"); bolsas
de transporte para todos os fins; carteiras de mão
("clutches"); bolsas de ombro; bolsas de mão;
carteiras ("clutches"); bolsas saco; bolsas de praia;
bagagem de mão; bolsas-charuto ("roll bags");
bolsas no estilo pasta escolar ("satchels"); bolsas
para ternos; bagagem; bolsas com fita de correr
("drwstring pouches"); bolsas e malas de pernoite
("overnight bags"); carteiras de dinheiro; carteiras
para notas; estojos para chaves; guarda-chuvas;
estojos para cartões de visita; malas para viagem;
bolsas de maquiagem vendidas vazias; estojos
cosméticos vendidos vazios; bolsas ou nécessaire
para cosméticos vendidas vazias ("vanity cases");
bolsas de couro.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"textile"
Prior.:77/920,298
26/01/2010 US
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.830685090 14/07/2010
400
Tit.DUALSTAR ENTERTAINMENT GROUP, LLC
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6548547
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TEXTILE ELIZABETH AND JAMES
NCL(9) 14 jóias, braceletes de identificação,
pulseiras para relógios, estojos para relógios,
relógios, relógios de pulso, broches ("pins") para
lapelas, broches ("pins") ornamentais.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"textile".
Prior.:77/920,279
26/01/2010 US
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.830685499 19/07/2010
Tit.DIAGEO BRASIL LTDA (BR/SP)

400
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62166848000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GLASS IS GOOD

análise industrial e pesquisa, incluindo a inspeção e
a supervisão; de substâncias químicas para uso
industrial, de óleos e graxas industriais, de
lubrificantes, de produtos para absorver, molhar e
ligar pó; de combustíveis (incluindo gasolina para
motores), de carvão, de gás [combustível], de metais
comuns e suas ligas, tais como de zinco e de metais
não ferríferos, de veículos, de aparelhos para
locomoção por terra, ar ou água, de metais
preciosos e suas ligas e de produtos nessas
matérias ou folheados, de jóias/bijuterias, de pedras
preciosas,
de
relojoaria,
de
instrumentos
cronométricos, de açúcar e de açúcar em bruto [não
processado].
Prior.:1203671
26/05/2010 BX
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

NCL(9) 41 serviços de educação; serviços de
fornecimento
de
treinamento;
serviços
de
entretenimento; serviços de organização cultural,
entretenimento e outros eventos públicos; serviços
de organização de exposições, conferências e
congressos para fins educativos; serviços de
programas educacionais
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830685502 19/07/2010
Tit.DIAGEO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62166848000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GLASS IS GOOD

No.830685634 20/07/2010
Tit.VITOL HOLDING B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5003482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

No.830685669 20/07/2010
Tit.VITOL HOLDING B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5003482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

400

CFE(4) 1.15.15; 26.7.25
NCL(9) 40 tratamento de materiais, incluindo o
processamento/beneficiamento de óleos e graxas
industriais, de lubrificantes, de produtos para
absorver, molhar e ligar pó, de combustíveis
(incluindo gasolina para motores) de carvão e de gás
[combustível].
Prior.:1203671
26/05/2010 BX
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

NCL(9) 40 serviços de reciclagem de vidro
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"GLASS IS GOOD".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830685618 20/07/2010
400
Tit.SHOPINVEST PLANEJAMENTO, MARKETING E
PARTICIPACOES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27533108000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING PARK LAGOS
NCL(9) 35 administração de shopping centers
[centros comerciais] e propaganda relacionada aos
mesmos.
Apostila: Sem exclusividade de uso das expressões
"SHOPPING" e "PARK".
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830685626 20/07/2010
Tit.VITOL HOLDING B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5003482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 1.15.15; 26.7.25
NCL(9) 36 seguros; negócios financeiros.
Prior.:1203671
26/05/2010 BX
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

400

No.830685642 20/07/2010
Tit.VITOL HOLDING B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5003482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

CFE(4) 1.15.15; 26.7.25
NCL(9) 35 comércio de substâncias químicas para
uso industrial, de gás, de óleos e graxas industriais,
de lubrificantes, de produtos para absorver, molhar e
ligar pó, de combustíveis (incluindo gasolina para
motores), de carvão, de metais comuns e suas ligas,
tais como de zinco, e de metais não ferríferos, de
veículos , de aparelhos para locomoção por terra, ar
ou água, de açúcar em bruto [não processado], de
metais preciosos e suas ligas e de produtos nessas
matérias ou folheados, de jóias/bijuterias, de pedras
preciosas,
de
relojoaria,
de
instrumentos
cronométricos, com exceção de resinas de poliéster.
Prior.:1203671
26/05/2010 BX
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830685677 20/07/2010
Tit.VITOL HOLDING B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5003482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 1.15.15; 26.7.25
NCL(9) 39 transporte, embalagem e armazenagem
de produtos.
Prior.:1203671
26/05/2010 BX
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830685650 20/07/2010
Tit.VITOL HOLDING B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5003482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400
CFE(4) 1.15.15; 26.7.25
NCL(9) 31 açúcar em bruto [não processado]
Prior.:1203671
26/05/2010 BX
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830685685 20/07/2010
Tit.VITOL HOLDING B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5003482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 1.15.15; 26.7.25
NCL(9) 42 serviços científicos e tecnológicos,
pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de

400

400
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compras, roupas (malas de -) para viagem, sacolas
de compras, sacolas de compras com rodas, sacolas
de rede para compras, sacolas escolares, varetas
para guarda-chuva ou guarda-sol, viagem (conjuntos
de -) [artigos de couro].
Procurador: O PRÓPRIO

CFE(4) 1.15.15; 26.7.25
NCL(9) 06 metais comuns e suas ligas, tais como
zinco e metais não ferríferos
Prior.:1203671
26/05/2010 BX
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 1.15.15; 26.7.25
NCL(9) 30 açúcar.
Prior.:1203671
26/05/2010 BX
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830685782 20/07/2010
Tit.VITOL HOLDING B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5003482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400
No.830685944 20/07/2010
Tit.SEREIO SABINO SOARES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07543525798
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINISTÉRIO SAMBA DO CÉU

CFE(4) 1.15.15; 26.7.25
NCL(9) 01 substâncias químicas para uso industrial
incluindo para uso no processamento de óleos e
graxas industriais, de lubrificantes, de produtos para
absorver, molhar e ligar pó, de combustíveis
(incluindo gasolina para motores), de carvão, de gás
[combustível], de metais comuns e suas ligas, tais
como de zinco e de metais não ferríferos, de
veículos, de aparelhos para locomoção por terra, ar
ou água, de metais preciosos e suas ligas e de
produtos nessas matérias ou folheados , de
jóias/bijuterias, de pedras preciosas, de relojoaria, de
instrumentos cronométricos, de açúcar e de açúcar
em bruto [não processado].
Prior.:1203671
26/05/2010 BX
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830685804 20/07/2010
Tit.VITOL HOLDING B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5003482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 2.1.1; 24.7.1; 27.5.1
NCL(9) 41 grupo musical; shows e espetáculos
artísticos.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"SAMBA".
Procurador: O PRÓPRIO
No.830685979 20/07/2010
Tit.WANG WENJUN (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05332978774
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

400

CFE(4) 1.15.15; 26.7.25
NCL(9) 04 óleos e graxas industriais; lubrificantes;
produtos para absorver, molhar e ligar pó;
combustíveis (incluindo gasolina para motores);
carvão; gás [combustível].
Prior.:1203671
26/05/2010 BX
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830685812 20/07/2010
Tit.VITOL HOLDING B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5003482
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

400

CFE(4) 28.3
NCL(9) 18 bengalas, bolsas, bolsas (armações para), bolsas de caça, bolsas de couro para embalagem,
bolsas de couro para ferramentas, bolsas de malhas,
bolsas de mão, bolsas de viagem, bolsas para
alpinistas, bolsas para alpinistas, bolsas para
campistas, bolos (carteiras de -), capas de guardachuvas, cartão-couro [imitação de couro], carteiras
de bolso, cordões de couro, correias de couro, couro
(limitações de -), couro (tiras de -), couro curtido,
couro
não
trabalhado
ou
semitrabalhado,
embalagem (bolsas de couro para -), empunhaduras
de guarda-chuva ou guarda-sol (varetas para -),
guarda-chuvas, guarda-chuvas (cabo de -), guardasóis [sombrinhas], limitações de couro, invólucros de
couro para embalagem, malas (alças de -), malas de
roupas para viagem, malas de viagem, maletas para
documentos, mochilas, mochilas (bornais), mochilas
à tiracolo para transportar bebês, mochilas
escolares, música (caixa de -), pastas escolares,
pastas [malas], porta-cartão, porta chaves [artigos de
couro], praia (bolsas de -), rede (sacolas de -) para

No.830685987 20/07/2010
400
Tit.DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0272280
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DOKI
NCL(9) 16 papel, papelão e produtos feitos destes
materiais, não incluídos em outras classes; material
impresso; material de encadernação; fotografias.;
artigos de escritório; adesivos para fins domésticos
ou escritório; materiais para artistas; pincéis; material
instrutivo e de ensino (exceto aparelhos); caracteres
tipografia; blocos de impressão, a saber, posters;
cartões postais; canetas/; lápis; estojos de lápis;
estojos de canetas; réguas de desenho; marcadores
de livro; ex libris; capas de livros; cadernos de
anotação; espirais; livros de colorir; blocos de
anotação; borrachas não-elétricas; apontadores nãoelétricos; estêncil; pastas de escritório; carimbos;
quadros de aviso; bolsas de papel; papel de
embrulho; cartões colecionáveis; livros de atividades
para crianças; kits de atividades educativas
englobando principalmente livros e incluindo quebracabeças, jogo de palavras, cartões do tipo
"flashcards" e outros materiais instrutivos impressos;
livros de composição; adesivos; álbuns de figurinhas;
decalques; guardanapos de papel; pratos de papel;
esteiras para mesas ( "jogo americano); calendários,
a saber, calendários de mesa, calendários de
parede, calendários diários; papel, a saber, papel de
carta, papel para trabalhos artísticos, papel de
construçao; kits de pintura para artesanato e artes;
impressões
artísticas;
impressões
coloridas;
impressões litográficas; albuns de fotos; impressões;
histórias em quadrinhos; livros; revistas; lembranças
de eventos; artigos decorativos de papel para festas;
bolsas de papel para festas; fraldas descartáveis.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.830685995 20/07/2010
400
Tit.DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0272280
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DOKI
NCL(9) 28 jogos, brinquedos e jogos; brinquedos
artesanais e de arte; brinquedos de pelúcia;
brinquedos e acessórios infantis e para bebês;
brinquedos de berço; brinquedos musicais;
brinquedos luminosos e com sons; ginásios infantis;
esteiras infantis para brincadeiras; laptop infantil e
brinquedos e jogos interativos; brinquedos de
construção; blocos; brinquedos para uso ao ar livre;
brinquedos de condução; brinquedos elétricos de
ação; bonecas e acessórios de bonecas; jogos de
habilidades e ação; jogos de ação com alvo;
máquina de jogos de diversão; fliperamas; jogos de
basquete de mesa; brinquedos para o banho; "puffs"
brinquedos dobráveis; equipamento de jogo de
bilhar; equipamento de jogo de bingo; jogos de
tabuleiro; jogos de mesa; bonecos que mexem a
cabeça; varinhas para fazer bolinha de sabão e
conjuntos de soluções; jogos de construção; estojos
para acessórios de jogos; brinquedos infantis de
múltiplas atividades; tabuleiros infantis de múltiplas
atividades; cosméticos infantis de brinquedos;
bonecos; bonecos colecionáveis de brinquedos;
máscaras de fantasia; móbiles para berço;
brinquedos elétricos; veículos elétricos de brinquedo;
veículos não-elétricos de brinquedo; fantoches;
quebra-cabeças
e
quebra-cabeças
manuais;
equipamento de malabarismo; caleidoscópios; pipas;
truques de mágica; bolsas de gude; jogos de
memória; telefones para crianças; veículos de
coleção em miniatura; aviões de papel; jogo de
salão; jogos de festa; jogos de pimball; jogos com
balões; jogos com varinhas; brinquedos de puxar;
brinquedos de empurrar; cavalinhos de balanço;
brinquedo de carregar areia; globos de neve; peões;
brinquedos de apertar; brinquedos de empilhar;
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brinquedos que falam; brinquedos de corda; bancos
de brinquedos; redes de caçar borboleta; massas de
modelar; jogos de cartas; kits de miniaturas de
modelismo; brinquedos de escultura maleável;
quebra-cabeças; brinquedos de bonecos de ação e
acessórios; bonecos para brincadeiras; bonecas e
acessórios e conjuntos de brincar; ioiôs; artigos de
ginásticas e esportivos não incluidos em outras
classes; patinetes.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.830686100 20/07/2010
Tit.GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION
COUNCIL (VIRGINIA) (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5185025
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GMAC

Tit.B2W VIAGENS E TURISMO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06179342000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MILEVO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 livros, livretos, boletins informativos,
manuais de orientação, guias, manuais técnicos,
relatórios estatísticos impressos, relatórios de
pesquisa impressos, resumos e documentos
relativos aos exames utilizados como auxílio na
determinação de admissão em escolas de gestão
pós-graduação (todos os itens incluídos nesta
classe).
Prior.:77/926.892
03/02/2010 US
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
400

No.830687432 22/07/2010
400
Tit.MP CONSULTORES DE DIRECCÍON, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RAY HUMAN CAPITAL
NCL(9) 42 serviços científicos e tecnológicos,
pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de
análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e
desenvolvimento de hadware e software de
computador.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830687572 22/07/2010
400
Tit.BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0013625
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CONFIDOR
NCL(9) 17 folhas de plásticos para a agricultura,
incluídas nesta classe.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830687866 22/07/2010
400
Tit.WINDURANCE LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7539487
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WINDURANCE
NCL(9) 09 sistemas de controle de lâminas para
monitorar e para controlar turbinas de vento e
turbinas de água usadas na geração de energia
consistindo
primariamente
de
controladores
eletrônicos, de instalações de interruptor de limite,
de instalações de cabos composto, de unidades de
força de energia elétrica e de atuadores
eletromecânicos de corrente alternada ou de
corrente contínua.
Prior.:77/918,429
22/01/2010 US
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 serviços de testes educacionais, a saber,
preparação, administração e pontuação de testes
padronizados para medir e determinar as
competências, habilidades e aprendizagem como
auxílio na determinação da elegibilidade para a
admissão em escolas de pós-graduação; divulgação
de informações sobre a preparação, administração e
pontuação de teste padronizado de candidatos a
programas de gestão de ensino (todos os serviços
incluídos nesta classe).
Prior.:77/926.892
03/02/2010 US
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830686223 20/07/2010
210
Tit.ALCOA ALUMÍNIO S/A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23637697000101
*INDEFERIMENTO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830687173 21/07/2010

No.830688749 23/07/2010
Tit.PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0045195
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

400

CFE(4) 3.7.17; 27.5.1
NCL(9) 39 serviços de guia de turismo on-line
através de um site da rede, permitindo a pesquisa e
inserção de informação pelos usuários.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830686118 20/07/2010
Tit.GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION
COUNCIL (VIRGINIA) (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5185025
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GMAC

Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.

400

No.830688161 23/07/2010
400
Tit.LABORATORIO DAUDT OLIVEIRA LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33026055000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLOBIROX
NCL(9) 05 medicamento de uso humano, indicado
no tratamento sintomático da dor ou desconforto
abdominal, dos distúrbios da frequência ou
consistência das evacuações e da distensão
abdominal, decorrentes dos transtornos funcionais
do instestino.
Procurador: VALESKA SANTOS GUIMARÃES

CFE(4) 24.1.17; 24.9.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 34 tabaco, bruto ou manufaturado; produtos
de tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas,
fumo para enrolar seus próprios cigarros, fumo de
cachimbo, fumo de mascar, rapé, cigarro
aromatizado de cravo; tabaco em pó umidificado
("snus"); substitutos do fumo (não para uso médico);
artigos para fumantes, incluindo papel e tubos para
cigarros, filtros para cigarros, latas de fumo, estojos
para cigarros e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de
bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830689273 26/07/2010
400
Tit.HINOR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00313599000113
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 24.1.3
NCL(9) 12 alarmes automotivos.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830689362 26/07/2010
400
Tit.BADUY E CIA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21308804000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIRADA DE MINAS
NCL(9) 30 café, sucedâneos de café.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830689826 27/07/2010
Tit.ALEXEI WELTE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11658809000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINISTÉRIO ROMANOS 12

No.830688609 23/07/2010
400
Tit.SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00280273000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GT-E2121
NCL(9) 09 aparelhos celulares, suas peças e
acessórios.
CFE(4) 23.5.1; 27.5.1

400
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NCL(9) 41 grupo musical; shows e espetáculos
artísticos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MINISTÉRIO".
Procurador: O PRÓPRIO.

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ASSESSORIA EM COMÉRCIO
EXTERIOR".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA

No.830689940 27/07/2010
400
Tit.GEISTLICH PHARMA AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7539622
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GEISTLICH BIO-GRAFT
NCL(9) 10 materiais para implantes ósseos;
materiais para implante de ossos naturais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRAFT".
Prior.:596482
27/01/2010 CH
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

No.830690271 19/07/2010
400
Tit.H.G. BURANELLO LOGISTICA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08423817000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BURANELLO'S ASSESSORIA EM
COMÉRCIO EXTERIOR

No.830689966 27/07/2010
400
Tit.GEISTLICH PHARMA AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7539622
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUROSS
NCL(9) 10 materiais para implantes ósseos;
materiais para implante de ossos naturais.
Prior.:596480
27/01/2010 CH
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830689982 27/07/2010
210
Tit.INTEGRAR CLIMATIZAÇÃO LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03557247000100
*INDEFERIMENTO
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830690182 19/07/2010
Tit.SORVETERIA NOVA DELICIA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08323569000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: YOGOLINE FROZEN YOGURT

400

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 35 gestão empresarial, gestão de negócios,
administração de negócios e comércio de bebidas.
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.830692010 23/07/2010
Tit.SCHINCARIOL PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52783693000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SCHINCARIOL
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 39 assessoria consultoria e informações
sobre transporte de cargas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ASSESSORIA EM COMÉRCIO
EXTERIOR".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.830690808 21/07/2010
400
Tit.PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA S.R.L.
(IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5049830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TECSUN
NCL(9) 09 cabos para aplicações fotovoltaicas e
solares.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830691081 21/07/2010
400
Tit.JECARE BVBA (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7483465
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EXCILOR
NCL(9) 05 produtos farmacêuticos, em especial para
o tratamento tópico dos fungos das unhas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 30 sorvetes sorveteria
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FROZEN YOGURT".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.830690220 19/07/2010
400
Tit.H.G. BURANELLO LOGISTICA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08423817000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BURANELLO'S ASSESSORIA EM
COMÉRCIO EXTERIOR

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 35 despachante aduaneiro de desembaraço
e liberação de documentos alfandegários; assessoria
consultoria e informação empresarial.

400

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 35 gestão empresarial, gestão de negócios,
administração de negócios e comércio de bebidas.
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.830692029 23/07/2010
Tit.SCHINCARIOL PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52783693000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SCHINCARIOL

400

No.830691561 22/07/2010
400
Tit.SERGIO ALEJANDRO GARBER (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7494726
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NARROW UNLIMITED JEANS CO.
NCL(9) 25 calçados em geral (tênis), calças
compridas, jaquetas, camisas, vestuário (jeans),
pulôveres, camisetas, agasalhos, suéteres, cuecas,
meias, bonés, gorros, vestuário (shorts), bermudas,
vestuário (cardigan), luvas.
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"JEANS CO." .
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 35 gestão empresarial, gestão de negócios,
administração de negócios e comércio de bebidas.
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA

No.830692002 23/07/2010
Tit.SCHINCARIOL PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52783693000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SCHINCARIOL

No.830692037 23/07/2010
Tit.SCHINCARIOL PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52783693000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SCHINCARIOL

400

400
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NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos extintores de incêndio[ assessoria,
consultoria e oinformação]; comercio (atraves de
qualquer meio) de composições extintoras de fogo;
comércio varejista de equipamentos contra incêndio.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "FIRE" E "EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS".
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 35 gestão empresarial, gestão de negócios,
administração e comércio de bebidas.
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.830692061 23/07/2010
Tit.DIVA WORLD PTY LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7494769
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DIVA

400

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(9) 26 acessórios para os cabelos e ornamentos
para os cabelos [todos incluídos nesta classe].
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.830692193 23/07/2010
400
Tit.MDT INT'L S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7042426
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RENEHAVIS
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas, consistindo
em
soluções
injetáveis
pré-embaladas
de
composições de polissacarídeos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830692207 23/07/2010
400
Tit.MDT INT'L S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7042426
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RENEHAVIS
NCL(9) 10 dispositivos médicos, a saber, seringas
para injetar compostos de polissacarídeos précarregados nas seringas mencionadas acima.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830692681 26/07/2010
400
Tit.DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUI - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09498892000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DELTA FIRE EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS

No.830692983 26/07/2010
400
Tit.VALERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
VIDROS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60678877000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MULTIVETRO
NCL(9) 35 importação, exportação, representação e
comercialização (através de qualquer meio) de
vidros e seus derivados, temperados ou não,
esmaltados, jateados, serigrafados, acidados,
argentados (espelhos acidados), espelhos, vidros
para a linha branca, vidros para móveis, vidros para
obras da construção civil, vidros de segurança,
vidros para isolamento térmico e acústico, artigos de
vidro, produtos feitos de vidro, vidros trabalhados,
semitrabalhados ou não trabalhados, e vidros brutos
ou semi-acabados.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA

No.830693165 27/07/2010
400
Tit.BARÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05687433000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FEIJÃO MANOLINHO

No.830693009 26/07/2010
400
Tit.VALERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
VIDROS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60678877000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MULTIVETRO
NCL(9) 20 espelhos; espelho em chapa ou cortado,
temperado ou não, incolor ou não; placas de vidro
para espelho; vidro prateado (espelhos)
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.830693017 26/07/2010
400
Tit.VALERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
VIDROS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60678877000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MULTIVETRO
NCL(9) 19 granulados de vidro para marcação de
estradas; mosaicos para construção; painéis de vidro
<incluídos nesta classe); tijolo de vidro; vidraças
(exceto vidros para janelas de automóveis); vidraças
para construção; vidro de alabastro; vidro de
construção; vidro de segurança; vidro isolante
(construção); vidro para janela de dupla camada
para isolamento térmico e acústico; vidros para
construção (vidraças); vidro plano armado; vitrais.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.830693076 27/07/2010
090
Tit.LIMIAR ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07290569000188
*DIGA SE DESEJA PROSSEGUIR NA NCL(9) 41
PARA
ASSINALAR
"
ORGANIZAÇÃO
DE
EVENTOS ESPORTIVOS, ASSESSORIA DE
EVENTOS
ESPORTIVOS,
ASSESSORIA
ESPORTIVA E PESQUISA NA ÁREA ESPORTIVA"
OU SE PREFERE SEGUIR NA NCL(9) 41 PARA
PROTEGER "AGENCIAMENTO DE ATLETAS
[ADMINISTRAÇÃO DE CARREIRA]". CUMPRA NA
NCL(9).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830693130 27/07/2010
400
Tit.OLIVEIRA LEMOS COM. REPRESENTAÇÕES E
IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01668290000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MASTER FRIOS

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 distribuidora de produtos alimenticios,
congelados, embutidos, pescados, frutos do mar,
produtos bovinos, suínos, caprinos e aves.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " FRIOS ".
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 31 grãos, feijão e cereais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FEIJÃO"
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA.
No.830693246 27/07/2010
Tit.SOLOSUL LOCACAO E COMERCIO DE
MAQUINAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74600842000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOLOSUL

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 prestaçao de serviços na comercialização
de mauinas e equipamentos, peças, acessorios tais
como: motor eletrico para vibradores, vibrador de
alta frequencia, motor agasolina para vibrador,
compactadores de percussao, placas vibratorias,
rolo vibratorios, rompedores, copressores, bombas
monofasicas, plataforma elevatoria, geradores, ,
quadros de proteçao, maquinas para cortes e dobra
de ferro, aspiradores, adaptadores, cabos de
alumínio, cloradores flutuantes, degraus para
escada, escada, escova de nylon, estojo de teste,
ponteiras,
mangueiras
flutuantes,
skimmer,
aquecedores, filtro e bombas, produtos químicos,
cadeiras, espreguiçadeira, mesas, poltronas, etc.
Procurador: ELCI MARIA TEIXEIRA GONÇALVES
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Marca: ÓLEO DE LARANJA Y YOKOHAMA
No.830693270 27/07/2010
Tit.SOLOSUL LOCACAO E COMERCIO DE
MAQUINAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74600842000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOLOSUL

400

CFE(4) 2.5.2; 27.5.1
NCL(9) 29 laticínios, leite, iogurte, queijos, manteiga.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 prestação de serviços na locação de
maquinas e equipamentos, peças, acessorios tais
como: motor eletrico para vibradores, vibrador de
alta frequencia, motor agasolina para vibrador,
compactadores de percussão, placas vibratorias,
rolo vibratorios, rompedores, compressores, bombas
monofasicas, plataforma elevatoria, geradores, ,
quadros de proteção, maquinas para cortes e dobra
de ferro, etc.
Procurador: ELCI MARIA TEIXEIRA GONÇALVES
No.830693289 27/07/2010
400
Tit.ARGENT MANAGEMENT CLINICA DE
ESTETICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07132450000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FOTONA
NCL(9) 10 aparelhos e instrumentos cirúrgicos;
dentários (aparelhos -) elétricos; dentários
(aparelhos e instrumentos); laser para uso medicinal;
massagem (aparelhos para-); massagem estética
(aparelhos para-); médico (aparelho e instrumentos ); urológicos(aparelhos e instrumentos).
Procurador: ELCI MARIA TEIXEIRA GONÇALVES
No.830693360 27/07/2010
400
Tit.CITRATUS EXPORTACAO REPRESENTACOES
E COMERCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67127985000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CITRATUS IBERTECH

No.830693475 27/07/2010
400
Tit.OTICA ANDRADE LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66132788000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANDRADE ÓTICA
NCL(9) 35 comércio de artigos de ótica e materiais
fotográficos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " ÓTICA "
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830693491 27/07/2010
Tit.HOSPITAL MEMORIAL SÃO JOSÉ LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 70237144000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIDA EM ALTA

No.830693750 27/07/2010
400
Tit.RESIDENCIAL JUNDIAI COMERCIO DE LAJES
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11366484000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAJES RIBEIRO

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercio de artefatos de cimento, gesso,
lajes, amianto.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " LAJES "
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES

CFE(4) 2.3.25; 27.5.1
NCL(9) 16 revistas [periódicos].. publicações
impressas.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.830693580 27/07/2010
Tit.THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134929
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ÓLEO DE LARANJA Y YOKOHAMA

No.830695036 29/07/2010
Tit.ELENY DIAS RODRIGUES ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05651361000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANJO DOS PÉS

400

400

CFE(4) 5.11.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 03 aromáticos (óleos essenciais), fragrâncias
(mistura de), perfumes e cosméticos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CITRATUS".
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830693408 27/07/2010
Tit.LATICINIO KOBIS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03331726000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: YOKÓBIS

CFE(4) 5.3.11; 26.2.5; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 41 organização, gerenciamento e preparo de
corridas de automóveis; organização, gerenciamento
e preparo de corridas automotivas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " ÓLEO DE LARANJA "
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

CFE(4) 4.1.2; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 44 tratamento de calos e unhas. manicure.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " PÉS ".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA

400
CFE(4) 5.3.11; 26.2.5; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 12 automóveis e suas peças e acessórios
(todos os itens incluídos nesta classe).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " ÓLEO DE LARANJA "
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830693599 27/07/2010
Tit.THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134929
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

400

No.830695230 30/07/2010
400
Tit.ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E
INFORMÁTICA LTDA. "ME" (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10844145000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABSOLUTA ELEVADORES
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ARQUITETURA" E
"CONSTRUÇAO".
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 instalação, manutenção, conservação,
reparos e consertos de elevadores, escadas
rolantes, dispositivos de locomoção, armazenagem e
içamento, rebocamento de pessoas e cargas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ELEVADORES"
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA

No.830695540 30/07/2010
400
Tit.BALKIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
LATICÍNIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07121354000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SERRA BALKIS
NCL(9) 29 leite e laticínios incluídos nesta classe,
tais como queijos, requeijão, manteiga e cotage.
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830696717 03/08/2010
Tit.REPLY S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4903390
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REPLY

400

No.830696903 04/08/2010
400
Tit.REXAM HEALTHCARE PACKAGING INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7502664
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPRING-LOC
NCL(9) 20 fechos plásticos para recipientes, a saber,
para garrafas, jarros, potes e canecos.
Prior.:77/932556
10/02/2010 US
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

No.830695257 30/07/2010
400
Tit.ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E
INFORMÁTICA LTDA. "ME" (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10844145000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ABSOLUTA ELEVADORES

CFE(4) 2.7.13; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 16 papel, papelão e produtos feitos destes
materiais, materiais de instruções e de ensino,
manuais de usuário, brochuras, material informativo,
promocional e ilustrativo.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 amortecedores (êmbolos-) [peças de
máquinas]; anéis de êmbolo; cilindros(pistões para-);
cilindros para motores e maquinas controles
hidráulicos para máquinas e motores; correias
adesivas para roldanas; correias para elevadores;
correias transportadoras dínamo(correias para-);
dínamo(escovas de-); dispositivos de locomoçao;
elevadores; elevadores (correntes para-) [peças de
máquinas]; escadas rolantes; elevaçao(aparelhos
para-); êmbolos amortecedores; transportes verticais
transportadoras (correlas-) [peças de máquinasj;
transportadores [máquinas].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ELEVADORES"
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
No.830695508 30/07/2010
Tit.ANDROMEDA ARQUITETURA E
CONSTRUÇÃO S/C LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02419468000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANDROMEDA ARQUITETURA E
CONSTRUÇAO

CFE(4) 2.7.13; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 38 telecomunicações, comunicação e
transmissão de dados, mensagens e imagens por
computador
e
sistemas
de
computador,
comunicação, informação e transmissão de dados
via rede mundial de comunicação internet.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

No.830696733 03/08/2010
Tit.REPLY S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4903390
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REPLY

400

No.830697284 05/08/2010
400
Tit.SONY CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: X-REALITY
NCL(9) 09 televisores; televisores com tela de cristal
líquido (lcd); televisores com tela de plasma (pdp);
televisores de projeção; leitores de dvd ( disco
versátil digital); gravadores de dvd ( disco versátil
digital) gravadores de disco rígido de video; vídeo
projetores; monitores de computador com tela de
cristal líquido (lcd), circuitos integrados para
televisores.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.830697420 05/08/2010
Tit.DENTAL DENTS COMERCIAL LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01297369000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DDC DENTALDENTS

400

400
CFE(4) 2.7.13; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 41 cursos e seminários em administração de
negócios,
processamento
de
dados
e
telecomunicações.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830696741 03/08/2010
Tit.REPLY S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4903390
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REPLY

CFE(4) 1.11.1; 27.5.1
NCL(9) 37 assessoria, consultoria e informação em
supervisão e construção; construção e reparação de
obra civil.

400

CFE(4) 24.15.1; 26.1.1
NCL(9) 35 comercialização de aparelhos elétricos,
eletrônicos, aparelhos e instrumentos de odontologia
para
consultórios
(clínicas)
odontológicos,
importação-exportação.
Procurador: VALQUIRIA GIORDANO PINTO
No.830698582 09/08/2010
400
Tit.GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO SA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50290329002660
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FERRÉS
NCL(9) 01 substâncias para purificação de óleo,
substâncias químicas industriais, fertilizantes, refino
de óleos vegetais, lecitina, tocopherol, biodiesel e
glicerina, industrialização de cana de açúcar e seus
derivados, açúcar, metanol, etanol, acetatos,
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propileno glicol e hidrogénio, industrialização de
sementes oleaginosas.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830698604 09/08/2010
400
Tit.GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO SA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50290329002660
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FERRÉS
NCL(9) 35 comercialização, importação e exportação
de: substâncias para purificação de óleo,
fertilizantes, óleos vegetais, derivados de cana de
açúcar: açúcar, metanol, etanol, acetatos, , propileno
glicol e hidrogênio, sementes oleaginosas.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830698744 09/08/2010
400
Tit.V.V.M. TRUCK REPRAÇÕES DE VEÍCULOS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07868588000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: V.V.M. TRUCK

Marca: CALL IT SPRING
NCL(9) 03 cosméticos, perfumaria, óleos essenciais
e sabonetes; graxa para sapato, limpadores aerosóis
e não-aerosóis e protetores para couro, camurça e
tecido.
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830699775 11/08/2010
400
Tit.ALDO GROUP INTERNATIONAL AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6499732
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALDO
NCL(9) 26 enfeites para cabelo, faixas de cabelo,
presilhas, prendedores para rabo de cavalo
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830699783 11/08/2010
Tit.ALDO GROUP INTERNATIONAL AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6499732
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CALL IT SPRING
NCL(9) 09 óculos de sol
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

No.830699198 10/08/2010
400
Tit.MATER-COR DIAGNOSTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03002968000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MATER COR DIAGNÓSTICOS

CFE(4) 26.1.4
NCL(9) 42 desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda; desenvolvimento de
programas de computador próprios (oriundos de
teses e pesquisas); consultoria em engenharia e
computação para clientes; instalação e manutenção
de programas de computador próprios e/ou
desenvolvidos sob encomenda; desenvolvimento e
gestão de novas tecnologias de projetos.
Procurador: ATEM & REMER ASSESSORIA E
CONSULTORIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
LTDA

400

CFE(4) 26.1.2; 26.11.2
NCL(9)
07
desintegradores;
máquinas
e
equipamentos
para
indústria
de
fundição;
instalações de condensação; moinhos [máquinas];
trituradores de lixo; laminadores; demais produtos
(partes, peças e assessorios) pertencentes às
máquinas e ferramentas mécanicas, incluidos nesta
classe, motores (exceto para veículos terrestes),
engates de máquinas e componentes de

400

CFE(4) 3.1.4; 27.5.1
NCL(9) 35 comercio de motocicletas, motonetas,
autopeças e acessórios para motocicletas veículos e
quadriciclos; comércio de equipamentos náuticos e
geradores de energia elétrica portáteis; comércio de
artigos esportivos, do vestuário, botas, luvas e
capacetes e congêneres; comércio de pneumáticos
e câmaras de ar.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830700498 12/08/2010
Tit.SUZUMAX MOTOS LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05061786000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUZUMAX MOTOS

CFE(4) 2.3.1; 27.5.1
NCL(9) 44 serviços médicos; serviços de
complementação diagnóstica e terapêutica.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
DIAGNÓSTICOS
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

No.830699716 11/08/2010
Tit.ALDO GROUP INTERNATIONAL AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6499732
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 prestação de serviços de elaboração de
projetos; consultoria, execução e assistência técnica
nas áreas de engenharia e estudos ambientais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE".
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
No.830700480 12/08/2010
Tit.SUZUMAX MOTOS LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05061786000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GUEPA

No.830700323 12/08/2010
400
Tit.SHENYANG CEMENT MACHINERY CO., LTD
(CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7525087
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.830699694 11/08/2010
400
Tit.ALDO GROUP INTERNATIONAL AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6499732
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CALL IT SPRING
NCL(9) 26 enfeites para cabelo, faixas de cabelo,
presilhas, prendedores para rabo de cavalo
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

No.830700471 12/08/2010
400
Tit.ABG ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93390243000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABG ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE

400

No.830699848 11/08/2010
400
Tit.FACULDADES CATÓLICAS- SOCIEDADE CIVIL
MANTENEDORA da PUC-RIO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33555921000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECGRAF PUC-RIO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 manutenção, reparação de caminhões,
ônibus e outros veículos pesados com aplicação de
peças.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRUCK
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA

transmissão (exceto para veículos terrestes)
incluidos nesta classe.
Procurador: RICCI & ASSOC. PROPR. INTELEC.
S/S LTDA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercio de motocicletas, motonetas,
autopeças e acessórios para motocicletas veículos e
quadriciclos; comércio de equipamentos náuticos e
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geradores de energia elétrica portáteis; comércio de
artigos esportivos, do vestuário, botas, luvas e
capacetes e congêneres; comércio de pneumáticos
e câmaras de ar.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MOTOS".
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830700951 13/08/2010
210
Tit.ADHETECH QUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61608410000104
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830701230 13/08/2010
400
Tit.AEROTECNICA COLTRI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7357001
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLTRI
NCL(9) 09 equipamentos e acessórios para
mergulho, a saber, compensadores de flutuabilidadé
para mergulho, aparelhos reguladores de respiração
para mergulho, instrumentos de medição sendo
manômetros
e
profundímetros,
bússolas
direccionais, tanques de ar para mergulho, válvulas
para tanques de ar para mergulho, roupas para
mergulho, luvas para mergulho, capuz para
mergulho, máscaras faciais para mergulho, tubo de
respiração para mergulhadores, bóias de sinalização
e dispositivôs infláveis para flutuação, a saber,
balões de levantamento para resgate de
mergulhadores; cintos de lastro para mergulho,
lastros para mergulho.
Procurador: PATRICIA LUSOLI

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 35 distribuição, importação ,exportação e
comércio de livros, eciclopédias, revistas, apostilas e
demais publicações; organização de feiras e
exposições
(comerciais
e
de
publicidade),
importação e exportação; aplicações em pesquisas
de caráter cultural.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EDITORA".
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830701435 13/08/2010
Tit.EDITORA MODERNA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62136304000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ID EDITORA

400

No.830701249 13/08/2010
400
Tit.AEROTECNICA COLTRI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7357001
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLTRI
NCL(9) 07 máquinas, a saber, compressores de ar.
Procurador: PATRICIA LUSOLI
No.830701400 13/08/2010
Tit.EDITORA MODERNA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62136304000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ID EDITORA

400

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 16 livros e coleções de livros, enciclopédias,
revistas, apostilas e demais publicações e pôsteres,
transferências e slides.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EDITORA".
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830701710 16/08/2010
210
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0121398
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MÁRCIA R. SANT´ANNA

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 41 produção de programas de televisão e
filmes cinematográficos, disponibilização de um web
site com informação sobre programas de televisão,
filmes cinematográficos, artistas, atores, atrizes e
demais informações sobre o negócio de televisão e
cinema; fluxo contínuo de espaço e informação
áudio e vídeo; prestação de serviços de espaço e
serviços educativos.
Apostila: SE DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EDITORA".
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830701427 13/08/2010
Tit.EDITORA MODERNA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62136304000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ID EDITORA

400

No.830701729 16/08/2010
210
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0121398
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MÁRCIA R. SANT´ANNA
No.830701923 16/08/2010
400
Tit.INTEGRA LIFESCIENCES CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7071744
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIMIT UNCERTAINTY
NCL(9) 10 implantes cirúrgicos compostos de
material artificial; matrizes para regeneração de
tecidos compostas de materiais artificiais; pele
artificial com finalidades cirúrgicas; implantes
cirúrgicos compostos de material artificial na forma
de implantes bio- reabsorvíveis; substituto de
enxerto ásseo; preenchedor de cavidades ósseas;
dispositivos médicos implantáveis para regenerar,
reparar ou tratar o tecido dérmico, nervo, osso,
tendão ou dura-máter; hemóstase; implantes
cirúrgicos compostos de material artificial e
conjuntos de instrumentos cirúrgicos associados;
implantes ortopédicos compostos de material
artificial e respectivos instrumentos cirúrgicos;
implantes cirúrgicos compostos de material artificial,

a saber, implantes ortopédicos reabsorvíveis e
próteses
ortopédicas;
implantes
ortopédicos
sintéticos; implantes de articulações ortopédicas
feitos de material artificial; dispositivos médicos, a
saber, parafusos, placas e pinos para aplicações
ortopédicas
e
raquidianas
e
respectivos
instrumentos; aparelhos e instrumentos médicos e
cirúrgicos, a saber, dispositivo de fixação ortopédico
usada na cirurgia de implante; implantes de coluna
vertebral compostos de materiais artificiais e
respectivos instrumentos; implantes cirúrgicos
compostos de material artificial para aplicações
raquidianas; válvulas hidrocefálicas; desviadores;
cateteres e suas partes e respectivos encaixes;
dispositivos médicos de drenagem; dispositivos de
drenagem do líquido cérebro- espinhal externo;
dispositivos e instrumentos de acesso craniano;
dispositivos de fechamento craniano; sensores e
monitores de parâmetros do paciente; instrumentos
cirúrgicos de ultra-som; aparelhos de radioterapia;
aparelhos médicos, a saber, anel de localização para
procedimentos estereotáticos para identificar a
localização de tumores ou abscessos no cérebro
para biápsia, remoção e/ou radioterapia; aparelhos
para planejamento do tratamento cirúrgico, a saber,
máquinas
terapêuticas
de
radiação
computadorizadas e respectivo software, com
colimadores e suportes de filmes vendidos como
unidade; dispositivos de fixação de pacientes, a
saber, anéis de cabeça, bases phantom (phantom
bases) e localizadores; aspirador cirúrgico ultrasônico; anel de cabeça, anel localizador, arco e
bases phantom <phantom bases) estereotáxicas
para o uso em neurocirurgia; elétrodos de epilepsia,
estimulador corticai, fórceps bipolar; dispositivos de
estabilização craniana, a saber, acessórios e
adaptadores para camas neurocirúrgicas para
cirurgias de cérebro, apoios para cabeças,
braçadeiras cranianas, pinos cranianos, dispositivos
para retração de cérebro e capas protetoras para os
dispositivos; dispositivos de iluminação cirúrgicos, a
saber, fotóforos cirúrgicos e fontes de luz; câmera de
video para cirurgias; fotóforos e fontes de luz de
xênon e de halogênio; lupas cirúrgicas; sistemas de
fibra óptica para fotóforos cirúrgicos compostos de
suporte de cabeça, lâmpada, cabo e conexão;
acessórios para os produtos acima mencionados, a
saber, cabos, estantes, grampos, suportes de
cabeça e estojos; instrumentos e aparelhos
cirúrgicos; dispositivos e instrumentos dentários;
aparelhos dentários, a saber, sistemas de luz intraoral acoplados com espelhos; aparelhos e
instrumentos cirúrgicos para uso em cirurgia geral,
neurocirurgia, cirurgia ortopédica, cirurgia da coluna
vertebral, microcirurgia, cirurgia torácica, cirurgia
cardiovascular, cirurgia dermatológica, cirurgia oral,
cirurgia dos pés, cirurgia obstétrica e ginecológica,
cirurgia plástica, cirurgia gastrintestinal, cirurgia
reconstrutiva,
cirurgia
endoscópica,
cirurgia
oftalmológica, cirurgia nasal e de ouvido, cirurgia de
laringe e garganta e cirurgia retal e genito-urinária;
aparelhos e instrumentos médicos, a saber,
afastadores, braçadeiras, fórceps, tesouras, agulhas,
suportes de agulha, curetas, agulhas para biópsia,
sondas, facas, rongeurs, kerrisions, tubos de sucção,
dissecadores, elevadores, brocas de desgaste,
brocas, serras, ganchos, espátulas, endoscópios,
instrumentos de sutura, trocartes, anéis de
laparotomia, sondas e dilatadores, formões e
entalhadores de osso, instrumentos para osteotomia,
instrumentos para dermatomia, martelos e
raspadores; bandejas e recipientes de esterilização;
instrumentos de biápsia; afastadores médicos;
instrumentos médicos manuais não motorizados;
instrumentos médicos para cortar, dissecar, pegar,
prender, afastar ou suturar tecidos; instrumentos
médicos para uso cirúrgico e dental; bandejas e
agulhas para administração da dor; peças e
acessórios para todos os produtos acima
mencionados. [todos os itens elencados, desde que
incluídos nesta classe]
Prior.:77936226
16/02/2010 US
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830701940 16/08/2010

400
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 11 lâmpadas elétricas; aparelhos e
instrumentos
para
iluminação;
lâmpadas
fluorescentes e tubos; aparelhos para iluminação
utilizando diodo emissor de luz (led); tubos
luminosos para iluminação.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

Tit.BAMBERG INDUSTRIA E COMERCIO DE
BEBIDAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07301954000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BAMBERG BIER EXPRESS

Marca: CASA SEGURA SBOT

No.830703004 18/08/2010
400
Tit.INDÚSTRIA MECÂNICA VISINOX LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12207610000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VISINOX
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 consultoria e informação na área médica,
assessoria, consultoria e informação no campo da
saúde e da medicina, serviços médicos, serviços de
associação de classe profissional e representação
de médicos, bem como de defesa dos interesses da
classe, junto a orgãos públicos em geral.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CASA SEGURA".
Procurador: DR. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA

CFE(4) 6.7.25; 24.15.1; 26.1.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 32 cerveja, chopp e refrigerante.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BIER" E "EXPRESS".
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830702172 17/08/2010
400
Tit.KANEFUSA DO BRASIL COMÉRCIO DE
SERRAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11523118000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KANEFUSA
NCL(9) 07 serras de aço, arcos de serras, serras
circulares, serras manuais, lâminas para serras e
facas; sendo todos partes de máquinas.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.830702180 17/08/2010
400
Tit.KANEFUSA DO BRASIL COMÉRCIO DE
SERRAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11523118000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KANEFUSA
NCL(9) 35 comércio de serras circulares para corte
de madeira, serras circulares para corte de metal
(serras circulares de cermet e serras circulares de
metal duro), serras circulares para corte de alumínio
e serras circulares para corte de plástico; facas para
corte de madeira, facas picador, facas de lascar,
facas desfolheadeiras, facas de corte (facas slicer),
facas clipper e facas jointer; facas para corte de
papel
e
celulose,
facas
sheeter
(facas
laminadadoras) e facas para guilhotina; brocas para
acabamento em madeiras e plásticos; blocos de
plainar madeiras; lâminas de corte para blocos e
pedras para afiar ferramentas.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.830702245 17/08/2010
400
Tit.SENSORMATIC ELECTRONICS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7484470
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ILLUSTRA
NCL(9) 09 câmeras de segurança.
Procurador: PATRICIA LUSOLI
No.830702962 18/08/2010
Tit.TOSHIBA LIGHTEC KABUSHIKI KAISHA
(TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY
CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7517467
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: E-CORE

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 07 máquinas e equipamentos para uso geral.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

No.830703721 19/08/2010
400
Tit.PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA S.R.L.
(IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5049830
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: P-SUN

No.830703012 18/08/2010
400
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AMOR E REVOLUÇÃO
NCL(9) 38 difusão de programas de televisão, de
rádio e/ou de outro meio de comunicação, inclusive
virtual.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.830703020 18/08/2010
400
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AMOR E REVOLUÇÃO
NCL(9) 41 produção de programas de diversão, de
entretenimento, de espetáculos artísticos, esportivos
e culturais, inclusive de televisão, rádio e/ou
qualquer outro meio de comunicação, inclusive de
filmes cinematográficos, gravados em qualquer tipo
de suporte físico.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.830703446 03/08/2010
400
Tit.FIBRA EXPERTS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09369378000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THE GARDENS BOULEVARD TATUAPÉ

400

CFE(4) 5.3.16; 5.5.19; 27.5.1; 29.1.3,13
NCL(9) 36 empreendimento imobiliário, condomínio.
Apostila: SEM DIREITO A USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BOULEVARD".
Procurador: ROBERTO DRATCU
No.830703586 19/08/2010
400
Tit.SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43833375000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 cabos para uso solar e fotovoltaico
células solares e fotovoltaicas e baterias solares e
fotovoltaicas para geração de eletricidade e energia,
aparelhos e instrumentos para a condução,
comutação, transformação acumulação regulação ou
controle de energia, em particular a eletricidade,
nomeadamente
para
utilização
fotovoltaica,
conversão da energia solar e fotônica em outros
estados de energia, bem como para as energias
renováveis.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830704027 20/08/2010
400
Tit.SEPHORA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0421871
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SEPHORA
NCL(9) 35 venda à varejo no segmento de
perfumaria, toucador e cosméticos para o cuidado e
embelezamento da face, do corpo e do cabelo;
demonstração de produtos; promoção de vendas
para terceiros; serviços de publicidade no campo da
promoção e venda de cosméticos, produtos de
perfumaria e toucador; organização de exposições
para fins comerciais ou publicitários.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
No.830704035 20/08/2010
400
Tit.SEPHORA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0421871
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEPHORA
NCL(9) 03 produtos cosméticos, cosméticos para o
corpo e rosto, produtos cosméticos para o cuidado e
embelezamento dos cabelos, produtos de toucador;
maquiagens, perfumes, produtos de perfumaria,
cílios postiços, removedores de maquiagem;
decalques decorativos e adesivos para fins
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cosméticos; adesivos para fixação de cabelo falso;
fitas adesivas para a criação de dobra na pálpebra,
máscaras de beleza, cremes para clareamento da
pele; cosméticos para as sobrancelhas, preparações
cosméticas para os cílios; blushes ; sombras pronta
adesiva, batons, produtos para os cuidados das
unhas; esmaltes; removedores de esmaltes.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
No.830704205 20/08/2010
400
Tit.MOLINOS IP S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7387199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EMILIA NIETO SENETINER
NCL(9) 33 vinho.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830705449 24/08/2010
400
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SBT VÍDEOS

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 41 produçao de programas de diversao, de
entretenimento, de espetáculos artísticos, esportivos
e culturais, inclusive de filmes cinematograficos para
serem veiculados através de televisao, rádio e/ou
qualquer outro meio de comunicaçao, inclusive
virtual; locaçào de produções audiovisuais, inclusive
de filmes cinematograficos, gravados em qualquer
tipo de suporte físico.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VÍDEOS".
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.830705457 24/08/2010
400
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SBT VÍDEOS

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 38 difusão de programas de televisão, de
rádio e/ou de outro meio de comunicação, incluisive
virtual.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VÍDEOS".
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.830707107 26/08/2010
351
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: QZONE
NCL(9) 41 educação; fornecimento de treinamento;
entretenimento, atividades desportivas e culturais;
fornecimento de informações e noticias on-line nas
áreas de notícias e entretenimento, a saber, cinema,
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televisão, música, esportes, viagens, atualidades,
informações de referência, informação sobre
carreiras, tecnologia, saúde, educação, ciências,
finanças e investimento e personalidade de
celebridades através de redes de computadores;
serviços de entretenimento, a saber, fornecimento de
jogos de beisebol, jogos de basquete, lutas de boxe,
jogos de computador, concertos; serviços de
entretenimento, a saber, desenvolvimento, produção
e distribuição de shows de televisão e programas de
notícias; serviços de entretenimento, a saber,
fornecimento on-line de jogos de computador, jogos
de futebol, jogos de hóquei; apresentação on- une
em tempo real de concertos musicais, orquestras,
apresentações pessoais por estrelas de cinema ou
celebridades do esporte, produções teatrais;
entretenimento na forma de mensagens de
saudação pessoal pré-gravadas e mensagens
informativas sobre noticias de entretenimento,
fornecidas por telefone; shows de televisão
contínuos que apresentem noticias e entretenimento
sobre filmes, programas de televisão novos, música,
esportes e personalidade de celebridades;
fornecimento on- line de jogos de vídeo,
competições de jogos de computador on-line;
serviços educativos, a saber, realização de aulas no
campo de planejamento financeiro e computadores;
fornecimento de incentivos para demonstrar a
excelência nos campos da ciência, computadores e
ensino, através de distribuição de prêmios;
realização de cursos de instrução relacionados a
software
aplicativos
para
computadores;
fornecimento de instruções curriculares em
faculdades, escolas primárias e secundárias;
fornecimento on-line de jogos e concursos de
computador; fornecimento de notícias esportivas;
fornecimento de serviços de informação sobre
horários e localização de cinemas; fornecimento onllne de serviços de reservas de bilhetes para cinema;
fornecimento de informações, listagens e notícias
sobre programação de televisão e entretenimento;
programas de entretenimento em curso transmitidos
via rádio, celular e comunicação sem fio, lnternet,
redes de comunicações eletrônicas redes de
computadores nas áreas de notícias, clima,
esportes, viagens, atualidades, informações de
referência de usuário de jogos na forma de
informações biográficas ej mensagens pessoais,
informação de negócios, mensagens de negócio,
informaçõe sobre carreiras, informática, tecnologia,
compras, leilões, filmes, teatro, música, saúde,
educação, ciências, finanças e investimentos;
fornecimento de informações sobre esportes através
de telefone, telefone celular, aparelhos de
comunicação sem fio e internet; fornecimento de
resultados esportivos, estatísticas e informações
esportivas, estatísticas e informações sobre
jogadores, informações e comentários lance por
lance, comentário editorial, gráficos e fotografias de
jogos e eventos esportivos; realização de aulas para
treinar recrutadores para empregos e gestores de
recursos humanos para otimizar o processo de
contratação; fornecimento informações e notícias online nas áreas de treinamento para o emprego;
serviços de entretenimento na forma de um
programa de notícias continuo distribuído através de
redes de computadores; organização e realização de
competições e ligas de esportes fantasia;
fornecimento on-line de informações de notícias de
esportes fantasia; fornecimento de informações
relativas a jogos eletrônicos e de computador;
produção de programas de música de vídeo para
transmissão em redes de computador; fornecimento
de um site da rede com música pré-gravada,
informação no campo da música, e comentários e
artigos sobre música, tudo através de redes de
computadores; publicação de livros eletrônicos e
jornais on-line; e consultoria relacionada a todos os
serviços acima referido
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830707182 26/08/2010
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

351

CFE(4) 3.7.8
NCL(9) 42 serviços científicos e tecnoiógicos, e
pesquisa e projeto relacionados aos produtos
descritos acima; análise industrial e serviços de
pesquisa; projeto e desenvolvimento de hardware e
software de computador; serviços de computador, a
saber, fornecimento temporário de uso de uma
interface de computador n~o-baixavel a fim de criar
serviços on-iine de informações personalizadas;
projeto, atualização, ensaios e análises de sistemas
de computador, hardware de computador, software e
programas de computador; manutençâo (criaçio e -)
de sites de rede <web sites) para terceiros,
hospedagem de sites de computador (web sites);
projeto de sites de rede <web sites) e software
aplicativos em redes de computador globais e redes
de computadores locais e internas; desenho de arte
gráfica e desenvolvimento de software aplicativos de
multi-média; monitoramento de sistemas de
computador e redes de computadores de terceiros;
integração de sistemas de bancos de dados de
computador; programação de computador para
terceiros; projeto de software de computador para
terceiros; atualização de software de computador
para terceiros; locaçâo de instalações de informática;
locação de computadores; iocaç~o de software para
computadores; manutenção de software de
computadores; locaçâo de cd-roms contendo
informações empresariais e financeiras; recuperação
de dados de informática; análise do sistema de
computador;
consultoria
de
hardware
de
computadores; projeto de circuitos; fornecimento de
informação sobre moda.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830707247 26/08/2010
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QQ

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 serviços científicos e tecnológicos, e
pesquisa e projeto relacionados aos produtos
descritos acima; análise industrial e serviços de
pesquisa; projeto e desenvolvimento de hardware e
software de computador; serviços de computador, a
saber, fornecimento temporário de uso de uma
interface de computador não-baixavel a fim de criar
serviços on-iine de informações personalizadas;
projeto, atualização, ensaios e análises de sistemas
de computador, hardware de computador, software e
programas de computador; manutenção (riação e -)
de sites de rede (web sites) para terceiros,
hospedagem de sites de computador <web sites);
projeto de sites de rede <web sites) e software
aplicativos em redes de computador globais e redes
de computadores locais e internas; desenho de arte
gráfica e desenvolvimento de software aplicativos de
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multi-média; monitoramento de sistemas de
computador e redes de computadores de terceiros;
integração de sistemas de bancos de dados de
computador; programação de computador para
terceiros; projeto de software de computador para
terceiros; atualização de software de computador
para terceiros; locação de instalações de informática;
locação de computadores; locação de software para
computadores; manutenção de software de
computadores; locação de cd-roms contendo
informações empresariais e financeiras; recuperação
de dados de informática; análise do sistema de
computador;
consultoria
de
hardware
de
computadores; projeto de circuitos; fornecimento de
informação sobre moda.
*ALTERADA A CLASSIFICAÇÃO DA NCL(9) 38
PARA
NCL(9)
42
EM
VIRTUDE
DA
ESPECIFICAÇÃO REIVINDICADA.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830707255 26/08/2010
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QQ

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 educação; fornecimento de treinamento;
entretenimento, atividades desportivas e culturais;
fornecimento de informações e noticias on-line nas
áreas de notícias e entretenimento, a saber, cinema,
televisão, música, esportes, viagens, atualidades,
informações de referência, informação sobre
carreiras, tecnologia, saúde, educação, ciências,
finanças e investimento e personalidade de
celebridades através de redes de computadores;
serviços de entretenimento, a saber, fornecimento de
jogos de beisebol, jogos de basquete, lutas de boxe,
jogos de computador, concertos; serviços de
entretenimento, a saber, desenvolvimento, produção
e distribuição de shows de televisão e programas de
notícias; serviços de entretenimento, a saber,
fornecimento on-line de jogos de computador, jogos
de futebol, jogos de hóquei; apresentação on-line em
tempo real de concertos musicais, orquestras,
apresentações pessoais por estrelas de cinema ou
celebridades do esporte, produções teatrais;
entretenimento na forma de mensagens de
saudação pessoal pré-gravadas e mensagens
informativas sobre noticias de entretenimento,
fornecidas por telefone; shows de televisão
contínuos que apresentem notícias e entretenimento
sobre filmes, programas de televisão novos, música,
esportes e personalidade de celebridades;
fornecimento on-line de jogos de vídeo, competições
de jogos de computador on-line; serviços educativos,
a saber, realização de aulas no campo de
planejamento
financeiro
e
computadores;
fornecimento de incentivos para demonstrar a
excelência nos campos da ciência, computadores e
ensino, através de distribuição de prêmios;
realização de cursos de instrução relacionados a
software
aplicativos
para
computadores;
fornecimento de instruções curriculares em
faculdades, escolas primárias e secundárias;
fornecimento on-line de jogos e concursos de
computador; fornecimento de noticias esportivas;
fornecimento de serviços de informação sobre
horários e localização de cinemas; fornecimento online de serviços de reservas de bilhetes para cinema;
fornecimento de informações, listagens e notícias
sobre programação de televisão e entretenimento;
programas de entretenimento em curso transmitidos

via rádio, celular e comunicação sem fio, internet,
redes de comunicações eletrônicas e redes de
computadores nas áreas de notícias, clima,
esportes, viagens, atualidades, informações de
referência de usuário de jogos na forma de
informações biográficas e mensagens pessoais,
informação de negócios, mensagens de negócio,
informações sobre carreiras, informática, tecnologia,
compras, leilões, filmes, teatro, música, saúde,
educação, ciências, finanças e investimentos;
fornecimento de informações sobre esportes através
de telefone, telefone celular, aparelhos de
comunicação sem fio e lnternet; fornecimento de
resultados esportivos, estatísticas e informações
esportivas, estatísticas e informações sobre
jogadores, informações e comentários lance por
lance, comentário editorial, gráficos e fotografias de
jogos e eventos esportivos; realização de aulas para
treinar recrutadores para empregos e gestores de
recursos humanos para otimizar o processo de
contratação; fornecimento informações e notícias online nas áreas de treinamento para o emprego;
serviços de entretenimento na forma de um
programa de notícias continuo distribuído através de
redes de computadores; organização e realização de
competições e ligas de esportes fantasia;
fornecimento on-line de informações de noticias de
esportes fantasia; fornecimento de informações
relativas a jogos eletrônicos e de computador;
produção de programas de música de video para
transmissão em redes de computador; fornecimento
de um site da rede com música pré-gravada,
informação no campo da música, e comentários e
artigos sobre música, tudo através de redes de
computadores; publicação de livros eletrônicos e
jornais on-line; e consultoria relacionada a todos os
serviços acima referidos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830707271 26/08/2010
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QQ

pessoal, informações de negócios, e mensagens de
negócio; publicidade e propaganda; agências de
propaganda; pia nejamento de propaganda;
consultoria
empresarial
profissional;
gestão
empresarial e administração de empresas;
investigações empresariais; gestão e elaboração de
bancos de dados informatizados; consultoria
relacionada a eficiência empresarial; serviços de
distribuição
caracterizado
por
software
de
computador; distribuição da amostras; consultoria
empresarial; consultoria de negócios; serviços de
consultoria empresarial relacionados à seleção e
utilização de computadores e tecnologia informática;
organização de exposições ou feiras de negócios
para fins comerciais ou publicitários; estudos de
marketing e análise de marketing; previsão
econômica; recrutamento de pessoal; agências de
emprego; mudanças de empresas; e consultoria
relacionada a todos os serviços acima referidos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830707280 26/08/2010
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QQ

351

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 publicidade; gestão de negócios;
administração de negócios; funções de escritório;
colocação de anúncios e exibições promocionais em
sites eletrônicos acessados através de redes de
computadores; fornecimento de informações sobre
carreiras, empregos e colocações em empregos;
fornecimento de informações sobre o mercado em
relação a produtos de consumo; fornecimento de
informações sobre compras; compilação e
manutenção de diretórios online; fornecimento de
informações sobre organização e realização de
programas de voluntariado e projetos de serviços
comunitários; gestão de arquivos informatizados;
promoção de vendas (para terceiros); serviços de
gravação de dados de informática; sistematização de
informação em bases de dados de informática;
serviços de informação de negócios; fornecimento
de informações de negócios através da lnternet;
preparação e colocação de publicidade; preparação
de publicidade para uso em páginas de rede na
lnternet; colocação de anúncios para terceiros;
serviços de leilões online; fornecimento de
comparação
de
informações
de
compras;
fornecimento de comparação de informações de
preços de hotéis, resorts e outras acomodações;
compilação e manutenção de diretórios online que
fornecem dados sobre informações de contato

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 aparelhos e instrumentos cientificos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, medição, sinalização,
supervisão, salva-vidas e ensino; aparelhos para
gravação, transmissão ou reprodução de som ou
imagens; suportes de dados magnéticos, discos para
gravação; máquinas de venda automaticas e
mecanismos para aparelhos operados por moedas:
equipamentos de processamento de dados e
computadores: midia gravada, hardware e firmware
de computadores, software de computadores;
software que pode ser baixado pela internet;
publicações eletrônicas para baixar; cds; música
digital;
aparelhos
de
telecomunicações:
equipamentos de jogos de computador adaptados
para uso com tela ou monitor externo; esteiras de
mouse; acessórios para telefones celulares; lentes
de contato, óculos e óculos de sol; programas de
computador; software para telecomunicação digital
sem fio; software de computador para uso na
criação, edição e distribuição de informação textual e
gráfica via redes de comunicação de computadores,
sem fio, telefone ou por outra ferramenta de
comunicação; telefones de protocolo de internet (p);
programas de computador para baixar para uso em
telecomunicações,
a
saber,
software
de
telecomunicações para fornecer acesso a usuários
individuais ou múltiplos a uma rede mundial de
computadores.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830707298 26/08/2010
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ICE BREAK GAMES
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CFE(4) 3.1.14; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 42 serviços de computador, a saber,
fornecimento temporário de uso de uma interface de
computador não- baixavel a fim de criar serviços online de informações personalizadas; projeto,
atualização, ensaios e análises de sistemas de
computador, hardware de computador, software e
programas de computador; manutenção (riação e -)
de sites de rede (web sites) para terceiros,
hospedagem de sites de computador (web sites);
projeto de sites de rede (web sites) e software
aplicativos em redes de computador globais e redes
de computadores locais e internas; desenho de arte
gráfica e desenvolvimento de software aplicativos de
multi-média; monitoramento de sistemas de
computador e redes de computadores de
terceiros:integração de sistemas de bancos de
dados de computador; programação de computador
para terceiros:projeto de software de computador
para terceiros: atualização de software de
computador para terceiros: locação de instalações
de informática: locação de computadores: locação
de software para computadores: manutenção de
software de computadores: locação de cd-roms
contendo informações empresariais e financeiras;
recuperação de dados de informática: análise do
sistema de computador:consultoria de hardware de
computadores; projeto de circuitos: fornecimento de
informação sobre moda.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GAMES".
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830707310 26/08/2010
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

351

CFE(4) 3.7.8
NCL(9) 35 publicidade; gestão de negócios;
administração de negócios; funções de escritório;
colocação de anúncios e exibições promocionais em
sites eletrônicos acessados através de redes de
computadores; fornecimento de informações sobre
carreiras, empregos e colocações em empregos;
fornecimento de informações sobre o mercado em
relação a produtos de consumo; fornecimento de
informações sobre compras; compilação e
manutenção de diretórios online; fornecimento de
informações sobre organização e realização de
programas de voluntariado e projetos de serviços
comunitárlos; gestão de arquivos informatizados;
promoção de vendas <para terceiros); serviços de
gravação de dados de informática; sistematização de
informação em bases de dados de informática;
serviços de informação de negócios; fornecimento
de informações de negócios através da lnternet;
preparação e colocação de publicidade; preparação
de publicidade para uso em páginas de rede na

lnternet; colocação de anúncios para terceiros;
serviços de leilões online; fornecimento de
comparação
de
informações
de
compras;
fornecimento de comparação de informações de
preços de hotéis, resorts e outras acomodações;
compilação e manutenção de diretórios online que
fornecem dados sobre informações de contato
pessoal, informações de negócios, e mensagens de
negócio; publicidade e propaganda; agências de
propaganda;
planejamento
de
propaganda;
consultoria
empresarial
profissional;
gestão
empresarial e administração de empresas;
investigações empresariais; gestão e elaboração de
bancos de dados informatizados; consultoria
relacionada a eficiência empresarial; serviços de
distribuição
caracterizado
por
software
de
computador; distribuição da amostras; consultoria
empresarial; consultoria de negócios; serviços de
consultoria empresarial relacionados à seleção e
utilização de computadores e tecnologia informática;
organização de exposições ou feiras de negócios
para fins comerciais ou publicitários; estudos de
marketing e análise de marketing; previsão
econômica; recrutamento de pessoal; agências de
emprego; mudanças de empresas; e consultoria
relacionada a todos os serviços acima referidos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830707328 26/08/2010
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 salgadinhos e "snacks".
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830707360 26/08/2010
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TENCENT
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351

CFE(4) 3.7.8
NCL(9) 38 telecomunicações, transmissão de
informações; serviços de comunicação para a
transmissão eletrônica de dados, mensagens,
imagens e vozes; comunicações por terminais de
computador; comunicação por sistema de correio
eletrônico;
fornecimento
de
conexão
de
telecomunicações a uma rede mundial de
computadores; fornecimento o acesso de usuário à
rede mundial de computadores; serviços de
comunicações para conferência à distancia;
telecomunicação; fornecimento de fóruns on-line;
operação de salas de bate- papo; locação de tempo
de acesso a banco de dados de computador;
fornecimento de acesso a coleção de informação de
propriedade particular; mensagens de voz eletrônica,
a saber, gràvação, armazenamento e transmissão
subsequente de mensagens de voz por telefone,
serviços de comunicação telefônica, serviços de
telefonia celular, transmissão eletrônica de dados e
de documentos através de terminais de computador;
serviços de correio eletrônico, entrega eletrônica de
imagens e fotografias através de uma rede mundial
de computadores, transmissão por fac-símile,
serviços de transmissão via satélite, fornecimento de
conexões de telecomunicações para uma rede
mundial de computadores, serviços de paging,
comunicação por rádio, aluguel de aparelhos para
enviar mensagens; fornecimento de fóruns on-line e
salas de bate-papo para transmissão de mensagens
entre usuários de computador a respeito de
informações
pessoais,
mensagens
pessoais,
informações comerciais e mensagens de negócios;
transmissão e difusão de shows de televisão e
serviços de notícias; transmissão eletrônica de jogos
de computador on-line.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830707344 26/08/2010

Tit.MÃE TERRA PRODUTOS NATURAIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51723435000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SABUGUINHO

400

CFE(4) 27.5.1; 28.3
NCL(9) 41 educação; fornecimento de treinamento;
entretenimento, atividades desportivas e culturais;
fornecimento de informações e noticias on-line nas
áreas de notícias e entretenimento, a saber, cinema,
televisão, música, esportes, viagens, atualidades,
informações de referência, informação sobre
carreiras, tecnologia, saúde, educação, ciências,
finanças e investimento e personalidade de
celebridades através de redes de computadores;
serviços de entretenimento, a saber, fornecimento de
jogos de beisebol, jogos de basquete, lutas de boxe,
jogos de computador, concertos; serviços de
entretenimento, a saber, desenvolvimento, produção
e distribuição de shows de televisão e programas de
notícias; serviços de entretenimento, a saber,
fornecimento on-line de jogos de computador, jogos
de futebol, jogos de hóquei; apresentação on-line em
tempo real de concertos musicais, orquestras,
apresentações pessoais por estrelas de cinema ou
celebridades do esporte, produções teatrais;
entretenimento na forma de mensagens de
saudação pessoal pré-gravadas e mensagens
informativas sobre noticias de entretenimento,
fornecidas por telefone; shows de televisão
contínuos que apresentem notícias e entretenimento
sobre filmes, programas de televisão novos, música,
esportes e personalidade de celebridades;
fornecimento on-line de jogos de vídeo, competições
de jogos de computador on-line; serviços educativos,
a saber, realização de aulas no campo de
planejamento
financeiro
e
computadores;
fornecimento de incentivos para demonstrar a
excelência nos campos da ciência, computadores e
ensino, através de distribuição de prêmios;
realização de cursos de instrução relacionados a
software
aplicativos
para
computadores;
fornecimento de instruções curriculares em
faculdades, escolas primárias e secundárias;
fornecimento on-line de jogos e concursos de
computador; fornecimento de noticias esportivas;
fornecimento de serviços de informação sobre
horários e localização de cinemas; fornecimento online de serviços de reservas de bilhetes para cinema;
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fornecimento de informações, listagens e notícias
sobre programação de televisão e entretenimento;
programas de entretenimento em curso transmitidos
via rádio, celular e comunicação sem fio, internet,
redes de comunicações eletrônicas e redes de
computadores nas áreas de notícias, clima,
esportes, viagens, atualidades, informações de
referência de usuário de jogos na forma de
informações biográficas e mensagens pessoais,
informação de negócios, mensagens de negócio,
informações sobre carreiras, informática, tecnologia,
compras, leilões, filmes, teatro, música, saúde,
educaç5o, ciências, finanças e investimentos;
fornecimento de informações sobre esportes através
de telefone, telefone celular, aparelhos de
comunicação sem fio e internet; fornecimento de
resultados esportivos, estatísticas e informações
esportivas, estatísticas e informações sobre
jogadores, informações e comentários lance por
lance, comentário editorial, gráficos e fotografias de
jogos e eventos esportivos; realizaçio de aulas para
treinar recrutadores para empregos e gestores de
recursos humanos para otimizar o processo de
contrataçio; fornecimento informações e notícias online nas áreas de treinamento para o emprego;
serviços de entretenimento na forma de um
programa de notícias continuo distribuído através de
redes de computadores; organizaçio e realizaçio de
competições e ligas de esportes fantasia;
fornecimento on-line de informações de noticias de
esportes fantasia; fornecimento de informações
relativas a jogos eletrônicos e de computador;
produçio de programas de música de video para
transmissão em redes de computador; fornecimento
de um site da rede com música pré-gravada,
informação no campo da música, e comentários e
artigos sobre música, tudo através de redes de
computadores; publicação de livros eletrônicos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830707379 26/08/2010
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TENCENT

351

CFE(4) 27.5.1; 28.3
NCL(9) 38 telecomunicações, transmissão de
informações; serviços de comunicação para a
transmissão eletrônica de dados, mensagens,
imagens e vozes; comunicações por terminais de
computador; comunicação por sistema de correio
eletrônico;
fornecimento
de
conexão
de
telecomunicações a uma rede mundial de
computadores; fornecimento o acesso de usuário à
rede mundial de computadores; serviços de
comunicações para conferência à distancia;
telecomunicação; fornecimento de fóruns on-line;
operação de salas de bate- papo; locação de tempo
de acesso a banco de dados de computador;
fornecimento de acesso a coleção de informação de
propriedade particular; mensagens de voz eletrônica,
a saber, gravação, armazenamento e transmissão
subsequente de mensagens de voz por telefone,
serviços de comunicação telefônica, serviços de
telefonia celular, transmissão eletrônica de dados e
de documentos através de terminais de computador;
serviços de correio eletrônico, entrega eletrônica de
imagens e fotografias através de uma rede mundial
de computadores, transmissão por fac-símile,
serviços de transmissão via satélite, fornecimento de
conexões de telecomunicações para uma rede
mundial de computadores, serviços de paging,

comunicação por rádio, aluguel de aparelhos para
enviar mensagens; fornecimento de fóruns on-line e
salas de bate-papo para transmissão de mensagens
entre usuárlos de computador a respeito de
informações
pessoais,
mensagens
pessoais,
informações comerciais e mensagens de negócios;
transmissão e difusão de shows de televisão e
serviços de notícias; transmissão eletrônica de jogos
de computador on-line.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830707387 26/08/2010
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TENCENT

351

CFE(4) 27.5.1; 28.3
NCL(9) 35 publicidade; gestão de negócios;
administração de negócios; funções de escritório;
colocação de anúncios e exibições promocionais em
sites eletrônicos acessados através de redes de
computadores; fornecimento de informações sobre
carreiras, empregos e colocações em empregos;
fornecimento de informações sobre o mercado em
relação a produtos de consumo; fornecimento de
informações sobre compras; compilação e
manutenção de diretórios online; fornecimento de
informações sobre organização e realização de
programas de voluntariado e projetos de serviços
comunitários; gestão de arquivos informatizados;
promoção de vendas (para terceiros); serviços de
gravação de dados de informática; sistematização de
informação em bases de dados de informática;
serviços de informação de negócios; fornecimento
de informações de negócios através da lnternet;
preparação e colocação de publicidade; preparação
de publicidade para uso em páginas de rede na
lnternet; colocação de anúncios para terceiros;
serviços de leilões online; fornecimento de
comparação
de
informações
de
compras;
fornecimento de comparação de informações de
preços de hotéis, resorts e outras acomodações;
compilação e manutenção de diretórios online que
fornecem dados sobre informações de contato
pessoal, informações de negócios, e mensagens de
negócio; publicidade e propaganda; agências de
propaganda;
planejamento
de
propaganda;
consultoria
empresarial
profissional;
gestão
empresarial e administração de empresas;
investigações empresariais; gestão e elaboração de
bancos de dados informatizados; consultoria
relacionada a eficiência empresarial; serviços de
distribuição
caracterizado
por
software
de
computador; distribuição da amostras; consultoria
empresarial; consultoria de negócios; serviços de
consultoria empresarial relacionados à seleção e
utilização de computadores e tecnologia informática;
organização de exposições ou feiras de negócios
para fins comerciais ou publicitários; estudos de
marketing e análise de marketlng; previsão
econômica; recrutamento de pessoal; agências de
emprego; mudanças de empresas; e consultoria
relacionada a todos os serviços acima referidos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830707395 26/08/2010
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TENCENT

351

CFE(4) 27.5.1; 28.3
NCL(9) 09 aparelhos e instrumentos científicos
náuticos, geodésicos fotográficos cinematográficos
ópticos, de pesagem, medição, sinalização,
supervisão, salva-vidas e ensino; aparelhos para
gravação, transmissão ou reprodução de som ou
imagens; suportes de dados magnéticos, discos para
gravação; máquinas de venda automáticas e
mecanismos para aparelhos operados por moedas;
equipamentos de processamento de dados e
computadores; mídia gravada hardware e firmware
de computadores, software de computadores;
software que pode ser baixado pela internet.
publicações eletrônicas para baixar; cos; música
digital;
aparelhos
de
telecomunicações;
equipamentos de jogos de computador adaptados
para uso com tela ou monitor externo; esteiras de
mouse; acessórios para telefones celulares; lentes
de contato, óculos e óculos de sol; programas de
computador; software para telecomunicação digital
sem fio; software de computador para uso na
criação, edição e distribuição de informação textual e
gráfica via redes de comunicação de computadores,
sem fio, telefone ou por outra ferramenta de
comunicação; telefones de protocolo de internet (ip);
programas de computador para baixar para uso em
telecomunicações,
a
saber,
software
de
telecomunicações para fornecer acesso a usuários
individuais ou múltiplos a uma rede mundial de
computadores.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830707492 27/08/2010
Tit.FAES FARMA S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5018064
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALEKTOS BILASTINA

400

CFE(4) 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 05 produtos farmacêuticos
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.830707514 27/08/2010
400
Tit.JOHNSON & JOHNSON (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0068560
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ENRIXEL
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas para uso
humano.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.830710060 27/07/2010
400
Tit.GUERLAIN SOCIETE ANONYME (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0054593
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROUGE AUTOMATIQUE
NCL(9) 03 produtos de maquiagem.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ROUGE".
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Prior.:10 3 710 138
04/02/2010 FR
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830710132 27/07/2010
400
Tit.SINTOKOGIO LTD (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0171107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FDNX
NCL(9) 07 máquinas de moldagem para fundição;
máquinas e aparelhos para fundição.
Prior.:2010-032242
22/04/2010 JP
Procurador: ANDREA GAMA PASSINHAS TARDIN
No.830710230 27/07/2010
400
Tit.SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YOLANTE
NCL(9) 41 serviços de educação e de
aconselhamento em educação continuada: serviços
de ensino: serviços de estabelecimento, organização
e condução de programas de treinamento, cursos de
treinamento e seminários: serviços de transferência
de conhecimento.
Prior.:302010028430.7 11/05/2010 DE
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830710280 27/07/2010
400
Tit.GEISTLICH PHARMA AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7539622
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GEISTLICH DUROSS
NCL(9) 10 materiais para implantes ósseos:
materiais para implantes de ossos naturais.
Prior.:596483
27/01/2010 CH
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830711112 28/07/2010
400
Tit.JASON INTERNATIONAL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5016843
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MICROSILK
NCL(9) 11 banheiras e chuveiros de hidroterapia.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830711317 28/07/2010
400
Tit.FRESENIUS KABI AKTIENGESELLSCHAFT
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7540892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: METOCLOKABI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas e veterinárias;
preparações
sanitárias
para
fins
médicos;
substâncias dietéticas adaptadas para uso médico,
alimentos para bebês
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830711341 28/07/2010
400
Tit.FRESENIUS KABI AKTIENGESELLSCHAFT
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7540892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MIDAZKABI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas e veterinárias;
preparações
sanitárias
para
fins
médicos;
substâncias dietéticas adaptadas para uso médico,
alimentos para bebês
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830711368 28/07/2010
400
Tit.FRESENIUS KABI AKTIENGESELLSCHAFT
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7540892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEOSTIKABI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas e veterinárias;
preparações
sanitárias
para
fins
médicos;
substâncias dietéticas adaptadas para uso médico,
alimentos para bebês
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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No.830711384 28/07/2010
400
Tit.FRESENIUS KABI AKTIENGESELLSCHAFT
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7540892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NITROKABI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas e veterinárias;
preparações
sanitárias
para
fins
médicos;
substâncias dietéticas adaptadas para uso médico,
alimentos para bebês
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830711422 28/07/2010
400
Tit.FRESENIUS KABI AKTIENGESELLSCHAFT
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7540892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ONDANKABI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas e veterinárias;
preparações
sanitárias
para
fins
médicos;
substâncias dietéticas adaptadas para uso médico,
alimentos para bebês
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830711481 28/07/2010
400
Tit.FRESENIUS KABI AKTIENGESELLSCHAFT
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7540892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GENTAKABI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas e veterinárias;
preparações
sanitárias
para
fins
médicos;
substâncias dietéticas adaptadas para uso médico,
alimentos para bebês.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830711490 28/07/2010
400
Tit.FRESENIUS KABI AKTIENGESELLSCHAFT
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7540892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HALOKABI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas e veterinárias;
preparações
sanitárias
para
fins
médicos;
substâncias dietéticas adaptadas para uso médico,
alimentos para bebês.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830711511 28/07/2010
400
Tit.FRESENIUS KABI AKTIENGESELLSCHAFT
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7540892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEPAKABI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas e veterinárias;
preparações
sanitárias
para
fins
médicos;
substâncias dietéticas adaptadas para uso médico,
alimentos para bebês.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830711538 28/07/2010
400
Tit.FRESENIUS KABI AKTIENGESELLSCHAFT
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7540892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIDOKABI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas e veterinárias;
preparações
sanitárias
para
fins
médicos;
substâncias dietéticas adaptadas para uso médico,
alimentos para bebês.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830711546 28/07/2010
400
Tit.FRESENIUS KABI AKTIENGESELLSCHAFT
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7540892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KETORKABI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas e veterinárias;
preparações
sanitárias
para
fins
médicos;

substâncias dietéticas adaptadas para uso médico,
alimentos para bebês
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830711562 28/07/2010
400
Tit.FRESENIUS KABI AKTIENGESELLSCHAFT
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7540892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: METAMKABI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas e veterinárias;
preparações
sanitárias
para
fins
médicos;
substâncias dietéticas adaptadas para uso médico,
alimentos para bebês.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830712046 29/07/2010
400
Tit.BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0013625
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EMESTO
NCL(9) 01 preparações químicas para uso na
agricultura, horticultura e silvicultura; preparações
químicas para o tratamento de sementes,
fertilizantes
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830712054 29/07/2010
400
Tit.BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0013625
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EMESTO
NCL(9) 05 preparações para matar ervas daninhas e
destrutivas de vermes; inseticidas, herbicidas,
fungicidas
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.830712178 29/07/2010
400
Tit.REGENT BELEUCHTUNGSKÖRPER AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4787579
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REGENT LIGHTING

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 11 aparelhos para iluminação e outros
artigos utilizados para fins de iluminação incluídos
nesta classe
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"LIGHTING".
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830712470 30/07/2010
Tit.MEGGA TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE
MÁQUINAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04159209000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DIGG

400
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CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 07 máquina para construção; retro
escavadeira; escavadeira hidráulica; pá carregadeira
sobre rodas; rolo compactador; máquinas agrícolas ;
máquinas escavadeiras; motores e máquinas
hidráulicas; máquinas hidráulicas de carga;
máquinas (mecanismos de rodas); máquinas para
exploração de minas; rolos compressores
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.830713735 02/08/2010
400
Tit.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
(NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0091014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECOHOME
NCL(9)
11
lâmpadas
elétricas,
lâmpadas
fluorescentes compactas.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830713840 02/08/2010
400
Tit.VET BRANDS INTERNATIONAL, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5118077
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VETOX
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas veterinárias, a
saber: antibióticos.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830713859 02/08/2010
Tit.XILINX, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4831942
*PED.829704515.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

241

No.830713875 02/08/2010
400
Tit.VET BRANDS INTERNATIONAL, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5118077
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TURBOMEC
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas veterinárias, a
saber: preparações para destruir parasitas.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830713956 02/08/2010
Tit.SCHOTT AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5049733
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FIOLAX ACADEMY

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 educação; provimento de treinamento.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " ACADEMY ".
Procurador: MOMSEN, LEORNADOS & CIA
No.830715010 05/08/2010
400
Tit.ALPHATEC SPINE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7624514
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OSSEOFIX
NCL(9) 10 aparelhos e instrumento médicos e
cirúrgicos, especialmente, implantes cirúrgicos
compostos de materiais para tratamento de fraturas
da espinha.
Procurador: MIRIAN OLIVEIRA DA ROCHA PITTA
No.830715037 05/08/2010
400
Tit.UNISANDS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01241227000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

de engenharia no campo de mercadorias agrícolas e
condições de colheita, território e produção.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

Marca: COFFEEWAY

No.830715819 22/06/2010
Tit.MANGABEIRAS TURISMO LTDA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02109987000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MANGABEIRAS TURISMO

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercio atacadista de café torrado,
moido e solúvel
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COFFEE".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830715312 05/08/2010
400
Tit.SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0173967
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAMSUNG WAVE 525
NCL(9) 09 aparelhos celulares, suas peças e
acessórios.
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830715371 05/08/2010
400
Tit.GEOSYS SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7611293
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FARMSAT
NCL(9) 42 serviços científicos e tecnológicos e
pesquisa e projetos relacionados aos mesmos;
serviços de pesquisa e análise industrial; serviços de
projeto e desenvolvimento de software de
computador; serviços de consultoria, serviços de
análise de dados e desenvolvimento de software de
computador sob encomenda no campo da
agricultura, a saber; o uso de sensores, mapas,
imagens, condições do solo, rendimento de colheita
e outras infromações para monitorar e aconselhar
um plano para aumentar o rendimento da colheita,
junto com o uso de equipamento para executar o
plano aconselhado.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830715401 05/08/2010
Tit.GEOSYS SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7611293
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GEOSYS
NCL(9) 44 serviços de agricultura.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

400

No.830715428 05/08/2010
Tit.GEOSYS SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7611293
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FARMSAT
NCL(9) 44 serviços agricultura.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

400

No.830715460 05/08/2010
400
Tit.GEOSYS SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7611293
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AGRIQUEST
NCL(9) 42 serviços científicos e tecnológicos e
pesquisa e projeto relacionados aos mesmos;
serviços de pesquisa e análise industrial; serviços de
projetos e desenvolvimento de software de
computador; serviços de avaliação, pesquisa e
estimativa de engenharia no campo da ciência e
tecnologia; serviços de projeto, instalação,
manutenção, atualização e aluguel de software de
computador;
serviços
de
programação
de
computador; serviços de conversão de dados e
programas de computador (diferentes de conversão
física); serviços de avaliação, estimativas e pesquisa

CFE(4) 1.5.1; 3.7.16; 27.5.1
NCL(9) 39 serviços de agências de viagens e
organizadores de viagem incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TURISMO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830716637 06/08/2010
400
Tit.STÜWE GMBH & CO.KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7609515
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STÜWE
NCL(9)
07
acoplamentos,
em
particular
acoplamentos de árvores (máquinas) e/ou
acoplamento de flanges bem como componentes de
transmissão, exceto para veículos terrestres; discos
de contração sendo peças de máquinas, de
acoplamentos, exceto para veículos terrestres, e/ou
de componentes de transmissão; conexões por atrito
e/ou elementos de atrito sendo peças de máquinas,
de acoplamentos, exceto para veículos terrestres,
e/ou de componentes de transmissão; cubos de
segurança sendo peças de máquinas, de
acoplamentos, exceto para veículos terrestres, e/ou
de componentes de transmissão; peças de
máquinas, a saber, discos para flange, anéis para
flange, anéis cônicos, discos de atrito, anéis,
caixas/eixos, árvores, eixos, tubos, cubos, rodas,
carcaças, tampas, coberturas e/ou parafusos de
tensão; correntes de transmissão e/ou árvores de
transmissão, exceto para veículos terrestres;
gaxetas sendo peças de motores; conversores de
torque, exceto para veículos terrestres; caixas de
câmbio, exceto para veículos terrestres; guarnições
para cardas sendo peças de máquinas, de
acoplamentos e/ou de componentes de transmissão;
juntas universais; acoplamentos, exceto para
veículos terrestres; manivelas sendo peças de
máquinas; mancais sendo peças de máquina ou de
acoplamentos; embreagens, exceto para veículos
terrestres; caixas para lubrificação sendo peças de
máquinas; lubrificadores sendo peças de máquinas;
mandris sendo peças de máquinas; caixas de
empanque e buchas, sendo peças de máquinas;
engrenagens sendo peças de máquinas.
Prior.:30 2010 007 861 09/02/2010 DE
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830716645 06/08/2010
400
Tit.STÜWE GMBH & CO.KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7609515
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STÜWE
NCL(9) 12 acoplamentos e/ou componentes de
transmissão para veículos terrestres; discos de
contração sendo partes de acoplamentos para
veículos terrestres; conexões por atrito e/ou
elementos de atrito sendo partes de acoplamentos
para veículos terrestres; cubos de segurança sendo
partes de acoplamentos para veículos terrestres;
árvores de transmissão para veículos terrestres;
caixas de câmbio para veículos terrestres;
engrenagens de metal para veículos terrestres.
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Prior.:30 2010 007 861 09/02/2010 DE
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830716726 06/08/2010
400
Tit.KABUSHIKI KAISHA YASKAWA DENKI (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0339377
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QMET
NCL(9) 07 máquinas e ferramentas para trabalho em
metal; máquinas e aparelhos de carregamento e
descarregamento; máquinas e aparelhos de pintura;
máquinas e aparelhos de pintura; máquinas e
aparelhos para processamento de plástico;
máquinas
e
sistemas
de
fabricação
de
semicondutores; máquinas primárias mecânicas, não
para uso em veículos terrestres (exceto moinhos
d'água e moinho de vento); arranques para motores
e mecanismos; motores de corrente alternada e
motores de corrente contínua (não incluindo aqueles
para veículos terrestres mas incluindo peças para
quaisquer motores de corrente alternada e motores
de corrente contínua); alternadores; geradores de
corrente contínua; robôs de soldagem; robôs de
pintura; robôs de transferência; robôs de montagem
de máquina; robôs de montagem de componentes
eletrônicos; robôs de plastificação; robôs de
processamento de metal.
Prior.:2010-039144
19/05/2010 JP
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL-SHORES
No.830716955 06/08/2010
400
Tit.KABUSHIKI KAISHA YASKAWA DENKI (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0339377
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QMET
NCL(9) 09 máquinas elétricas de soldagem a arco;
aparelhos elétricos de soldagem; dispositivos e
instrumentos de medição ou teste; dispositivos e
aparelhos de controle ou distribuição de força;
conversores rotativos; conversores de fase; baterias
e
células;
dispositivos
e
aparelhos
de
telecomunicação; máquinas eletrônicas, aparelhos e
suas peças [incluídos nesta classe].
Prior.:2010-039144
19/05/2010 JP
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830716971 06/08/2010
400
Tit.KABUSHIKI KAISHA YASKAWA DENKI (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0339377
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QMET
NCL(9) 12 máquinas primárias mecânicas para
veículos terrestres (não incluindo suas peças);
motores de corrente alternada ou corrente contínua
(não incluindo suas peças) [incluídos nesta classe];
equipamentos ferroviários para uso sobre trilhos e
suas peças e acessórios.
Prior.:2010-039144
19/05/2010 JP
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830718257 10/08/2010
400
Tit.BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0215830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANTISTAX
NCL(9) 03 preparações cosméticas para o
tratamento e cuidados das pernas, contendo extrato
de folhas de videira.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830718265 10/08/2010
400
Tit.CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0293121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Levall
NCL(9) 01 produtos químicos para a indústrias de
alimentos, a saber, para beneficiar a farinha e para
acidificação de massa, como um acidificante, um
beneficiador de panificação, agente de panificação e
um transportador de ácido para uso na indústria de
panificação.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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No.830718273 10/08/2010
400
Tit.CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0293121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Levall
NCL(9) 30 agente de panificação, ingrediente de
panificação, fermento em pó.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830718524 11/08/2010
400
Tit.L'OCCITANE INTERNATIONAL, S.A (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5004810
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LE COUVENT DES MINIMES
NCL(9) 03 sabonetes; xampus; perfumes; águas de
colônia; óleos essenciais; preparados e preparações
cosméticas para banhos; cremes para uso
cosmético; cosméticos; loções para os cabelos;
dentifrícios;
preparações
para
maquiagem;
removedores
de
maquiagem
(preparações);
preparações para barbear; desodorantes para uso
pessoal; incensos; âmbar sólido; flores secas
queimáveis para aromatização do ar; fragrâncias
para ambientes; sachês perfumados para roupas de
cama e mesa.
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.830718532 11/08/2010
400
Tit.L'OCCITANE INTERNATIONAL, S.A (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5004810
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EAU DES MINIMES
NCL(9) 03 sabonetes; xampus; perfumes; águas de
colônia; óleos essenciais; preparados e preparações
cosméticas para banhos; cremes para uso
cosmético; cosméticos; loções para os cabelos;
dentifrícios;
preparações
para
maquiagem;
removedores
de
maquiagem
(preparações);
preparações para barbear; desodorantes para uso
pessoal; incensos; âmbar sólido; flores secas
queimáveis para aromatização do ar; fragrâncias
para ambientes; sachês perfumados para roupas de
cama e mesa.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'EAU'
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.830719202 12/08/2010
Tit.ECKART GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0039209
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SynCrystal

400

CFE(4) 26.3.23; 27.5.1
NCL(9) 02 pigmentos perolizados, especialmente
para produtos cosméticos; todos incluídos nesta
classe.
Prior.:302010010427.9 22/02/2010 DE
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.830719296 12/08/2010
400
Tit.SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0173967
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DUOS

CFE(4) 15.9.18; 19.3.24; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 09 telefones móveis, telefones inteligentes,
software para telefone móvel, tons de campainha,
gráficas e música downloadable via rede global de
computadores e dispositivos sem fios, headsets,
microfone, carregadores de baterias elétricas,
baterias elétricas recarregáveis, computadores,
impressoras de computador, monitores de
computador,
assistentes
digitais
pessoais,
semicondutores,
aparelhos
de
televisão,
"
camcorders" (câmaras gravadoras), cabos óticos,
telefones gravadores de vídeo digitais, "players" de
dvd, "players" de mp3, "hubs", "switches" e
roteadores de redes de computadores.
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830719393 12/08/2010
400
Tit.OTTER CONTROLS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7648936
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OTTER
NCL(9) 11 aparelhos para iluminação, para
aquecimento, para produção de vapor, para
cozinhar, para cozinhar, para refrigeração, para
secagem, para ventilação, para fornecimento de
água e para fins sanitários: chaleiras elétricas e
aparelhos para cozinhar a vapor elétricos; válvulas
de controle de temperatura; aquecedores de água;
aquecedores para ferros; peças e acessórios para
todos os produtos anteriormente mencionados.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830719482 12/08/2010
Tit.SAMSONITE IP HOLDINGS S.A.R.L. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400594
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 16 estojos para canetas e lápis.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830719490 12/08/2010
Tit.SAMSONITE IP HOLDINGS S.A.R.L. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400594
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 209

No.830719636 12/08/2010
Tit.SAMSONITE IP HOLDINGS S.A.R.L. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400594
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XTREM SAMSONITE

400

cosméticos, carteiras, suportes de carteiras de
documentos, porta-talão de cheques, pochetões,
capangas, sacolas.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830719687 12/08/2010
Tit.SAMSONITE IP HOLDINGS S.A.R.L. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400594
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XTREM SAMSONITE

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 18 bagagem, malas de viagem, baús,
maletas para documentos, pastas, mochilas de
viagem, mochilas, bolsas de lona, bolsas, bolsas
com rodas, bolsas de tela, bolsas para esportes,
bolsas de mão, bolsas femininas, bolsas de
cosméticos, carteiras, suportes de carteira de
documentos, porta-talão de cheques, pochetões,
capangas, sacolas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830719598 12/08/2010
400
Tit.SAMSONITE IP HOLDINGS S.A.R.L. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400594
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XTREM SAMSONITE
NCL(9) 18 bagagem, malas de viagem, baús,
maletas para documentos, pastas, mochilas de
viagem, mochilas, bolsas de lona, bolsas, bolsas
com rodas, bolsas de tela, bolsas para esportes,
bolsas de mão, bolsas femininas, bolsas de
cosméticos, carteiras, suportes de carteira de
documentos, porta-talão de cheques, pochetões,
capangas, sacolas.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830719601 12/08/2010
400
Tit.KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (TOSHIBA
CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0136204
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOSMART
NCL(9) 09 cartões de circuito integrado virgens e
codificados e unidades para codificação e leitura de
cartões de circuito integrado.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830719610 12/08/2010
400
Tit.SAMSONITE IP HOLDINGS S.A.R.L. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400594
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XTREM SAMSONITE
NCL(9) 21 lancheiras.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830719628 12/08/2010
Tit.SAMSONITE IP HOLDINGS S.A.R.L. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400594
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

400

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 09 estojos de transporte para computadores,
estojos de transporte para computadores móveis,
bolsas de câmera.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830719644 12/08/2010
Tit.SAMSONITE IP HOLDINGS S.A.R.L. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400594
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XTREM SAMSONITE

400

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 16 estojos para canetas e lápis
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830719652 12/08/2010
400
Tit.SAMSONITE IP HOLDINGS S.A.R.L. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400594
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XTREM SAMSONITE
NCL(9) 09 estojos de transporte para computadores,
estojos de transporte para computadores móveis,
bolsas de câmera.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830719660 12/08/2010
Tit.SAMSONITE IP HOLDINGS S.A.R.L. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400594
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XTREM SAMSONITE

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 21 lancheiras.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830719776 12/08/2010
400
Tit.FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7611234
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ServerView
NCL(9) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle, de salvamento e de ensino; aparelhos e
instrumentos
para
condução,
distribuição,
transformação, acúmulo, regulação ou controle da
eletricidade; aparelhos para registro, transmissão e
reprodução de som e imagens; suportes de registro
magnético, máquinas distribuidoras automáticas e
mecanismos para aparelhos operados com moedas;
caixas registradoras, máquinas de calcular,
equipamento de processamento de dados e
computador; software, programas de processamento
de dados; bancos de dados; legíveis por
computador.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830720570 30/06/2010
Tit.NFINITY IP, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7526717
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

400

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 25 vestuário, a saber, camisas, camisetas,
casacos, meias, uniformes, calças, shorts e roupas
para uso atlético; chapéus e bonés; sapatos e
calçados.
Procurador: ALBERTO JERÔNIMO GUERRA NETO

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 21 lancheiras.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 18 bagagem, malas de viagem, baús,
maletas para documentos, pastas, mochilas de
viagem, mochilas, bolsas de lona, bolsas, bolsas
com rodas, bolsas de tela, bolsas para esportes,
bolsas de mão, bolsas femininas, bolsas de

No.830720839 10/06/2010
Tit.PIMMES. PIAUI MATERIAL MEDICO
ESPECIALIZADO LTDA (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7624352
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PIMMES PIAUÍ MATERIAL MÉDICO
ESPECIALIZADO

400
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Tit.OBISPA METALURGICA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91068825000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OBISPA DESIGN

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio e representação d material
médico hospitalar.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"MATERIAL MÉDICO ESPECIALIZADO".
Procurador: O PROPRIO
No.830721037 13/07/2010
210
Tit.AGUIA DOURADA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
GENEROS ALIMENTÍCIOS (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13466404000117
*INDEFERIMENTO.
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.830721193 19/07/2010
Tit.CERÂMICA KASPARY LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90954892000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CERÂMICA KASPARY

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 (comércio de: cerâmica, de tijolo, de
telhas, artigos de barro, material cerâmico, de lajes
pré-moldadas).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CERÂMICA".
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.830721304 16/07/2010
400
Tit.REZENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11564973000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REZENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LTDA

CFE(4) 5.7.13; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio, importação e exportação de
artigos de metais tais como: puxadores para móveis,
cabides, maçanetas, manilhões, fivelas, puxadores
de zíper, mosquetões para bolsas, porta alças,
fechos e chaveiros.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DESIGN".
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830721606 23/07/2010
400
Tit.FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07557685000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOUR JET

Marca: PC PLAMAX

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 39 serviços de coleta e transporte de
residuos orgânicos e inorgânicos, residuos perigosos
e não perigosos, residuos de saúde, residuos
reciclaveis e não reciclaveis, residuos seletivos;
locação de veículos leves e pesados; locação de
contêineres.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.830722165 27/07/2010
400
Tit.NOVO MUNDO DO BRASIL LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03927268000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COCOBALA

CFE(4) 2.5.2; 27.5.1
NCL(9) 25 calça, camisa, short, bermuda, saia,
vestido, cueca, meia, boné, roupa de baixo, roupas
intimas, sutiãns, calcinha.
Procurador: O PROPRIO
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de : máquinas, equipamentos e
materiais de informática e cartuchos para
impressora.
Procurador: PAULO AFONSO PEREIRA
No.830721754 28/07/2010
400
Tit.KATIVA INDUSTRIA DE MÓVEIS TUBOLARES
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06342167000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EKOKATI

No.830722378 20/08/2010
400
Tit.ARTSORIO COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E
ACESSÓRIOS LTDA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12077258000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARTSÓRIO

CFE(4) 5.3.6; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio e bijuterias.
Procurador: O PROPRIO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 serviços de construção e reparação de
obras civis.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO"
E "LTDA".
Procurador: O PROPRIO
No.830721576 23/07/2010

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 19 materiais de construção (perfis de
plásticos, pontaletes, pavers, palanques e tramas).
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.830721894 29/07/2010
400
Tit.PLAMAX IND. COM. SERVIÇOS,
CONSTRUTORA E COLETORA DE RESÍDUOS
LTDA ME (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04282145000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

No.830723552 16/08/2010
400
Tit.FPERJ - FEDERAÇÃO DE PAINTBALL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10626255000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FEDERAÇÃO DE PAINTBALL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
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Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.830723978 16/08/2010
400
Tit.SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0185892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SWIFTREADY
NCL(9) 09 software relacionado à comunicação
financeira.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.1.3; 27.5.1
NCL(9) 41 atividades desportivas incluídas nesta
classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FEDERAÇÃO DE PAINTBALL DO
ESTADO".
Procurador: ADOVALDO JOSÉ DE CASTRO
FONSECA
No.830723650 16/08/2010
400
Tit.ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4925831
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JABULANI
NCL(9) 28 bolas de futebol e outros equipamentos
esportivos; todos incluídos nesta classe.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

No.830724028 16/08/2010
400
Tit.SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0185892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SWIFTREADY
NCL(9) 38 provimento de acesso a uma rede de
comunicações eletrônica global e segura.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830724095 16/08/2010
Tit.FUJIFILM CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7251874
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FUJIFILM

400

No.830724192 16/08/2010
400
Tit.SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0185892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SWIFTREADY
NCL(9) 35 serviços de consultoria em negócios, em
particular
aqueles
prestados
a
instituições
financeiras, serviços de assessoria em gestão de
negócios e de consultoria em gestão de negócios,
em particular aqueles prestados a instituições
financeiras.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.830723773 16/08/2010
400
Tit.COSMIX PRO NAILS COMÉRCIO
REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10406034000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ACRY-LIGHT-GEL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 unhas artificiais (pó e gel para a
confecção de), comercializadas com marca própria.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "LIGHT" E "GEL".
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.830723790 16/08/2010
400
Tit.COSMIX PRO NAILS COMÉRCIO
REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10406034000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACRY-LIGHT-GEL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio, importação e exportação de
unhas artificiais (pó e gel para a confecção de).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "LIGHT" E "GEL".

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 café, chá, cacau, açucar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes,
incluindo alimentos processados, cozidos e
congelados; mel, xarope de melaço; lêvedo;
fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos
(condimentos);
especiarias;
gelo;
bebidas
nutricionais,
exceto
para
fins
medicinais;
suplementos e aditivos alimentares à base de
carboidratos e fibras, com adição de vitaminas,
minerais, oligoelementos, separadamente ou em
combinação, todos utilizados também para realçar o
sabor; maçapão e pastas de avelã; alimentos
nutricionais e dietéticos, exceto para fins medicinais,
que contenham ingredientes que incluam colágeno,
astaxantina, ácido hialurônico (como componente
principal), separadamente ou em combinação, sob a
forma de comprimidos, líquidos, pastas, pós,
granulados, grãos, cápsulas moles, cápsulas,
tabletes, blocos, geléias e doces de goma.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830724117 16/08/2010
Tit.FUJIFILM CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7251874
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FUJIFILM

congelados, secos e cozidos; geléias, doces e
compotas; ovos; leite e laticínio; óleos e gorduras
comestíveis, incluindo alimentos processados,
cozidos e congelados; suplementos nutricionais à
base de proteínas; suplementos alimentares à base
de proteínas; suplementos alimetares para a saúde
com efeito anti-envelhecimento (exceto para uso
médico); suplementos e aditivos alimentares à base
de proteínas, gorduras, ácidos gordos e polifenóis,
com adição de vitaminas, minerais, oligoelementos;
suplementos alimentares para fins estéticos;
suplementos alimentares contendo extratos de
plantas e frutas; suplementos alimentares dietéticos;
suplementos alimentares contendo fibras alimentar;
suplementos alimentares; suplementos e aditivos
alimentares, exceto para fins medicinais, contendo
ingredientes que incluem colágeno, astaxantina,
ácido hialurônico (como componente principal),
separadamente ou em combinação, sob a forma de
comprimidos, líquidos, pastas, pós, granulados,
grãos, cápsulas moles, cápsulas, tabletes, blocos,
geléias e doces de goma.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

No.830724214 16/08/2010
400
Tit.SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0185892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SWIFTREADY
NCL(9)
42
serviços
de
instalação,
de
implementação, de integração, de elaboração
[concepção] e de manutenção de software de
computador relacionados à comunicação financeira
e a serviços de suporte em relação aos mesmos;
serviços para certificação e para qualificação de
aplicativos, de serviços, de interfaces, de
conectividade e de consultoria de terceiros, todos na
área de comunicação financeira.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830724427 17/08/2010
400
Tit.SERVICIOS Y CONSULTORÍAS HENDAYA S.A.
(CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7646933
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ME PERFORMA
NCL(9) 06 esferas metálicas usadas para trituração
de minérios minerais.
Procurador: ANDREA GAMA PASSINHAS TARDIN

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutas, legumes e verduras em conserva,

No.830724940 17/08/2010
400
Tit.GILDAN ACTIVEWEAR SRL (BB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7648855
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GILDAN
NCL(9) 25 vestuário masculino, feminino, jovem e
infantil, a saber, vestidos, camisas de golfe, camisas
pólo, camisas de abotoar, camisas com colarinho,
camisas com colarinhos curtas, camisas com capuz,
a saber, camisas de moletom com capuz, camisetas
com capuz, jaquetas resistentes ao vento, calças
resistentes ao vento, trajes para corrida, calças para
corridas, shorts para corrida, conjuntos para corrida,
jardineiras, vestidos de tricô/malha, shorts de
tricô/malha, camisas de tricô/malha, a saber camisas
polo de tricô/malha, camisa sem manga, trajes de
brincar de peça única, trajes de brincar de duas
peças, a saber, conjuntos de calça e camisa,
macacões, calças, jeans tipo denim, camisas, shorts
e conjuntos de shorts, saias, vestidos de camisetas,
camisas esportivas, suéteres, calças de moletom,
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camisas de moletom, camisetas regata, camisetas,
camisas de gola rolê, roupas de dormir, a saber
macacões de dormir, pijamas e camisolas, malhas
[vestuário], meias, camisas de baixo, roupas de
baixo, roupa íntima masculina e feminina, a saber
ceroulas, cuecas boxer, cuecas tipo sunga, cuecas,
calcinhas, calcinhas tipo biquini, calcinhas de cós
baixo, calcinhas de cós alto.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

manetes de freio, ajustes de guidão, campainhas,
assentos de criança para bicicletas, protetores de
eixo de corrente, defletores de corrente, canotes de
assento, sistema de soltura rápida de canotes,
cabeçotes para conjuntos de quadro-garfo,
suspensões, mesas de guidão, punhos para
guidãos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830725040 17/08/2010
400
Tit.EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4762525
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAPIEN
NCL(9) 10 produtos médicos, incluídos nesta classe.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830725350 18/08/2010
400
Tit.SHIMANO EUROPE B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7644710
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRO THARSIS
NCL(9) 09 computadores de bicicleta, ergômetros
para bicicletas; capacetes; óculos, óculos esportivos,
óculos de sol, artigos ópticos e acessórios para
artigos ópticos, indicadores de velocidade, monitores
de batimentos cardíacos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830725318 18/08/2010
400
Tit.FRAUSCHER HOLDING GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7644663
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRAUSCHER
NCL(9) 09 aparelhos e instrumentos geodésicos, de
pesagem, medição, sinalização e controle; sensores;
aparelhos de medição elétricos e magnéticos,
especialmente sensores indutivos; aparelhos e
instrumentos para conduzir, comutar, transformar,
armazenar, regular e controlar eletricidade; circuitos
elétricos para contagem de eixos de rodas;
aparelhos para processamento de dados e
computadores, assim como suas partes; cartões de
interface para ligar aparelhos de medição e sensores
com instalações de processamento de dados;
software de computador, especialmente para
processamento de dados de sensor; equipamentos
de proteção contra raios.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725334 18/08/2010
400
Tit.SHIMANO EUROPE B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7644710
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRO THARSIS
NCL(9) 25 roupas; conjuntos para chuva, capas de
chuva, ponchos de chuva, roupas esportivas, roupas
de náilon, roupas de competição de ciclismo, roupas
de ciclismo, casacos, jaquetas, roupas de baixo,
calçados; galochas, calçados de ciclismo, agasalhos,
calçados de competição de ciclismo, calçados de
caminhada, capas de sapatos, artigos de chapelaria;
bonés, luvas; incluindo luvas de ciclista, luvas de
competição de ciclismo, suspensórios, meias, calças
de ciclismo.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830725342 18/08/2010
400
Tit.SHIMANO EUROPE B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7644710
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRO THARSIS
NCL(9) 12 bicicletas, peças de bicicletas e
acessórios de bicicleta não inclusos em outras
classes, tais como pneus, extensões de guidão,
protetores de tubo, selins de tubo, cestos adaptados
para bicicletas, transportadores de bicicleta, suportes
de bicicletas, quadros, correntes, protetores de
corrente, cubos, bagageiros, extensões para
bagageiros, pedais, bombas, mangueiras de bomba,
freios, marchas, correias de transporte, raios de
roda, para-lamas, extensões de para-lamas,
espelhos retrovisores, guidões, descanso de
bicicleta, extensões de guidão, fitas de guidão, pinos
de extremidade de guidão, suportes de câmara,
câmaras de ar, aros, aletas de para-lamas, presilhas
de pedal, bombas de pé, suportes de pé, garfos
(também amortecidos), sistema de roda livre, rodas,
suportes de bicicleta para automóveis, almofadas
para selim, parafusos de pino de selim, pinos de
selim, conjuntos de parafuso, parafusos de pedivela,
anéis de espaçamento, limpadores de corrente,
selins (também amortecidos), rodinhas laterais,

No.830725601 18/08/2010
400
Tit.LINDE AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0079391
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HYDROPRIME
NCL(9) 11 geradores de gás e aparelhos para
produção de gás, em particular aparelhos de gás
para a fabricação de hidrogênio e de outros gases
combustíveis.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830725814 18/08/2010
Tit.MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5057116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MIMAKI

004

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 07 máquinas e máquinas-ferramentas;
motores e máquinas (exceto para veículos
terrestres);
acoplamentos
de
máquina
e
componentes de transmissão (exceto para veículos
terrestres); implementos agrícolas; exceto aqueles
operados manualmente; incubadoras de ovos;
máquinas e motores; segmentos; correntes e eixos
de transmissão; mancais de eixo de transmissão;
eixos de manivela; redutores de pressão;
reguladores de pressão; válvulas de pressão;
controles hidráulicos e pneumáticos; roldanas;
carretéis; pistões para máquinas e camisas;
reguladores de velocidade; mecanismos de
acionamento;
transformadores
de
torque
(conversores); contra-pedais; embreagens; juntas
cardan (juntas universais); turbinas; pistões;
camisas; segmentos para máquinas (exceto para
veículos terrestres); mecanismos e segmentos de
freio; freios; lonas de freio e sapatas de freio;
cilindros de motor (pistões); camisas de motor
(camisas de pistão); hastes de comando.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830726225 19/08/2010
Tit.YENMAK MOTOR GÖMLEK SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7639449
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: YENMAK

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 40 impressão; aluguel de impressoras
digitais e de impressoras a jato de tinta.
*EM VISTA DA EXCLUSÃO DOS DADOS DA
PRIORIDADE UNIONISTA E DA CORREÇÃO NO
PROCURADOR.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830726101 19/08/2010
400
Tit.AMERICAN CANCER SOCIETY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6943098
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CELEBRATE. REMEMBER. FIGHT BACK.
NCL(9) 16 materiais impressos, a saber, circulares,
brochuras e folhetos contendo informações na área
de pesquisa educação, apoio, prevenção, detecção,
tratamento de câncer e prestação de serviços a
pacientes e familiares.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830726195 19/08/2010
Tit.YENMAK MOTOR GÖMLEK SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7639449
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: YENMAK

400

400

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 12 veículos; aparelhos para locomoção por
terra; ar ou água; automóveis; caminhões; ônibus;
caminhões de reboque; tratores; veículos frigoríficos;
caminhões-betoneiras (veículos para mistura e
transporte de concreto); veículos militares para fins
de transporte; ambulâncias; caminhões-cisternas;
caminhões de bombeiro; carros esportivos; carrinhos
de golfe; caminhões de lixo; veículos de serviço
funerário móvel; cozinhas móveis; empilhadeiras;
caminhões de dejetos; motores; chassis; eixos;
árvores de eixo; varetas; caixas de marcha
(transmissões); conjuntos de redução de velocidade;
embreagens; motores a jato; correntes de
transmissão; engrenagens; pneus de veículos e
conjuntos de pneus; aros para veículos terrestres;
hastes de comando.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830726535 19/08/2010
400
Tit.ICAL PARTICIPAÇÕES S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10858529000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VERSA
NCL(9) 21 vidro para janelas de veículos (produtos
semi-acabados); vidros opalas; cristal usado em
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vidraça; bustos de porcelana, terracota ou vidro;
tigelas de vidro, vidro pintado; vidro não trabalhado
ou semi-trabalhado (exceto vidro para construção);
estátuas de porcelana, terracota ou vidro; vidros
(matérias-primas); estatuetas de porcelana, terracota
ou vidro; caixas de vidro; obras de arte de porcelana,
terracota ou vidro; tampas de vidro; cristais
(vidraçaria); mosaicos de vidro, exceto para
construção; rolhas de vidro; fibra de vidro, exceto
para isolamento ou uso têxtil; recipientes de vidro; lã
de vidro, exceto para isolamento; sinalizadores de
porcelana ou vidro, vidro em pó para decoração.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830726772 19/08/2010
400
Tit.ICAL PARTICIPAÇÕES S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10858529000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OTMI VIDROS PLANOS
NCL(9) 35 comércio, inclusive eletrônico de: cristal
polido, vidro plano e demais tipos de vidro, produtos
fabricados ou compostos de vidro, matérias-primas,
insumos e componentes para vidro, peças e
equipamentos destinados a fabricação de vidros e
cristais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VIDROS PLANOS".
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL-SHORES
No.830726837 19/08/2010
400
Tit.HOME BOX OFFICE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0179388
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUCK
NCL(9) 16 material impresso, a saber, calendários,
cartazes, cartões postais, cadernos, etiquetas
adesivas, decalques, fotografias, artigos de
papelaria, tatuagens temporárias, descansos de
papel,
cartões
de
troca,
cartões
de
trivialidade/curiosidades e uma série de livros, todos
apresentando conteúdo de ou relacionado a séries
televisivas de drama; canetas, lápis.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830727159 20/08/2010
Tit.TOYOTA TECHNOCRAFT CO., LTD (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7617747
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RACING DEVELOPMENT TRD

400

CFE(4) 25.1.9; 27.5.1
NCL(9) 07 silenciosos, velas para ignição, cabos de
vela de ignição, tampas de radiador, mangueiras de
radiador, filtros de óleo, filtros de ar para motores ou
motores por combustão, coletor de descarga, pistões
para motores ou motores por combustão, bielas para
motores ou motores por combustão, superchargers
(superalimentadores/compressores), turbocharges
(turbopropulsor).
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
RACING DEVELOPMENT.
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.830727361 20/08/2010
351
Tit.YSI INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7624379
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YSI
NCL(9) 09 "equipamentos de laboratório, a saber,
termômetros e suas partes, a saber, bulbo úmido de
pavio, termômetros eletrônicos, suportes de
montagem de termômetros eletrônicos, adaptadores
de gravador de termômetro eletrônico, controladores

de temperatura e suas partes, a saber, relés,
adaptadores de temperatura, instrumentos para
alcançar as normas de temperatura, a saber,
adaptadores de pilha, medidores de oxigênio
dissolvido, membranas de medidores de oxigênio
dissolvido para uso científico, monitores de oxigênio
dissolvido, monitores para oxigênio biológico e suas
partes, a saber, conjuntos de banho para aparelhos
de monitoramento de oxigênio biológico, sensores
de oxigênio, êmbolos de resina acrílica para fins
científicos e laboratoriais, e barras misturadoras
(âncoras magnéticas), pontes de condutividade e
suas partes, a saber, células (elementos) de
condutividade, medidores de condutância e suas
partes,
a
saber,
células
(elementos)
de
condutividade,
medidores
de
salinidadecondutividade-temperatura,
instrumentos
de
platinização, analisadores industriais e suas partes,
a saber, adaptadores de temperatura, membranas
de álcool para uso científico, membranas de
dextrose para uso científico, membranas de
sacarose para uso científico, membranas de lactose
para uso científico, e módulos de injeção dual,
radiômetros, higrômetros de ponto de condensação
("ponto de orvalho"), instrumentos de tensão térmica,
medidores de oxidase e suas partes, a saber,
membranas medidoras de oxidase para uso
científico, indicadores de processo, transmissores e
suas partes, a saber, carcaças de dispositivos
eletrônicos e janelas de vapor, termístores,
elementos de platina sensores de temperatura,
sondas de teste de temperatura, revestimentos para
sondas de teste, suportes para sondas de teste,
terminais (conexões elétricas) para sonda de teste,
termopares, pilhas de ponto de condensação ("ponto
de orvalho") e suas partes, a saber, carcaças
protetoras
de
dispositivos
eletrônicos
e
transmissores/fontes de alimentação, transdutores
de pressão, indicadores digitais, indicadores de
temperatura, condicionadores de sinal, caixas
interruptoras, cabos de instrumento, câmaras de
calibração, conjuntos de pilha e carregador,
misturadores sumersíveis, pilhas de condutividade,
bandejas de amostras, coberturas protetoras para
evaporação, microxícaras de amostra de béquer, e
estojos de transporte para estes equipamentos,
analisadores de glicose do sangue, membranas
analisadoras de glicose do sangue para uso
científico, analisadores do lactato sanguíneo e suas
partes, a saber, bolsas para resíduos, e membranas
analisadoras do lactato sanguíneo para uso
científico."
*RETIFICAÇÃO DO DESPACHO EXARADO NA RPI
2208 DE 30/04/2013 TENDO EM VISTA ACERTOS
NA ESPECIFICAÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO
REQUERENTE VIA "FALE CONOSCO"
Procurador: MOMSEN, LEORNADOS & CIA
No.830727469 20/08/2010
400
Tit.CLARO S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40432544000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLARO HUB SERVICES
NCL(9) 38 serviços de telecomunicações.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
HUB SERVICES.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830727671 23/08/2010
400
Tit.PCJ ACADEMIA DE GINÁSTICA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05862582000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACADEMIA PALACE

CFE(4) 2.1.18; 26.1.2; 27.5.25
NCL(9) 41 educação provimento de treinamento
entretenimento, atividades desportivas e culturais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACADEMIA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830727736 23/08/2010
400
Tit.ARKEMA FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0190535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RILSAMID
NCL(9) 17 produtos em matérias plásticas semitrabalhados; tubos flexíveis não metálicos; peças em
plástico flexível (produtos em matérias plásticas
semi-trabalhadas); conexões de tubos não
metálicos; fibras de carbono exceto para uso têxtil;
fibras em material plástico exceto para uso têxtil;
tubos em plástico flexível; material plástico semitrabalhados utilizados para os revestimento de cabos
elétricos; materiais plásticos semi-trabalhados
utilizados na indústria automotiva, na indústria da
saúde e na indústria das transferências de fluidos;
resinas sintéticas e resinas artificiais (produtos semiacabados); materiais semi-trabalhados para lona de
freios; gaxetas para vedação; películas em material
plástico exceto para embalagem; mangueiras em
materiais têxteis; isolantes para cabos; canos
flexíveis não metálicos para o transporte de fluidos e
de combustíveis.
Prior.:10 3 716 187
25/02/2010 FR
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.
No.830727744 23/08/2010
400
Tit.ARKEMA FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0190535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RILSAMID
NCL(9) 22 fibras têxtis em bruto; cabos não
metálicos; fibras em matérias plásticas para uso
têxtil; fibras têxteis; fios não metálicos para atar ou
embalar
Prior.:10 3 716 187
25/02/2010 FR
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.
No.830727752 23/08/2010
400
Tit.ARKEMA FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0190535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RILSAMID
NCL(9) 25 vestuário esportivo (para práticas de
esportes); calçados esportivos (para práticas de
esporte).
Prior.:10 3 716 187
25/02/2010 FR
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.
No.830728392 20/08/2010
400
Tit.TORTUGA- PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00934658000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IRA WAY
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Marca: AZALMOD
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas para uso
humano.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 20.5.25; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria em gestão de negócios
assessoria em gestão de negócios [assessoria,
consultoria,
informação]
importação-exportação
(agências de -) importação-exportação (agências de
-) [acessoria, consultoria, informação] comércio
[através de qualquer meio] produtos feitos de papel
ou papelão comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão [assessoria,
consultoria, informação] comércio (através de
qualquer meio) de roupas [assessoria, consultoria,
informação] comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário [assessoria,
consultoria, informação] comércio (através de
qualquer meio) de amianto comércio (através de
qualquer meio) de amianto [assessoria, consultoria,
informação] comércio (através de qualquer meio) de
produtos em matérias plásticas semiprocessadas
comércio (através de qualquer meio) de produtos em
matérias plásticas semiprocessadas [assessoria,
consultoria, informação] comércio (através de
qualquer meio) produtos feitos de borracha, gutapercha, goma, amianto ou mica comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de borracha, gutapercha, goma, amianto ou mica [assessoria,
consultoria, informação] comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis
[assessoria, consultoria, informação] comércio
(através de qualquer meio) de borracha comércio
(através de qualquer meio) de borracha [ assessoria,
consultoria, informação] comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum [assessoria, consultoria, informação].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "WAY".
Procurador: NATAN BARIL
No.830729097 24/08/2010
Tit.MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0063940
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASTERCARD

No.830729186 24/08/2010
400
Tit.TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY
LIMITED (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0127663
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ENRAPSAR
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas para uso
humano.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830729194 24/08/2010
400
Tit.TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY
LIMITED (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0127663
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IPREZIV
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas para uso
humano.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830729208 24/08/2010
400
Tit.GMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11782220000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 2 POWER

CFE(4) 26.3.1; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 35 serviços de comércio de artigos
esportivos, a saber, toalhas, garrafas, luvas,
coqueteleiras, chaveiros e óculos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

400

No.830729682 25/08/2010
400
Tit.CHERY QUANTUM AUTO CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645791
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: QOROS
NCL(9) 36 serviços de seguros (para veículos);
informações sobre seguros (para veículos);
empréstimos a prazo/empréstimos a prestações
(para veículos); serviços de financiamento (para
veículos); serviços de leasing ("hire-purchase
financing") (para veículos); avaliação relativa à
fixação/determinação de taxas (para veículos)
(avaliação financeira); compra em prestações ("tally
purchase") de veículos terrestres; corretagem;
serviços de fiança [garantias]; serviços de penhor.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.830729690 25/08/2010
400
Tit.CHERY QUANTUM AUTO CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645791
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: QOROS
NCL(9) 37 manutenção e reparo de veículos
automotivos; lavagem de veículos automotivos;
lubrificação de veículos; polimento de veículos;
tratamento antioxidante para veículos; estações de
serviços para veículos (fornecimento de combustível
e manutenção); manutenção de veículos; limpeza de
veículos; reparo de veículos; vulcanização de pneus
[reparo].
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.830729755 25/08/2010
Tit.TEIJIN ARAMID GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645813
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ENDUMAX
NCL(9) 23 fios para uso têxtil.
Prior.:302010012322.2 01/03/2010 DE
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

400

CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(9) 28 jogos e brinquedos; artigos para ginástica
e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para árvores de natal.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830729160 24/08/2010
Tit.TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY
LIMITED (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0127663
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

No.830729178 24/08/2010
400
Tit.TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY
LIMITED (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0127663
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EDARBI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas para uso
humano.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645791
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QOROS
NCL(9) 12 veículos para locomoção por terra, ar,
água ou trilhos; carros; rodas de veículos; chassis de
veículos; máquinas para veículos terrestres; portas
para veículos; janelas para veículos; volantes para
veículos; capôs para veículos; carrocerias; motores
para veículos terrestres; mecanismos de propulsão
para veículos terrestres; engrenagem para veículos
terrestres; motores elétricos para veículos terrestres;
embreagens para veículos terrestres; freios para
veículos; turbinas para veículos terrestres; párachoques para automóveis; assentos para veículos;
buzinas para veículos.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

No.830729666 25/08/2010
400
Tit.CHERY QUANTUM AUTO CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645791
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QOROS
NCL(9) 07 radiadores (refrigeração) para motores e
máquinas de veículos; ventiladores, (refrigeração)
para motores e máquinas de veículos; silenciosos e
canos de descarga (purificação) para motores e
máquinas de veículos; abafadores de som para
motores e máquinas de veículos; pistões para
motores de veículos; , rolamentos para veículos;
instalações para lavagem de veículos; bombas
[partes de máquinas ou motores]; válvulas [peças de
máquinas]; caixas para lubrificação [partes de
máquinas].
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.830729674 25/08/2010
Tit.CHERY QUANTUM AUTO CO., LTD. (CN)

400

400

No.830729828 25/08/2010
400
Tit.TEIJIN ARAMID GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645813
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ENDUMAX
NCL(9) 09 luvas para proteção contra acidentes,
luvas para proteção contra cortes, luvas para
proteção contra golpes, vestuário e artigos de
chapelaria e calçados para proteção contra
acidentes, coletes para proteção contra balas,
coletes para proteção contra fragmentos, coletes
para proteção contra cortes, coletes para proteção
contra golpes, capacetes para proteção.
Prior.:302010012322.2 01/03/2010 DE
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830729976 25/08/2010
400
Tit.TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0137960
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THE A-TEAM
NCL(9) 41 serviços de produção e distribuição de
filmes cinematográficos; serviços de entretenimento
na forma de séries de televisão apresentando ação,
aventura e drama; serviços de fornecimento de
informação on-line na área de entretenimento de
vídeo,
televisão
e
filmes
cinematográficos
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apresentando ação, aventura e drama pela internet;
serviços de entretenimento na forma de imagens e
vídeos
não
descarregáveis
apresentando
entretenimento, televisão e filmes cinematográficos
transmitidos pela internet e redes de comunicação
sem fio; serviços de diários on-line, a saber, blogs
(diários virtuais) apresentando opiniões pessoais em
área de interesse geral, ação, aventura e drama.
Prior.:77/945,477
25/02/2010 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830729984 25/08/2010
400
Tit.PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT
GESELLSCHAFT M.B.H. (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645538
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CATHEJELL
NCL(9) 05 lubrificantes para cateteres
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830730095 01/09/2010
Tit.MARFRIG ALIMENTOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03853896000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GADO LEGAL MARFRIG

400

No.830734198 10/09/2010
100
Tit.CONSTRUCCIONES METALICAS UNION S.A.
(PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7440200
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UNION ALMACENAMIENTO SEGURO

CFE(4) 3.4.1
NCL(9) 35 compra venda e animais para abate;
levantamento de informações sobre animais criados
em obervação à legislação vigente; publicação de
textos que incitem os criadores de animais de abate
à observância da legislação vigente.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GADO".
Procurador: ROQUE ALOISIO SCHARDONG
No.830730141 02/09/2010
Tit.HUGO HENRIQUE VAZ PINTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31454370890
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JUNGLE PARTY

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de calçados, comércio de
suvenires, bijuterias e artesanatos comércio de
roupas profissionais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAPATARIA LANÇAMENTOS &
OUTLET".
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA

400

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 20 produtos para armazenagem de objetos;
prateleiras; racks; gondolas de supermercados;
armários; arquivos [ móveis ]; mobiliarío de aço.
todos incluídos nesta classe.
*EM
RETIFICAÇÃO
AO
INDEFERIMENTO
PUBLICADO NA RPI 2211, DE 21/05/2013, TENDO
EM VISTA OMISSÃO DE UM DÍGITO NO NÚMERO
DE UM DOS ÓBICES APONTADOS. INCISO XIX
DO ART. 124 DA LPI, REGS. 006031200 E
818527021. INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A
EXPRESSÃO
"TODOS
INCLUÍDOS
NESTA
CLASSE" PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À NCL(9)
20 REIVINDICADA.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.830736093 15/09/2010
241
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
*PED. 828366497
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES

CFE(4) 27.5.1; 29.1.15
NCL(9) 41 organização e realização de festas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PARTY".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830730362 02/09/2010
400
Tit.KATIA ROZI DA CONCEIÇÃO SOUZA ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08430166000400
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAPATARIA LANÇAMENTOS & OUTLET

No.830736115 15/09/2010
100
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TIJOLINHO
NCL(9) 35 administração de negócios, assessoria
em gestão de negócios, comerciais de rádio,
comerciais de televisão, consultoria profissional em
negócios, decoração de vitrines, hotelaria <negócios
de gestão), promotor de eventos, agenciamento de
mercadoria [intermediação], aluguel de stands,
assessoria, consultorja e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial], assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia, assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, market1ng,

produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista, assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas, assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia, assessoria, consultoria e informações
sobre
franchising
[gestão
comercial],
comercialização através da websites, em conexão
com
o
comércio
realizado
pela
internet,
comercialização de produtos sob contrato de
franquia, comércio <através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico, de
aparelhos de iluminação, comércio de azulejo, de
aparelhos e instrumentos ópticos, de artigos de
cama, mesa e banho, de artigos de cutelaria, de
artigos de iluminação, iluminação (cera para-),
lamparinas administração de, negocios, assessoria
em gestão de negocios, comerciais de radio,
comerciais de televisão, consultoriia profissional em
negocios, decoração de vitrines, hotelaria (negócios
de gestão), promotor de eventos, agenciamento de
mercadoria [intermediação] aluguel de stands,
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial], assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comerciauzaçao de produtos sob contrato de
franquia, assessoria, consultor]a e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista, assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas, assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia, assessoria, consultoria e informações
sobre franciiising [gestão comercial], comercialização
através da websites, em conexão com o comércio
realizado pela 1nternet, comercialização de produtos
sob contrato de franquia, comercio (através de
qualquer meio) de adesivos para papelaria ou para
uso doméstico, de aparelhos de iluminação,
comércio de azulejo, de aparelhos e instrumentos
ópticos, de artigos de cama, mesa e banho, de
artigos de cutelaria, de artigos de iluminação,
iluminação (cera para-), lamparinas [ velas], artigos
para iluminação não elétrico, de artigos de joalheria,
brincos, correntes, joias, semi-joias, pingente, de
artigos de louça de faiança, de artigos de papelaria,
agenda, albuns, caneta, cartão, cartão com imagem
e mensagem impressa, cartão telefonico, cartão
postal, cartas, cartazes (posters), cartões, cartões
postais, cartões de natal, estampas, lapis, material
impresso, prospectos, de artigos de porcelana, de
artigos
religiosos,
crucifixo,
devocionários,
escapulário, biblias, estatuas, estatuetas de papel
mache, estojo, figuras com motivos religiosos, figura
de cera, figuras (estatuetas), imagens, imagens
(representaçoes graficas), imagens sacras, kit
terços, livretos, livros, livros para escrever, ou
desenhar, livro de bolso, livro liturgico, livro
cartonado, livros de canções, (song books), mantos,
marcadores de livro, medalhas, obras artísticas e
culturais impressas e fonográficas, obras de arte,
obras devocionais impressas fonograficas, obras
sacras e histórica, placa devoto, porta terço,
rosários, talhas, terços, pilhas, de artigos de
relojoaria, relógio, de artigos de vidro, espelhos, de
artigos do vestuarjo, bones, calçado, camisa,
camiseta, chinelos, roupas, tunicas, vestido de noiva,
de artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro, de artigos e produtos
confeccionados de peles de animais, de artigos para
encadernaçao de bijuteria, broche, gargantilhas,
pulseira, busto de madeira, gesso, cera ou plastico,
cadeado, de botões [artigos de armarintíojj, de
cosméticos, de decorações para arvores de natal,
eletrônico, de discos acústicos, capas [estojos], de
cd e dvd, cd-rom [drive], compactos (discos), rom
(ingl.), periódico em fita ou em cd-rom, porta cd,
disco digital de video, compactos (discos) [áudio e
video], cd-rom pisco], de escovas, de fitas e laços,
de flores artificiais, coroa, coroas de flores, escudo,
gravuras, de fotografias, de jogos, brinquedos,
boneco, de malas e bolsas de viagem~, bolsa, de
malas e bolsas de viagem~ de molduras, de pentes
e esponjas, fósforo, de produtos confeccionados de
metais preciosos ou folheados, artesanato, artigos
para decoração, quadros, de produtos de
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perfumaria, essências, sabonetes, de produtos feitos
de vime, de produtos feitos de papel ou papelão,
blocos para anotações, anuario, apostilas para fins
educacionais, caderneta de nota, caderno, caderno
para musica, calendario, calendário de folhas
destacáveis,
decalques,
envelope,
folhetos,
folhinhas, de produtos têxteis, de publicações em cdrom~, publicações eletrônicas [para download],
boletim
informativo,
publicações
impressas,
impressos(material),
jornais,
publicações
em
fascículos impressos, revistas, revistas (periódicos),
de rendas e bordados, botoivj, de sacos e sacolas,
de utensilios e recipientes para a casa ou a cozinha,
adorno de mesa, castiçais, embalagens em lata, de
velas, velas perfumadas, pavios para iluminação e
velas para arvores de natal, velas [iluminação), cera
para iluminação, incenso, kit vela, pavios de velas,
porta incenso, porta velas, velas decorativas, vela
eletrônica com pilha, de água mineral engarrafada;
comercialização de água bruta, água de seltz, água
litinada, água mineral (produtos para fabricar), água
de coco, água gasosa, águas (bebidas) produtos
para fabricar, agua mineral (bebida), água
desmineralizada para beber, água de soda, água
clorada para beber, água potável para beber,
bebidas, brindes, chavelros, distrjbuição de brindes e
produtos, imas, franciiising (venda e licenciamento
de - ), tratando-se de administração de negocios em
franchising, franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produçao ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração
de
negocios],
ora
artistica,
agenciamento, gestão e intermediação, serviços de
colocação e recolocação no mercado de trabalho,
prestados a titulo de assistência social.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
821593668 E 821593714.
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.830736123 15/09/2010
351
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBTI
NCL(9) 35 administração de negócios, assessoria
em gestão de negócios, atualização de material
publicitário, comerciais de rádio, comerciais de
televisão, consultoria profissional em negócios,
decoração de vitrines, demonstração de produtos,
hotelaria (negócios de gestão>, distribuição de
material
publicitário,
promotor
de
eventos,
publicidade por catálogos de vendas, agenciamento
de mercadoria [intermediação], aluguel de stands,
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial], assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia, assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista, assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas, assessoria, consultoria e
inforjuação na implantação e viabilização de sistema
de franquia, assessoria, consultoria e informações
sobre
franchising
[gestão
comercial],
comercialização através da websites, em conexão
com
o
comércio
realizado
pela
internet,
comercialização de produtos sob contrato de
franquia, comércio <através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico, de
aparelhos de iluminação, comércio de azulejo, de
aparelhos e administração de negocios, assessoria
em gestão de negócios, atualizaçao de material
publicitário, comerciais de radio, comerciais de
televisao, consultoria profissional em negócios,
decoração de vitrines, demonstração de produtos,
hotelaria (negócios de gestão), distribuição de
material
publicitário,
promotor
de
eventos,
publicidade por catálogos de vendas, agenciamento
de mercadoria [intermediação], aluguel de stands.
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
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[gestão comercial], assessorja, consultoria e
informação
em
gestão
de
negocios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia, assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista, assessoria, cotnsultoria e informação em
promoção de vendas, assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia, assessoria, consultorja e informações
sobre
franchising
[gestão
comercial],
comercialização através da websites, em conexão
com
o
comércio
realizado
pela
internet,
comercialização de produtos sob contrato de
franquia, comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico, de
aparelhos de iluminação, comércio de azulejo, de
aparelhos e instrumentos ópticos, de artigos de
cama, mesa e banho, de artigos de cutelaria, de
artigos de iluminaçao, iluminação (cera para-),
lamparinas [velas], artigos para iluminaçao nao
eletrico, de artigos de joalheria, brincos, correntes,
jóias, semi-jóias, pingente, de artigos de louça de
faiança, de artigos de papelaria, agenda, albuns,
caneta, cartão, cartão com imagem e mensagem
impressa, cartão telefônico, cartão postal, cartas,
cartazes ~posters), cartoes, cartões postais, cartões
de natal, estampas, lápis, material impresso,
prospectos, de artigos de porcelana, de artigos
religiosos, crucifixo, devocionários, escapulário,
bíblias, estatuas, estatuetas de papel mache, estojo,
figuras com motivos religiosos, figura de cera, figuras
(estatuetas), imagens, imagens (representações
gráficas), imagens sacras. kit terços, livretos, livros,
livros para escrever, ou desenhar, livro de bolso,
livro liturgico, livro cartonado, livros de canções,
(song books), mantos, marcadores de livro,
medalhas, obras artísticas e culturms impressas e
fonograficas, obras de arte, obras devocionais
impressas fonograficas, obras sacras e histórica,
placa devoto, porta terço, rosarios, talhas, terços,
pilhas, de artigos de relojoaria, relógio, de artigos de
vidro, espelhos, de artigos do vestuario, bones,
calçado, camisa, camiseta, chinelos, roupas, túnicas,
vestido de noiva, de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro, de
artigos e produtos confeccionados de peles de
animais, de artigos para encadernação, de biiuteria,
broche, gargantilhas, pulseira, busto de madeira,
gesso, cera ou plástico, cadeado, de botões [artigos
de armarinho] de cosméticos, de decorações para
árvores de natal, eletrônico de discos acusticos
capas [estojosj, de cd e dvd. cd-rom [drivej,
compactos (discos), rom (ingl.). periódico em fita ou
em cd-rom. porta cd, disco digital de video,
compactos (discos) [áudio e video], cd- rom [disco],
de escovas, de fitas e laços, de flores artificiais,
coroa, coroas de flores, escudo, gravuras, de
fotografias de jogos, brinquedos boneco, de malas e
bolsas de viagem, bolsa, de malas e bolsas de
viagem, de molduras, de pentes e esponjas, fósforo,
de produtos alimentícios de todos os tipos, quer
prontos ou nao, industrializaj)os naturais, caseiros e
in natura, gêneros alimentícios, de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados,
artesanato, artigos para decoração, quadros, de
produtos de perfumaria, essências, sabonetes, de
produtos feitos de vime de produtos feitos de papel
ou papelao, blocos para anotações, anuàrio,
apostilas para fins educacionais, caderneta de nota,
caderno, caderno para musica, calendário,
calendário de folhas destacaveis, decalques,
envelope, folhetos, folhinhas, de produtos têxteis, de
publicações em cd-rom, publicações eletrônicas
[para download], boletim informativo, publicações
impressas, impressos(material) jornais, publicaçoes
em fascículos impressos, revistas, revistas
(periodicos), de rendas e bordados, botom, de sacos
e sacolas, de utensílios e recipientes para a casa ou
a cozinha, adorno de mesa, castiçais, embalagens
em lata, de velas, velas perfumadas, pavios para
iluminação e velas para arvores de natal, velas
[iluminação), cera para iluminação, incenso, kit vela,
pavios de velas, porta incenso, porta velas, velas
decorativas, vela eletrônica com pilha, de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta,

agua de seltz, agua litinada, agua mineral (produtos
para fabricar), água de coco, água gasosa, aguas
(bebidas) produtos para fabricar, água mineral
(bebida), água desmineralizada para beber, água de
soda, água clorada para beber, água potável para
beber, bebidas, brindes, chaveiros, distribuição de
brindes e produtos, imas, franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negocios em franch!ising, franchising [sistema pelo
qual empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de negócios], ora artística,
agenciamento, gestão e intermediação, serviços de
colocação e recolocação no mercado de trabalho,
prestados a título de assistência social.
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.830736131 15/09/2010
100
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 2.3.3; 2.3.22; 25.1.25
NCL(9) 35 administração de negócios, assessoria
em gestão de negócios, atualização de material
publicitário, comerciais de rádio, comerciais de
televisão, consultoria profissional em negócios,
decoração de vitrines, demonstração de produtos,
hotelaria (negócios de gestão>, distribuição de
material
publicitário,
promotor
de
eventos,
publicidade por catálogos de vendas, agenciamento
de mercadoria [intermediação], aluguel de stands,
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial], assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia, assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista, assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas, assessoria, consultoria e
inforjuação na implantação e viabilização de sistema
de franquia, assessoria, consultoria e informações
sobre
franchising
[gestão
comercial],
comercialização através da websites, em conexão
com
o
comércio
realizado
pela
internet,
comercialização de produtos sob contrato de
franquia, comércio <através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico, de
aparelhos de iluminação, comércio de azulejo, de
aparelhos e administração de negocios, assessoria
em gestão de negócios, atualizaçao de material
publicitário, comerciais de radio, comerciais de
televisao, consultoria profissional em negócios,
decoração de vitrines, demonstração de produtos,
hotelaria (negócios de gestão), distribuição de
material
publicitário,
promotor
de
eventos,
publicidade por catálogos de vendas, agenciamento
de mercadoria [intermediação], aluguel de stands.
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial], assessorja, consultoria e
informação
em
gestão
de
negocios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia, assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista, assessoria, cotnsultoria e informação em
promoção de vendas, assessoria, consultoria e
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informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia, assessoria, consultorja e informações
sobre
franchising
[gestão
comercial],
comercialização através da websites, em conexão
com
o
comércio
realizado
pela
internet,
comercialização de produtos sob contrato de
franquia, comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico, de
aparelhos de iluminação, comércio de azulejo, de
aparelhos e instrumentos ópticos, de artigos de
cama, mesa e banho, de artigos de cutelaria, de
artigos de iluminaçao, iluminação (cera para-),
lamparinas [velas], artigos para iluminaçao nao
eletrico, de artigos de joalheria, brincos, correntes,
jóias, semi-jóias, pingente, de artigos de louça de
faiança, de artigos de papelaria, agenda, albuns,
caneta, cartão, cartão com imagem e mensagem
impressa, cartão telefônico, cartão postal, cartas,
cartazes ~posters), cartoes, cartões postais, cartões
de natal, estampas, lápis, material impresso,
prospectos, de artigos de porcelana, de artigos
religiosos, crucifixo, devocionários, escapulário,
bíblias, estatuas, estatuetas de papel mache, estojo,
figuras com motivos religiosos, figura de cera, figuras
(estatuetas), imagens, imagens (representações
gráficas), imagens sacras. kit terços, livretos, livros,
livros para escrever, ou desenhar, livro de bolso,
livro liturgico, livro cartonado, livros de canções,
(song books), mantos, marcadores de livro,
medalhas, obras artísticas e culturms impressas e
fonograficas, obras de arte, obras devocionais
impressas fonograficas, obras sacras e histórica,
placa devoto, porta terço, rosarios, talhas, terços,
pilhas, de artigos de relojoaria, relógio, de artigos de
vidro, espelhos, de artigos do vestuario, bones,
calçado, camisa, camiseta, chinelos, roupas, túnicas,
vestido de noiva, de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro, de
artigos e produtos confeccionados de peles de
animais, de artigos para encadernação, de biiuteria,
broche, gargantilhas, pulseira, busto de madeira,
gesso, cera ou plástico, cadeado, de botões [artigos
de armarinho] de cosméticos, de decorações para
árvores de natal, eletrônico de discos acusticos
capas [estojosj, de cd e dvd. cd-rom [drivej,
compactos (discos), rom (ingl.). periódico em fita ou
em cd-rom. porta cd, disco digital de video,
compactos (discos) [áudio e video], cd- rom [disco],
de escovas, de fitas e laços, de flores artificiais,
coroa, coroas de flores, escudo, gravuras, de
fotografias de jogos, brinquedos boneco, de malas e
bolsas de viagem, bolsa, de malas e bolsas de
viagem, de molduras, de pentes e esponjas, fósforo,
de produtos alimentícios de todos os tipos, quer
prontos ou nao, industrializaj)os naturais, caseiros e
in natura, gêneros alimentícios, de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados,
artesanato, artigos para decoração, quadros, de
produtos de perfumaria, essências, sabonetes, de
produtos feitos de vime de produtos feitos de papel
ou papelao, blocos para anotações, anuàrio,
apostilas para fins educacionais, caderneta de nota,
caderno, caderno para musica, calendário,
calendário de folhas destacaveis, decalques,
envelope, folhetos, folhinhas, de produtos têxteis, de
publicações em cd-rom, publicações eletrônicas
[para download], boletim informativo, publicações
impressas, impressos(material) jornais, publicaçoes
em fascículos impressos, revistas, revistas
(periodicos), de rendas e bordados, botom, de sacos
e sacolas, de utensílios e recipientes para a casa ou
a cozinha, adorno de mesa, castiçais, embalagens
em lata, de velas, velas perfumadas, pavios para
iluminação e velas para arvores de natal, velas
[iluminação), cera para iluminação, incenso, kit vela,
pavios de velas, porta incenso, porta velas, velas
decorativas, vela eletrônica com pilha, de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta,
agua de seltz, agua litinada, agua mineral (produtos
para fabricar), água de coco, água gasosa, aguas
(bebidas) produtos para fabricar, água mineral
(bebida), água desmineralizada para beber, água de
soda, água clorada para beber, água potável para
beber, bebidas, brindes, chaveiros, distribuição de
brindes e produtos, imas, franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
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negocios em franch!ising, franchising [sistema pelo
qual empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de negócios], ora artística,
agenciamento, gestão e intermediação, serviços de
colocação e recolocação no mercado de trabalho,
prestados a título de assistência social.
*INCISO I DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.830736140 15/09/2010
351
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 7.11.25; 7.15.1; 14.7.23; 25.1.25
NCL(9) 35 administração de negócios, assessoria
em gestão de negócios, atualização de material
publicitário, comerciais de rádio, comerciais de
televisão, consultoria profissional em negócios,
decoração de vitrines, demonstração de produtos,
hotelaria (negócios de gestão>, distribuição de
material
publicitário,
promotor
de
eventos,
publicidade por catálogos de vendas, agenciamento
de mercadoria [intermediação], aluguel de stands,
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial], assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia, assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista, assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas, assessoria, consultoria e
inforjuação na implantação e viabilização de sistema
de franquia, assessoria, consultoria e informações
sobre
franchising
[gestão
comercial],
comercialização através da websites, em conexão
com
o
comércio
realizado
pela
internet,
comercialização de produtos sob contrato de
franquia, comércio <através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico, de
aparelhos de iluminação, comércio de azulejo, de
aparelhos e administração de negocios, assessoria
em gestão de negócios, atualizaçao de material
publicitário, comerciais de radio, comerciais de
televisao, consultoria profissional em negócios,
decoração de vitrines, demonstração de produtos,
hotelaria (negócios de gestão), distribuição de
material
publicitário,
promotor
de
eventos,
publicidade por catálogos de vendas, agenciamento
de mercadoria [intermediação], aluguel de stands.
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial], assessorja, consultoria e
informação
em
gestão
de
negocios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia, assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista, assessoria, cotnsultoria e informação em
promoção de vendas, assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia, assessoria, consultorja e informações
sobre
franchising
[gestão
comercial],
comercialização através da websites, em conexão
com
o
comércio
realizado
pela
internet,
comercialização de produtos sob contrato de
franquia, comércio (através de qualquer meio) de

adesivos para papelaria ou para uso doméstico, de
aparelhos de iluminação, comércio de azulejo, de
aparelhos e instrumentos ópticos, de artigos de
cama, mesa e banho, de artigos de cutelaria, de
artigos de iluminaçao, iluminação (cera para-),
lamparinas [velas], artigos para iluminaçao nao
eletrico, de artigos de joalheria, brincos, correntes,
jóias, semi-jóias, pingente, de artigos de louça de
faiança, de artigos de papelaria, agenda, albuns,
caneta, cartão, cartão com imagem e mensagem
impressa, cartão telefônico, cartão postal, cartas,
cartazes ~posters), cartoes, cartões postais, cartões
de natal, estampas, lápis, material impresso,
prospectos, de artigos de porcelana, de artigos
religiosos, crucifixo, devocionários, escapulário,
bíblias, estatuas, estatuetas de papel mache, estojo,
figuras com motivos religiosos, figura de cera, figuras
(estatuetas), imagens, imagens (representações
gráficas), imagens sacras. kit terços, livretos, livros,
livros para escrever, ou desenhar, livro de bolso,
livro liturgico, livro cartonado, livros de canções,
(song books), mantos, marcadores de livro,
medalhas, obras artísticas e culturms impressas e
fonograficas, obras de arte, obras devocionais
impressas fonograficas, obras sacras e histórica,
placa devoto, porta terço, rosarios, talhas, terços,
pilhas, de artigos de relojoaria, relógio, de artigos de
vidro, espelhos, de artigos do vestuario, bones,
calçado, camisa, camiseta, chinelos, roupas, túnicas,
vestido de noiva, de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro, de
artigos e produtos confeccionados de peles de
animais, de artigos para encadernação, de biiuteria,
broche, gargantilhas, pulseira, busto de madeira,
gesso, cera ou plástico, cadeado, de botões [artigos
de armarinho] de cosméticos, de decorações para
árvores de natal, eletrônico de discos acusticos
capas [estojosj, de cd e dvd. cd-rom [drivej,
compactos (discos), rom (ingl.). periódico em fita ou
em cd-rom. porta cd, disco digital de video,
compactos (discos) [áudio e video], cd- rom [disco],
de escovas, de fitas e laços, de flores artificiais,
coroa, coroas de flores, escudo, gravuras, de
fotografias de jogos, brinquedos boneco, de malas e
bolsas de viagem, bolsa, de malas e bolsas de
viagem, de molduras, de pentes e esponjas, fósforo,
de produtos alimentícios de todos os tipos, quer
prontos ou nao, industrializaj)os naturais, caseiros e
in natura, gêneros alimentícios, de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados,
artesanato, artigos para decoração, quadros, de
produtos de perfumaria, essências, sabonetes, de
produtos feitos de vime de produtos feitos de papel
ou papelao, blocos para anotações, anuàrio,
apostilas para fins educacionais, caderneta de nota,
caderno, caderno para musica, calendário,
calendário de folhas destacaveis, decalques,
envelope, folhetos, folhinhas, de produtos têxteis, de
publicações em cd-rom, publicações eletrônicas
[para download], boletim informativo, publicações
impressas, impressos(material) jornais, publicaçoes
em fascículos impressos, revistas, revistas
(periodicos), de rendas e bordados, botom, de sacos
e sacolas, de utensílios e recipientes para a casa ou
a cozinha, adorno de mesa, castiçais, embalagens
em lata, de velas, velas perfumadas, pavios para
iluminação e velas para arvores de natal, velas
[iluminação), cera para iluminação, incenso, kit vela,
pavios de velas, porta incenso, porta velas, velas
decorativas, vela eletrônica com pilha, de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta,
agua de seltz, agua litinada, agua mineral (produtos
para fabricar), água de coco, água gasosa, aguas
(bebidas) produtos para fabricar, água mineral
(bebida), água desmineralizada para beber, água de
soda, água clorada para beber, água potável para
beber, bebidas, brindes, chaveiros, distribuição de
brindes e produtos, imas, franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negocios em franch!ising, franchising [sistema pelo
qual empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de negócios], ora artística,
agenciamento, gestão e intermediação, serviços de
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colocação e recolocação no mercado de trabalho,
prestados a título de assistência social.
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.830736662 16/09/2010
351
Tit.ENERDOOR S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7580720
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ENERDOOR
NCL(9) 09 aparelhos e instrumentos científicos, de
verificação (supervisão), aparelhos e instrumentos
para
condução,
distribuição,
chaveamento,
transformação, acumulação, regulação ou controle
de eletricidade; filtros elétricos anti-interferência para
maquinário e sistemas de baixa voltagem; válvulas
para redução de interferência eletromagnética,
reatância, impedância, aparelhos para gravação,
transmissão ou reprodução de sons ou imagens.
Procurador: CARINA S RODRIGUES
No.830737197 16/09/2010
241
Tit.JC FREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS E
SERVIÇOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03061791000158
*PED. 901644510.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.830737251 17/09/2010
351
Tit.POUSADA ALDEIA DA LAGOINHA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04709735000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALDEIA DA LAGOINHA
NCL(9) 43 pousadas (acomodações temporárias)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830737332 17/09/2010
Tit.ANITA MARA FRANK (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12372556000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAMMANI

351

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INSTITUTO NACIONAL DE AÇÕES
E TERAPIAS ASSISTIDAS POR ANIMAIS".
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830737553 17/09/2010
351
Tit.BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13009717000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANESE BANCO DE SERGIPE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 operações bancárias ativas, passivas,
acessórias e prestação de serviços bancários.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BANCO".
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830737642 17/09/2010
010
Tit.AMERICAN EXPRESS MARKETING &
DEVELOPMENT CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5046963
*DEVIDAMENTE DATADA E ASSINADA, COM
QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO SIGNATÁRIO,
COMPROVANDO TER O MESMO PODER PARA
REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.830738088 20/09/2010
041
Tit.MONTAG DIVULGAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05646103000147
Procurador: SILVIA MARIA DE ALMEIDA BUGELLI
VALENÇA

Procurador: SILVIA MARIA DE ALMEIDA BUGELLI
VALENÇA
No.830738509 20/09/2010
351
Tit.AXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03987645000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VITALLYS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 11 (trocadores de -) (exceto partes de
máquinas), calor (trocadores de -) (exceto partes de
máquinas),
desinfecção
(aparelhos
de
-),
esterilizadores de ar, esterilizadores de água,
evaporadores, filtragem de água (aparelhos para -),
hidromassagem (aparelhos para -), protetores para
os pés, aquecidos eletricamente, purgadores para
instalação de aquecimento a vapor, purificação de ar
(aparelhos e máquinas para -), purificação de água
(instalações para -), secadores (aparelhos -),
secadores de cabelo, vapor (acumuladores de -),
ventiladores (ar-condicionado), óleo (aparelhos para
depuração de -), cama utilizada no bronzeamento
artificial (aparelho], capacete aquecedor para
ondulação do cabelo, colchão elétrico, chapinha.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA
No.830738630 21/09/2010
351
Tit.EVARTON JORGE PEREIRA - ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67555391000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EVER CARS

No.830738096 20/09/2010
041
Tit.MONTAG DIVULGAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05646103000147
Procurador: SILVIA MARIA DE ALMEIDA BUGELLI
VALENÇA

CFE(4) 5.9.17; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 43 serviços de lanchonete, bar e restaurante
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830737359 17/09/2010
351
Tit.INSTITUTO NACIONAL DE AÇÕES E
TERAPIAS ASSISTIDAS POR ANIMAIS - INATAA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10624316000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INATAA INSTITUTO NACIONAL DE
AÇÕES E TERAPIAS ASSISTIDAS POR ANIMAIS

No.830738100 20/09/2010
Tit.MONTAG DIVULGAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05646103000147
Procurador: O PRÓPRIO.

041

No.830738118 20/09/2010
041
Tit.MONTAG DIVULGAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05646103000147
Procurador: SILVIA MARIA DE ALMEIDA BUGELLI
VALENÇA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 acessórios /infantis bone, chapeus, gorro,
cuecas, sunga, babador, meia soquete (todos
incluídos nesta classe].
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830738126 20/09/2010
041
Tit.MONTAG DIVULGAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05646103000147
Procurador: SILVIA MARIA DE ALMEIDA BUGELLI
VALENÇA

No.830738649 21/09/2010
351
Tit.EVARTON JORGE PEREIRA - ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67555391000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: E CARS

No.830738177 20/09/2010
041
Tit.MONTAG DIVULGAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05646103000147
Procurador: SILVIA MARIA DE ALMEIDA BUGELLI
VALENÇA
No.830738193 20/09/2010
041
Tit.MONTAG DIVULGAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05646103000147
Procurador: SILVIA MARIA DE ALMEIDA BUGELLI
VALENÇA
CFE(4) 2.7.21; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 44 terapias complementares assistidas por
animais; serviços de saúde prestados a titulo de
assistência social.

No.830738207 20/09/2010
Tit.MONTAG DIVULGAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05646103000147

041
CFE(4) 27.5.1
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NCL(9) 25 acessórios infantis, a saber: boné, chapeu
- gorro - cuecas - sunga - babador, meias soquete.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830738770 21/09/2010
Tit.M. CANAVARRO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12337183000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M.CANAVARRO

No.830738657 21/09/2010
351
Tit.EVARTON JORGE PEREIRA - ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67555391000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EVER BABY

351

CFE(4) 21.1.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio de brinquedos e jogos de
qualquer material inclusive eletrônico
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "JOGOS & BRINQUEDOS".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 linha bebê: meias soquete, meia calça,
gorro, calcinhas, luvas, sapatinhos, chapeu, boné,
babador.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BABY".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830738703 21/09/2010
351
Tit.JORGE LUIZ BATISTA CRISPIM (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31629859869
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OS ANJOS DO SAMBA
NCL(9) 41 grupo musical
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " SAMBA "
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830738738 21/09/2010
351
Tit.ROYTON QUÍMICA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46385514000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROYVIT
NCL(9) 05 medicamento para a medicina humana
polivitamínico composto de vitaminas e sais minerais
Procurador: REMARCA REG. DE MARCAS E
PATENTES LTDA - CARLOS DE LENA API 0735
No.830738746 16/09/2010
Tit.FREDERICO LUIS DEL GAUDIO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00583023606
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VITA SANTÉ

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 artigos dos vestuários, calçados [incluídos
nesta classe], acessórios, artigos de chapelaria,
bolsas, cintos, camisas, camisetas, meias, casacos,
chapéus, chinelos, coletes, gorros, gravatas, lingerie,
sandálias, sapatos, sobretudos, trajes.
Procurador: PAOLA ILIA BLANCO KÖLBE
No.830738789 21/09/2010
Tit.M. CANAVARRO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12337183000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M.CANAVARRO

351

No.830738711 21/09/2010
351
Tit.DC PORTO MOVEIS E DECORAÇÕES - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10994680000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIG DESIGN MOVEIS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 prestação de serviços de fisioterapia.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SANTE".
Procurador: MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercio varejista de moveis e utensilios
domesticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "DESIGN' E "MÓVEIS".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830738754 21/09/2010
351
Tit.YIWU WENYUAN STATIONERY CO., LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7584202
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SWORLD

No.830738720 21/09/2010
351
Tit.PLEMBOR CRIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E
COMÉRCIO DE JOGOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11571747000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLEMBOR JOGOS & BRINQUEDOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 16 papel, pasta de documentos, material
escolar (papelaria), papelaria (para armários)
(material de escritório), material para desenhos,
agenda, adesivos (colas) para papelaria ou com
finalidade doméstica, artigo de papelaria, material
para escrita, clips para escritórios, armários para
papelarias (artigo de escritório), máquina de costurar
livro, porta livro, blocos de anotação.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio varejista de artigos do vestuário
e de calçados em geral, acessórios, artigos de
chapelaria, bolsas, cintos, camisas, camisetas,
meias, casacos, chapéus, chinelos, coletes, gorros,
gravatas, lingerie, sandálias, sapatos, sobretudos,
trajes.
Procurador: PAOLA ILIA BLANCO KÖLBE
No.830738797 21/09/2010
351
Tit.ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH &
CO. BETRIEBS KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6518362
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALEXA
NCL(9) 42 projeto, desenvolvimento e criação de
programas de computador e programas de
computador para processamento de dados;
instalação e manutenção de programas de
computador e software de computador; todos os
serviços mencionados no ramo da tecnologia de
gravação de imagem e tecnologia de gravação de
som, bem como da pós-produção de gravações de
imagem e gravações de som.
Prior.:30 2010 019 193 23/03/2010 DE
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830738800 21/09/2010
351
Tit.ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH &
CO. BETRIEBS KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6518362
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALEXA
NCL(9) 09 equipamento de gravação de filme e
video; aparelhos de processamento de vídeo e
filmes, desde que incluidos na classe 9; aparelho
para a análise de filmes e gravações de vídeo,
acessórios para todos os produtos acima
mencionados, ou seja, tripés, cabeças de tripé e
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luminárias suspensas, equipamento de controle
remoto multifuncional, lentes, filmes e vídeo
cassetes, capas de lente (guarda-sóis em frente de/
ou câmera com anéis de filtro), filtros ópticos,
suportes de filtro (estrutura metálica para ajustar
filtros ópticos); adaptadores, monitores, discos
marcadores
para
aparelhos
de
filmagem,
contadores,
acumuladores
montados,
blimps
(revestimentos de isolamento acústico para câmeras
de filme), lentes anamórficas, manivelas motorizadas
como partes de câmeras de filmagem, dispositivos
de codificação de tempo (gravação de tempo);
suporte de dados de imagem digital, óptico e
magnético; chips de memória, aparelhos de
processamento de dados e suas instalações,
computadores, software de computador, programas
de computador no ramo da tecnologia de gravação
de imagem e tecnologia de gravação de som, bem
como a pós-produção de gravações de imagens e
gravações de som; baterias, pilhas elétricas
recarregáveis, embalagens de energia, conversores
de voltagem, flashes e lanternas (para fotografia),
acessórios para os produtos acima referidos, desde
que incluidos na classe 9; invólucros para transporte
adaptados para os bens acima.
Prior.:30 2010 019 193 23/03/2010 DE
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830738843 21/09/2010
Tit.CLUBE DOS CAVALEIROS DE LIMEIRA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55353254000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RODEIO DE LIMEIRA

No.830738894 21/09/2010
351
Tit.PHYSICAL CARE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08097238000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PHYSICAL CARE

NCL(9) 25 camisetas, bonés, bermudas, jaquetas,
calças, biquinis, vestidos, saias, roupas intimas,
chapéus, casacos, sungas, meias, camisas,
galochas
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830738932 22/09/2010
100
Tit.DROGARIA NOSSAHIPER FARMA LTDA.ME.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08113826000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REMEDIO DO POVO
NCL(9) 35 comércio varejista de medicamentos e
perfumaria
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 10 equipamentos médicos; aparelhos e
instrumentos
cirúrgicos,
médicos;
artigos
ortopédicos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PHYSICAL CARE".
Procurador: MATTOS, RODEGUER NETO,
VICTÓRIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

No.830738959 22/09/2010
351
Tit.FRANCISCO ANTONIO DE LIMA FILHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33088763881
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO KISACODI

351
No.830738908 22/09/2010
351
Tit.MOVIMENTO DEMOCRATICO ESTUDANTIL
SÃO PAULO MDE - SP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12546952000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MDE MOVIMENTO DEMOCRATICO
ESTUDANTIL
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 grupo musical
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830738975 22/09/2010
100
Tit.S & M SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11406365000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DÍGITU'S

CFE(4) 1.1.1; 3.4.13; 5.1.9; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 apresentação de espetáculos ao vivo,
clubes, competições desportivas, entretenimento,
espetáculos, eventos esportivos, festas, organização
de competições e shows.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "RODEIO".
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830738886 21/09/2010
351
Tit.PHYSICAL CARE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08097238000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PHYSICAL CARE

CFE(4) 18.5.1; 27.5.1
NCL(9) 45 representação jurídica de associados,
grupos civis organizados ou sociedade civil para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos serviços de assistencia juridica, prestados
a titulo de assistencia social representação e defesa
de causas de carater social, defesa dos direitos
humanos, defesa do meio ambiente defesa das
minorias et vicas perante orgãos da administração
publica ou diante da opinião pública
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
ESTUDANTIL".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830738924 22/09/2010
Tit.JORGE ANDRADE REZENDE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11327066000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: 100 MISÉRIA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 treinamento em informática, treinamento
em desenvolvimento profissional e gerencial.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
811020908.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830738991 22/09/2010
Tit.ELMEC-INDUSTRIA E COMERCIO
ELETROMECÂNICO LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00210610000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGHATA

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 35 comércio e locação de equipamentos
médicos e hospitalares, aparelhos e instrumentos
cirúrgicos e artigos ortopédicos;
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DE
EXPRESSÃO "PHYSICAL CARE".
Procurador: MATTOS, RODEGUER NETO,
VICTÓRIA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.1

100
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STUDIO DE BELEZA".
*PROMOVIDA
A
ADEQUAÇÃO
DA
ESPECIFICAÇÃO À NCL(9) REIVINDICADA.
Procurador: JOSÉ DE SOUZA HOLANDA JÚNIOR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 06 aço (fios de ); aço, bruto ou
semitrabalhado; alumínio; alumínio (fios de ); bronze;
caixas de aço; caixas de metal comum; cobre, bruto
ou semitrabalhado; dobradiças de metal; ferro
fundido, bruto ou semitrabalhado; ferrosilício; tubos
de aço; tubos de metal; cantoneiras de metal;
ferragens de metal [pequenas]; ferramentas (cabos
de metal para ); móveis (guarnições de metal para );
móveis (rodízios de metal para ). todos incluídos
nesta classe.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
816555150. INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A
EXPRESSÃO
"TODOS
INCLUÍDOS
NESTA
CLASSE" PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À NCL(9)
06 REIVINDICADA.
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA

No.830739092 22/09/2010
351
Tit.MRF LTD (IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7595298
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MRF ZLO
NCL(9)
12
pneus,
câmaras,
dispositivos
sustentatores { flaps}, borracha de rolamentos,
partes e acessórios destes para todo tipo de
veículos.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.830739157 22/09/2010
351
Tit.VIAJES EL CORTE INGLES S/A (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0348783
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIPCRUISES BY VIAJES EL CORTE
INGLÉS

No.830739009 22/09/2010
351
Tit.EVANILDO APARECIDO ALVES ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04206650000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CROMAÇÃO NOVA RIO CLARO
CFE(4) 4.5.15; 27.5.1; 29.1.3
NCL(9) 39 transporte; embalagem e armazenagem
de produtos; organização de viagens.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "TRIP", "CRUISES" E "VIAJES".
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830739211 22/09/2010
Tit.TAVIL-INDEBE, S.A.U. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7600410
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TAVIL

351

CFE(4) 1.5.25; 27.5.1
NCL(9) 40 têmpera, cementação, tratamento térmico
do aço e solda, serviços de usinagem e
galvanotécnica.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CROMAÇÃO" E "NOVA".
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830739017 22/09/2010
041
Tit.JAIR LOURENÇO MEDEIROS LIMA GURGEL
(BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03937480498
*REFERENTE AO PATRONÍMICO 'KIMURA'.
Procurador: PRINCESA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.830739025 22/09/2010
241
Tit.PLANA EDIFICAÇÕES LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05346248000122
*PED. 824167520.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.830739041 22/09/2010
351
Tit.MARCELO DE ALMEIDA LEMOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00130210609
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MARCELO LEMOS STUDIO DE BELEZA
NCL(9) 44 salão de beleza, cabeleireiro (serviços de
-), manicuro (serviços de -), pedicuro (serviços de ); banhos, duchas, sauna, massagens; centros de
emagrecimento [serviços estéticos], spa serviços
estéticos]; esteticistas (serviços de -), tratamento de
pele serviços estéticos], depilação.

CFE(4) 26.4.3; 27.5.1
NCL(9) 07 máquinas e ferramentas mecânicas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.830739289 22/09/2010
351
Tit.SYDROB, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7194692
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TODOS OS DIAS COM DR. REY
NCL(9) 03 cosméticos, incluindo, produtos para
cuidados com o cabelo, produtos para cuidados com
a pele, maquilagem, e desodorante.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO '' TODOS OS DIAS''
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.830739319 22/09/2010
241
Tit.JAPA TUNING ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06263211000101

*830792392, 900128631.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.830739343 22/09/2010
Tit.PHDE PROMOÇÕES, PLANEJAMENTO E
RECURSOS HUMANOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09246734000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PHDE MARKETING E EVENTOS

100

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 agenciamento de mão-de-obra;
fornecimento de mão-de-obra (terceirização);
consultoria em gestão de pessoal; serviços de
promoção de campanhas publicitárias; promoções e
informações de marketing.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
810088045 E 817507450. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DOS
PEDIDOS DE REGISTRO ANTERIORES DE NOS.
828700982 E 828865329, AINDA NÃO
REGISTRADOS, CONSIDERADOS IGUALMENTE
COLIDENTES COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.830739386 22/09/2010
351
Tit.SALMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02801279000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HOOFCARE
NCL(9) 05 medicamentos para uso veterinário.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.830739394 22/09/2010
010
Tit.ERB - ENERGIAS RENOVÁVEIS DO BRASIL
S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09324653000109
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS
SIGNATÁRIOS, COMPROVANDO TEREM OS
MESMOS PODERES PARA REPRESENTAR A
FIRMA.
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.830739408 22/09/2010
010
Tit.ERB - ENERGIAS RENOVÁVEIS DO BRASIL
S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09324653000109
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS
SIGNATÁRIOS, COMPROVANDO TEREM OS
MESMOS PODERES PARA REPRESENTAR A
FIRMA.
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.830739459 22/09/2010
Tit.CERAMCONCEPT LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7592957
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: 3D

351

222 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ICARAÍ GRANITOS

CFE(4) 26.3.1; 27.5.1
NCL(9) 10 montagem protética para a articulação do
quadril, a saber, implantes de cotilóide.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "3D".
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.830739491 22/09/2010
Tit.CHINA CERTIFICATION & INSPECTION
(GROUP) CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7592973
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CCIC

351

No.830739572 22/09/2010
351
Tit.CEMAX ESTRUTURAL LTDA - ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05779199000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CEMAX

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 corretagem de seguros, subscrição de
seguros contra incêndios; subscrição de seguros
marítimos; consultoria de seguros; avaliação de arte;
avaliação imobiliária; vínculos de fiança; tutela.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830739513 22/09/2010
Tit.CHINA CERTIFICATION & INSPECTION
(GROUP) CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7592973
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CCIC

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 19 marmores, granitos, material de
construção
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTRO
901523887.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

351

CFE(4) 24.15.3; 27.5.1
NCL(9) 36 corretagem de seguros, subscrição de
seguros contra incêndios; subscrição de seguros
marítimos; consultoria de seguros; avaliação de arte;
avaliação imobiliária; vínculos de fiança; tutela.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.830739548 22/09/2010
Tit.IMIGRANTE TINTAS LTDA - ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05390089000163
*PED. 827518986.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

241

No.830739564 22/09/2010
Tit.ICARAI IND COM GRANITOS LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10328721000189

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 montagem de estruturas metalicas
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830739599 22/09/2010
Tit.MF PUBLICIDADE LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12341066000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOP CHANNEL

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 programas de televisão, rádios, produção
cinematográfica de videos de programas de
televisão.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "SHOP" E "CHANNEL".
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830739602 22/09/2010
351
Tit.AGRO INDUSTRIA DE DOCES FARDIN LTDA
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10241623000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FARDIN

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 balas, bombom, chocolate, doce de frutas
e doces.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830739629 22/09/2010
241
Tit.RIVALDO XAVIER DE ARRUDA NETTO (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04327249408
*REG. 902239716 (C/PAN) E PEDS. 902282050,
902911287.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830739670 22/09/2010
351
Tit.METRON PRODUÇÕES LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02338323000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BATALHA DOS GUARARAPES
NCL(9) 41 produção teatral, artes cênicas e
espetáculos.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830739688 22/09/2010
Tit.METRON PRODUÇÕES LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02338323000115
*PEDS. 823008746 E 823008789.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

241

No.830739718 22/09/2010
Tit.FALCÃO & GARRIDO LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02785348000167
*PED. 827975864.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

241

No.830739726 22/09/2010
Tit.PALACE COMÉRCIO DE ALIMENTOS DO
NORDESTE LTDA EPP (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00771152000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PIZZA PALACE

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 restaurante e pizzaria
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
819994618.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.830740198 23/09/2010
Tit.QUIMICA INDL. SUPPLY LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68377894000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECOSUPPLY

351
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No.830741410 21/09/2010
241
Tit.EMBA EPS COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA. EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07826037000112
*901547433.
Procurador: FERNANDO PERANDÍN
EVANGELISTA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 transporte e coleta de óleos, lubrificantes
e resíduos oleosos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
FIGURA DE GLOBO TERRESTRE.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.830740511 17/09/2010
351
Tit.FAMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12225392000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAMA

CFE(4) 1.7.6; 27.5.1
NCL(9) 36 serviços de cobrança
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830740660 22/09/2010
100
Tit.MCTRADE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12315238000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MCTRADE
NCL(9) 42 análise de sistemas; atualização de
software de computador; computador (duplicação de
programas de -); computadores (projeto de sistemas
de -); consultoria em hardware de computador;
conversão de dados e programas de computador
(exceto conversão fisica); dados (recuperação de -)
(informática); elaboração (concepção) de software
de
computador;
hardware
de
computador
(consultoria em -); instalação de software de
computador;
manutenção
de
software
de
computador; pesquisa e desenvolvimento (para
terceiros);
programação
de
computador
(informática); projeto de sistemas de computadores;
projetos técnicos (estudos para-); recuperação de
dados (informática); software de computador
(atualização de-);
software de computador
(elaboração (concepção) de -); software de
computador (instalação de -); software de
computador (manutençao de-).
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.825489121. FICA AINDA CONSIGNADA, A
TÍTULO DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO,
A IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR DE Nº 902786032, AINDA NÃO
REGISTRADO, CONSIDERADO IGUALMENTE
COLIDENTE COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: MICHELLE BORGES DE REZENDE
No.830741372 21/09/2010
351
Tit.ASSOCIAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO E
PROMOÇÃO DE EXCEPCIONAIS AVAPE. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43337682000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SENTIDOS

CFE(4) 2.9.14; 26.1.5; 27.5.1
NCL(9) 38 serviços de telecomunicações; serviços
de transmissão e recepção de dados através de
meios de telecomunicação; intercâmbio eletrônico de
voz, dados, e graficos acessíveis através de redes
de computador e telecomunicações; transmissão
local e de longa distância de voz, dados, gráficos
através de redes de computador e de
telecomunicações; provimento de acesso múltiplo de
usuário a uma rede global de informação de
computador; sala de bate-papo em tempo real
("online"); serviços de quadros de informações (ou
noticias) e de grupos de discussão; serviços de
correio eletrônico (e-mail); serviços de comunicações
de grupos de trabalho através de redes de
computadores; serviços de mensagem instantânea;
voz através de serviços de endereço de protocolo (ip
da internet; serviços de conferência de video e de
áudio; serviços de comunicação de computador;
serviços de comunicação sem fio; serviços de
ferramenta de busca (ou pesquisa). serviços de
comunicações; sei~viços de telecomunicações;
serviços de acesso de múltiplos usuários à redes de
computador serviços de acesso de múltiplos
usuários ã redes de computador para a transferencia
e disseminação de uma ampla variedade de
informação.
Procurador: FERNANDO PERANDÍN
EVANGELISTA
No.830741380 21/09/2010
351
Tit.ASSOCIAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO E
PROMOÇÃO DE EXCEPCIONAIS AVAPE. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43337682000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SENTIDOS
NCL(9) 38 serviços de telecomunicações; serviços
de transmissão e recepção de dados através de
~ieios de telecomunicação; intercâmbio eletrônico de
voz, dados, e graficos acessíveis através de redes
de computador e telecomunicações; transmissão
local e de longa distância de voz, dados, gráficos
através de redes de computador e de
telecomunicações; provimento de acesso múltiplo de
usuário a uma rede global de informação de
computador; sala de bate-papo em tempo real
("online"); serviços de quadros de informações <ou
noticias) e de grupos de discussão; serviços de
correio eletrônico (e-mail); serviços de comunicações
de grupos de trabalho através de redes de
computadores; serviços de mensagem instantânea;
voz através de serviços de endereço de protocolo
(ip> da internet; serviços de conferência de video e
de áudio; serviços de comunicação de computador;
serviços de comunicação sem fio; serviços de
ferramenta de busca (ou pesquisa). serviços de
comunicações; sei~viços de telecomunicações;
serviços de acesso de múltiplos usuários à redes de
computador serviços de acesso de múltiplos
usuários ã redes de computador para a transferencia
e disseminação de uma ampla variedade de
informação,
Procurador: FERNANDO PERANDÍN
EVANGELISTA
No.830741402 21/09/2010
241
Tit.EMBA EPS COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA. EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07826037000112
*901547433.
Procurador: FERNANDO PERANDÍN
EVANGELISTA

No.830742565 28/09/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830742573 28/09/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830742581 28/09/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830743910 22/09/2010
Tit.ERNST & YOUNG AUDITORES
INDEPENDENTES S.C. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61366936000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ERNST & YOUNG TERCO
NCL(9) 35 auditoria; contabilidade
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI,
REGS.815469136, 824199111.
Procurador: RENATO REIS DO COUTO

100

No.830748385 08/10/2010
351
Tit.S.W.A.T. COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08727191000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: S.W.A.T. MILITARY STORE

CFE(4) 1.1.1; 23.3.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comercio [através de qualquer meio] de
roupas; comércio varejista de artigos de vestuário e
acessórios .
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"military store".
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C LTDA
No.830748539 08/10/2010
Tit.EVCO S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645090
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EVCO

351
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68661057000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO LIBRA

CFE(4) 26.3.4; 27.5.1
NCL(9) 09 aparelhos e instrumentos elétricos e
eletrônicos de medida e de controle; aparelhos e
instrumentos de controle elétricos e eletrônicos
incluidos nesta classe
Procurador: RICCI & ASSOC. PROPR. INTELEC.
S/S LTDA
No.830748709 08/10/2010
Tit.ENVISION INÚSTRIA DE PRODUTOS
ELETRÔNICOS LTDA. (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04176689000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AOC EDGE LED

100

No.830750274 26/08/2010
400
Tit.LIBRA HOLDING S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68661057000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIBRA
NCL(9) 36 a participação, como sócia ou acionista,
em projetos, empreendimentos e sociedades
industriais, comerciais e de serviços
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 37 serviços de reparação, manutenção e
montagem de equipamentos eletro-eletrônicos e de
informática, notadamente, televisão (aparelhos de );
computadores e seus componentes; computadores
portáteis; e monitores.
*INCISO XIX DOART. 124 DA LPI. REG.:
819187933.
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.830750185 26/08/2010
Tit.MULTISCAN TECHNOLOGIES, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645341
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MULTI SCAN TECHNOLOGIES

400

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 07 máquinas e máquinas-ferramentas;
motores
(exceto
motores
para
veículos);
acoplamentos e órgãos de transmissão (exceto
aqueles para veículos terrestres); instrumentos
agrícolas que não sejam manuais; peças, acessórios
e substituições dos produtos citados que se incluam
nesta classe; máquinas de seleção, calibre e envase
de frutos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TECHNOLOGIES".
Procurador: ANDREA GAMA PASSINHAS TARDIN
No.830750266 26/08/2010
Tit.LIBRA HOLDING S.A. (BR/SP)

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 a participação, como sócia ou acionista,
em projetos, empreendimentos e sociedades
industriais, comerciais e de serviços
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"grupo"
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

400

NCL(9) 35 serviços de consultoria comercial na área
de coordenação e desenvolvimento de programa de
conservação de água e energia; serviços de
auditoria de energia e análise detalhada de uso de
energia; serviços de gerenciamento de uso de
energia, a saber, monitoramento de economia de
energia e gerenciamento de conservação e
verificação, todos para produtores independentes de
energia, governos, autoridades responsáveis por
habitações
de interesse social, complexos
residenciais, empresas comerciais, instituições e
consumidores de energia municipais e não para
consumidores
residenciais;
serviços
de
gerenciamento de instalações de serviços de
operação técnica para geração de energia in loco e
operação de usina de força.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830750444 26/08/2010
295
Tit.ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SA (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7455216
*DESPACHO EXARADO NA RPI 2209, DE
07/05/2013, EM RAZÃO DE PETIÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830750487 26/08/2010
400
Tit.TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0137960
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOX RECYCLING IN LATIN AMERICA

No.830750282 26/08/2010
400
Tit.LIBRA HOLDING S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68661057000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO LIBRA
NCL(9) 36 a participação, como sócia ou acionista,
em projetos, empreendimentos e sociedades
industriais, comerciais e de serviço
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "GRUPO".
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830750347 26/08/2010
400
Tit.AMERESCO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AMERESCO
NCL(9) 37 serviços de gerenciamento de construção
in loco; serviços de manutenção de equipamento de
usina de força para geração de energia in loco e
operação de usina de força para terceiros; serviços
de gerenciamento de uso de energia, a saber,
supervisão de construção e gerenciamento de
instalação de conservação de energia, serviços de
geração e operação para empresas prestadoras de
serviços públicos, produtores independentes de
energia, governos complexos residenciais, empresas
comerciais, instituições e consumidores de energia
municipais.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830750355 26/08/2010
400
Tit.AMERESCO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AMERESCO
NCL(9) 36 serviços de facilitação e organização para
financiamento
de
construção,
operação
e
manutenção de usinas de força; serviços de
corretagem de energia, a saber, aquisição e venda
de eletricidade e gás natural para terceiros.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830750363 26/08/2010
Tit.AMERESCO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AMERESCO

400

CFE(4) 1.15.5; 27.5.1
NCL(9) 35 serviços de promoção da sustentabilidade
ambiental e de reciclagem na área de
entretenimento.
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"RECCYCLING IN LATIN AMERICA".
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830750517 26/08/2010
400
Tit.AMERESCO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AMERESCO
NCL(9) 39 serviços públicos, a saber, transmissão
de eletricidade em conexão com projetos de geração
na extensão necessária para interconexão com
sistemas de transmissão elétrica e transmissão de
gás gerado em aterro sanitário através de
tubulações para empresas prestadoras de serviços
públicos, produtores independentes de energia,
governos, autoridades responsáveis por habitações
de interesse social, complexos residenciais,
empresas comerciais, instituições e consumidores
de energia municipais.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830750533 26/08/2010
400
Tit.AMERESCO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AMERESCO
NCL(9) 42 serviços de realização de estudos
preliminares de exequibilidade energética; serviços
de projetos para terceiros na área de instalações de
energia e usinas de força; serviços de projetos
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arquitetônico de instalações de energia e usinas de
força.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830750630 27/08/2010
400
Tit.SAPATELLA CALCADOS E BOLSAS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01195426000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAPATELLA COLLECTION

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 explorar atividade de comércio varejista
de calçados, bolsas e acessórios femininos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLLECTION".
Procurador: MARIA LYGIA PIRES GONÇALVES
No.830750649 27/08/2010
400
Tit.SAPATELLA CALCADOS E BOLSAS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01195426000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SAPATELLA COLLECTION

NCL(9) 05 preparações farmacêuticas e veterinárias,
preparações higiênicas para uso medicinal;
substâncias dietéticas adaptadas para uso
medicinal, alimentos para bebês; emplastros,
materiais para curativos; material para obturações
dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações
para destruição de animais nocivos; fungicidas,
herbicidas.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

CFE(4) 2.9.25; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 44 casa de saúde, hospitalização de doentes
e serviços clínicos e cirurgicos em geral.
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "HOSPITAL PERINATAL"
Procurador: VANDER PEDRA FERNANDES
CFE(4) 27.5.17
NCL(9) 35 aparelhos e instrumentos cirúrgicos,
médicos, odontológicos e veterinários, membros,
olhos e dentes artificiais, artigos ortopédicos;
material de sutura em geral.
Procurador: ELAINE MARIA GOMES DE
ALBUQUERQUE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 calçados, bolsas e acessórios femininos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLLECTION".
Procurador: MARIA LYGIA PIRES GONÇALVES
CFE(4) 2.9.25; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 44 casa de saude, hospitalização de doentes
e serviços clínicos e cirurgicos em geral.
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "UTI PERINATAL"
Procurador: VANDER PEDRA FERNANDES
No.830751688 30/08/2010
400
Tit.CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33419482000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DE SAÚDE PERINATAL

No.830752463 31/08/2010
400
Tit.SCHOLASTIC INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0336521
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: READ 180
NCL(9) 09 componentes baseados em literatura e
em tecnologia para programas de leitura de inglês
para escolas de graduação, a saber, cd-roms e
cassetes de áudio pré-gravados apresentando
segmentos de áudio para uso na alfabetização de
crianças, e programas de computador para uso por
professores de inglês na criação de planilhas
eletrônicas de gerenciamento de conteúdos
específicos de nível de leitura.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "READ".
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830752471 31/08/2010
400
Tit.SCHOLASTIC INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0336521
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: READ 180
NCL(9) 16 livros de bolso apresentando antologias
da literatura clássica no campo da língua inglesa
para crianças em idade escolar; guias de ensino
impressos no campo da língua inglesa; e material
impresso, a saber, folhas de exercícios no campo da
língua inglesa.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830754601 03/09/2010
295
Tit.MILACRON LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7338503
*EXIGÊNCIA PUBLICADA NA RPI 2211 DE
21/05/2013 PARA REEXAME DA MATÉRIA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830755586 06/09/2010
400
Tit.SCHOTT AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5049733
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SCHOTT SPECTRA
NCL(9) 09 componentes óticos e de fibra ótica para
fins de iluminação, incluídos nesta classe.
Prior.:30 2010 018 503 25/03/2010 DE
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.830750967 27/08/2010
400
Tit.FIDIA FARMACEUTICI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0193852
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HYALONE
NCL(9) 10 aparelhos e instrumentos cirúrgicos,
médicos, odontológicos, higiênicos e veterinários,
artigos ortopédicos; seringas e cânulas; dispositivos
médico-cirúrgicos para administrar (conduzir)
produtos farmacêuticos.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830750975 27/08/2010
Tit.FIDIA FARMACEUTICI SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0193852
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HYALONE

No.830751700 30/08/2010
400
Tit.CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33419482000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOSPITAL PERINATAL

No.830751637 26/05/2010
400
Tit.COMEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01430765000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMEX

No.830751670 30/08/2010
400
Tit.CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33419482000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UTI PERINATAL

No.830750886 27/08/2010
400
Tit.BRUSH ENGINEERED MATERIALS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7645635
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MATERION
NCL(9) 17 isolantes cerâmicos elétricos; substratos
principalmente de cerâmica, silício e não metálicos
para isolamento elétrico ou térmico de células
solares, células fotovoltaicas e painéis solares.
Procurador: ISABELLA CARDOZO

Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "CASA DE SAÚDE PERINATAL"
Procurador: VANDER PEDRA FERNANDES

400
CFE(4) 2.9.25; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 44 casa de saude, hospitalização de doentes
e serviços clínicos e cirurgicos em geral.

No.830755632 06/09/2010
400
Tit.SCHOTT AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5049733
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SCHOTT SPECTRA
NCL(9) 11 aparelhos de iluminação de fibra ótica e
instalações de iluminação e suas partes, incluídos
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nesta classe; aparelhos de iluminação de led e
instalações de iluminação e suas partes, incluídos
nesta classe, excluídos os componentes feitos de
vidro de cristal polido mecanicamente ou materiais
que imitem componentes de vidro de cristal polido
(componentes de vidro de cristal compactado
/comprimido, polido ou parcialmente polido).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " SPECTRA ".
Prior.:30 2010 018 503 25/03/2010 DE
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830755861 08/09/2010
Tit.GATES MECTROL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184622
*EXIGÊNCIA PUBLICADA NA RPI 2211 DE
21/05/2013 PARA REEXAME DA MATÉRIA.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

295

No.830756582 09/09/2010
155
Tit.BIOVAIL LABORATORIES INTERNATIONAL
(BARBADOS) SRL (BB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7665423
*PET(WB) 810100380883, DE 14/12/2010
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.830756590 09/09/2010
155
Tit.BIOVAIL LABORATORIES INTERNATIONAL
(BARBADOS) SRL (BB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7665423
*PET(WB) 810100380662, DE 14/12/2010
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 serviços de logística e transporte, aluguel
de armazéns (depósitos de equipamentos),
armazenagem, informações sobre armazenagem,
expedição de carga (equipamentos), corretagem de
transporte, frete (transporte de equipamentos,
entrega de equipamentos, conservação e inspeção
de peças de manutenção, reparo e operação, gestão
de materiais descartáveis.
Procurador: JOUBERT GONÇALVES DE CASTRO
No.830760024 15/09/2010
351
Tit.MRO SERVIÇOS LOGÍSTICOS S.A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11669055000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MRO LOGÍSTICS

regulamentos, e exigências; serviços de consultoria
no campo de listagem e rastreamento de exigências
regulatórias
governamentais
nacionais
e
estrangeiras, para a obtenção de autorizações e
conformidade regulatória; consultoria de propriedade
intelectual; serviços de apoio a litígios; serviços paralegais; fornecimento de um banco de dados
interativo
"on-line"
com
informação
legal;
fornecimento de informação relacionada a assuntos
jurídicos; fornecimento de informação "on-line" e
notícias no campo de direito; fornecimento de
informação sobre direitos de propriedade industrial e
intelectual; serviços de consultoria de conformidade
regulatória; revisão de modelos e práticas para
assegurar conformidade com leis governamentais,
regulamentos e regras; serviços de segurança, a
saber, fornecimento de avaliações de segurança de
localizações físicas, sistemas de informação, e
ambientes de trabalho; serviços de peritotestemunha; serviços de avaliação de risco para a
segurança de bens, indivíduos, estabelecimentos e
instalações; prevenção de crime e fraude;
fornecimento de informação "on-line", impressa e de
forma
eletrônica,
assessoria
e
consultoria
relacionada a todos os serviços nesta classe.
Procurador: LUNA & ADVOGADOS
No.830760210 15/09/2010
Tit.PWC BUSINESS TRUST (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0456535
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PWC

351

No.830759964 15/09/2010
351
Tit.LEANDRO DEMENCIANO COSTA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09258979737
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CANDEIO
NCL(9) 41 grupo musical; shows e espetáculos
artísticos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830759980 15/09/2010
351
Tit.ZMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09425707000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMOR.A COMUNICAÇÃO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 serviços de logística e transporte, aluguel
de armazéns (depósitos de equipamentos),
armazenagem, informações sobre armazenagem,
expedição de carga (equipamentos), corretagem de
transporte, frete (transporte de equipamentos,
entrega de equipamentos, conservação e inspeção
de peças de manutenção, reparo e operação, gestão
de materiais descartáveis.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOGÍSTICS".
Procurador: JOUBERT GONÇALVES DE CASTRO
No.830760172 15/09/2010
Tit.PWC BUSINESS TRUST (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0456535
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

351

No.830760237 15/09/2010
Tit.PWC BUSINESS TRUST (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0456535
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PWC

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 prestação de serviços de elaboração,
operação e coordenação de eventos, seminários,
simpósios, feiras, espetáculos e shows incluídos
nesta classe; serviços de informação quanto aos
serviços anteriormente mencionados.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COMUNICAÇÃO".
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 41 REIVINDICADA.
Procurador: JOHNNY RAMOS OLIVEIRA
No.830760016 15/09/2010
351
Tit.MRO SERVIÇOS LOGÍSTICOS S.A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11669055000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MRO

CFE(4) 26.4.9; 26.7.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 36 serviços de assessoria e consultoria de
investimentos bancários; serviços de assessoria e
consultoria financeira; serviços de consultoria
atuarial; serviços de consultoria de benefícios a
empregados; serviços de avaliação financeira nas
áreas de empresas de negócios, inventários, ativos,
equipamento, licenciamento, propriedade intelectual
e propriedades imobiliárias; serviços de avaliação de
propriedades imobiliárias; serviços de gerenciamento
de riscos; serviços de consultoria no campo de
programas de benefícios a empregados; provisão de
informação "on-line" relativas a todos os acima
citados.
Prior.:85080154
08/07/2010 US
Procurador: LUNA & ADVOGADOS

CFE(4) 26.4.9; 26.7.25; 26.13.25
NCL(9) 45 serviços legais; serviços de segurança
para a proteção de propriedade e de indivíduos;
assessoria
e
consultoria
sobre
problemas
regulatórios ambientais; análise de dados, política e
processo, e fornecimento de assessoria de gestão
de negócios e assistência para assegurar o
cumprimento de regulamentos e leis de licitações no
setor público; consultoria no campo de roubo de
dados e roubo de identidade; consultoria e serviços
legais no campo de leis de segurança e privacidade,

351

CFE(4) 26.4.9; 26.7.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 42 serviços de arbitragem, serviços de apoio
a disputas e litígio; serviços de assessoria e
consultoria de gerenciamento da informação e de
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tecnologia da informação; fornecimento de
informação "on-line" no campo de tecnologia da
informação e gerenciamento de informação.
Prior.:85080154
08/07/2010 US
Procurador: LUNA & ADVOGADOS
No.830760253 15/09/2010
Tit.PWC BUSINESS TRUST (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0456535
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351

No.830760296 15/09/2010
Tit.PWC BUSINESS TRUST (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0456535
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PWC

CFE(4) 26.4.9; 26.7.25; 26.13.25
NCL(9) 09 "software" de computador para coleta e
gerenciamento de dados, realização de análises,
condução de estudos, e criação e geração de
relatórios nos campos de contabilidade, auditoria,
gerenciamento, negócios, tributos.
Prior.:85021575
23/04/2010 US
Procurador: LUNA & ADVOGADOS
No.830760261 15/09/2010
Tit.PWC BUSINESS TRUST (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0456535
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PWC

351

351

CFE(4) 26.4.9; 26.7.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 16 publicações, a saber, livros didáticos,
aulas e palestras impressas, e boletins informativos,

351

RELATIVA À EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR
EM VIGOR NO PAÍS.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830760539 15/09/2010
241
Tit.CAESARS WORLD, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0403679
*830760563.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830760555 15/09/2010
090
Tit.CAESARS WORLD, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0403679
*PRESTE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS
SERVIÇOS REIVINDICADOS À ÉPOCA DO
DEPÓSITO, TENDO EM VISTA A LEGISLAÇÃO
RELATIVA À EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR
EM VIGOR NO PAÍS.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.4.9; 26.7.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 09 "software" de computador para coleta e
gerenciamento de dados, realização de análises,
condução de estudos, e criação e geração de
relatórios nos campos de contabilidade, auditoria,
gerenciamento, negócios, tributos.
Prior.:85080154
08/07/2010 US
Procurador: LUNA & ADVOGADOS
No.830760326 15/09/2010
Tit.PWC BUSINESS TRUST (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0456535
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PWC

CFE(4) 26.4.9; 26.7.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 serviços educacionais, a saber, condução
de aulas "on-line" e ao vivo, seminários,
conferências, e "workshops" nos campos de
contabilidade,
auditoria,
fiscal,
negócios,
gerenciamento de informação, tecnologia da
informação,
computadores,
treinamento
de
gerenciamento,
planejamento
financeiro
e
estratégias de investimento.
Prior.:85080154
08/07/2010 US
Procurador: LUNA & ADVOGADOS
No.830760270 15/09/2010
Tit.PWC BUSINESS TRUST (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0456535
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PWC

relatórios e folhetos, todos nos campos de auditoria,
contabilidade, governança corporativa, fiscal,
gerenciamento, negócios, tecnologia da informação,
gerenciamento da informação, finanças corporativas,
recursos humanos, computadores e programas.
Prior.:85080154
08/07/2010 US
Procurador: LUNA & ADVOGADOS

351

CFE(4) 26.4.9; 26.7.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 09 "software" de computador para coleta e
gerenciamento de dados, realização de análises,
condução de estudos, e criação e geração de
relatórios nos campos de contabilidade, auditoria,
gerenciamento, negócios, tributos.
Prior.:85021846
23/04/2010 US
Procurador: LUNA & ADVOGADOS
No.830760431 15/09/2010
351
Tit.SEGA CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0159239
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RISE OF NIGHTMARES
NCL(9) 09 software de jogo de vídeo; software de
jogo para computador pessoal; software de jogo
para máquinas portáteis de jogo; programas de
jogos de computador; programas de jogo para
telefones móveis; programas de jogos baixáveis da
internet (jogos implementados por download);
discos, fitas e cartuchos de jogos de vídeo; discos,
fitas e cartuchos de jogos de computador.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.830760512 15/09/2010
090
Tit.CAESARS WORLD, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0403679
*PRESTE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS
SERVIÇOS REIVINDICADOS À ÉPOCA DO
DEPÓSITO, TENDO EM VISTA A LEGISLAÇÃO

No.830760652 15/09/2010
351
Tit.EXPRO NORTH SEA LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5104491
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ELSA
NCL(9) 42 aluguel de válvulas internas de poços
para uso na exploração e na inspeção de poços de
petróleo e de gás; serviços de aconselhamento, de
informação e de consultoria relacionados aos
mesmos.
Prior.:008958589
16/03/2010 EM
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830760709 15/09/2010
351
Tit.EXPRO NORTH SEA LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5104491
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ELSA
NCL(9) 37 aluguel de válvulas internas de poços
para uso na completação ou na intervenção de
poços de petróleo e de gás; serviços de
aconselhamento, de informação e de consultoria
relacionados aos mesmos.
Prior.:008958589
16/03/2010 EM
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830760717 15/09/2010
351
Tit.EXPRO NORTH SEA LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5104491
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ELSA
NCL(9) 09 válvulas internas de poços para uso na
exploração, na inspeção, na completação ou na
intervenção de poços de petróleo e de gás; partes e
acessórios para as mesmas.
Prior.:008958589
16/03/2010 EM
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830761233 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0203149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 45 abertura de fechaduras de segurança;
acompanhantes (serviço de -); aconselhamento
esotérico; adequação de ambiente à norma
relacionada a insalubridade [implementação de
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norma e procedimento relativo à segurança do
trabalho]; adoção (serviços de agência de -);
agências matrimoniais; agente da propriedade
industrial; agente funerário (serviços de -); aluguel de
alarmes de incêndio; aluguel de extintores de
incêndio; aluguel de roupas; aluguel de trajes a rigor;
arbitragem (serviços de -); arbitragem, mediação e
resolução alternativa de disputa [serviços jurídicos];
assessoria consultoria e informação em equilíbrio
ambiental (feng shui); assessoria, consultoria e
informação concernentes ao conhecimento e
prevenção
de
atos
terroristas;
assessoria,
consultoria e informação em patentes e em
propriedade industrial; assessoria, consultoria e
informação em propriedade intelectual [serviços
jurídicos]; assessoria, consultoria e informação na
área de espiritualidade, auto-ajuda, e fortalecimento
pessoal em assuntos de caráter subjetivo;
assessoria, consultoria e informação na área de
gerenciamento de tempo voltado para propósitos
pessoais; assessoria, consultoria e informação na
área de inteligência em auxílio a agências
governamentais que atuam contra redes de crime
organizado; assessoria, consultoria e informação na
área de proteção contra incêndio; assessoria,
consultoria e informação na área de segurança e
proteção à criança; assessoria, consultoria e
informação na área de segurança nacional;
assessoria, consultoria e informação na área militar
[estratégias e táticas militares]; assessoria,
consultoria e informação sobre as tendências da
moda [personal stylist]; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos jurídicos; assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
astrologia;
assessoria, consultoria e informação sobre autoajuda; assessoria, consultoria e informação sobre
gerenciamento de copyright [direito de autor];
assessoria, consultoria e informação sobre
motivação e crescimento pessoal; assessoria,
consultoria e informação sobre negociações
trabalhistas
[serviços
jurídicos];
assessoria,
consultoria e informação sobre serviços legais no
campo das leis de privacidade e segurança, normas
e
regulamentos;
assessoria,
consultoria
e
informação sobre técnicas para desenvolver a
criatividade pessoal; assessoria, consultoria e
informações no campo esotérico; assessoria,
consultoria e informações sobre compilação e
interpretação da legislação aplicável (se consultoria
jurídica); assessoria, consultoria e informações sobre
segurança no trabalho; astrologia [estudo e
conhecimento
da
influência
dos
astros,
especialmente de signos, no destino e no
comportamento do homem; uranoscopia]; atribuição
de nomes de domínio [intermediação em
propriedade intelectual]; bloqueio de carro por
satélite; búzios (consulta de - ); combate ao fogo;
confecção de mapa astral; consultoria em
propriedade intelectual; consultoria em segurança;
cremação (serviços de -); dama de companhia;
detetives (agências de-); devolução de objetos
perdidos; direitos autorais (gestão de -); elaboração,
implementação, execução e avaliação de políticas
sociais; embalsamamento; encaminhamento de
providências e orientação social a individuos e
grupos; encontros (serviços de -); enterros [funerais];
fechaduras de segurança (abertura de -); funerário
[serviço -]; gestão de direitos autorais; gestão de
direitos autorais de obras audiovisuais [serviços
jurídicos];
guarda
noturna;
guarda-costas
[segurança];
guardas
[vigilância,
segurança];
horóscopos (confecção de -) [mapa astral]; inspeção
de fábricas para fins de segurança; investigações de
pessoas desaparecidas; jogo de búzios, carta
cigana, runas ou tarô; licenciamento de direitos
autorais [serviços jurídicos]; licenciamento de
programa de computador [serviços jurídicos];
licenciamento
de
propriedade
intelectual;
licenciamento ou cessão de direito de uso de
programas
de
computação;
mediação;
monitoramento e rastreamento de veículos e cargas,
contratação de guarda [serviços de segurança];
monitorização de alarmes anti-roubo e de
segurança; nomes de domínio (registro de -)
[serviços jurídicos]; organização de encontros
religiosos; organização de grupos de apoio;
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organização
doméstica
[coordenação
e
planejamento
na
organização
de
espaços
residenciais];
pesquisas
jurídicas;
pessoas
desaparecidas (investigações de -); planejamento,
organização e administração de benefícios e
serviços sociais; porteiro; programa de computador
(licenciamento de - ) [serviços jurídicos]; propriedade
intelectual (consultoria em -); propriedade intelectual
(licenciamento de -); registro de nomes de domínio
[serviços jurídicos]; representação e defesa de
causas de caráter social, defesa dos direitos
humanos, defesa do meio ambiente, defesa das
minorias étnicas perante órgãos da administração
pública ou diante da opinião pública; representação
jurídica de associados, grupos civis organizados ou
da sociedade civil para defesa de interesses e
direitos
individuais,
coletivos
e
difusos;
representação, diante da administração pública ou
de entidades privadas, de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos;
segurança (consultoria em -); segurança (inspeção
de fábricas para fins de - segurança pessoal; serviço
de contagem de tempo de serviço de trabalhadores
[serviços jurídicos]; serviço de monitoramento de
clientes bancários com a utilização de veículos
próprios e da policia [vigilância e segurança]; serviço
de vigilância em propriedade intelectual; serviços de
assistência jurídica, prestados a titulo de assistência
social; serviços de babá (ompi); serviços de
cuidados pessoais voltados para a população
carente, com fins de reabilitação social, prestados a
título de assistência social [dar banho, vestir,
pentear, alimentar com finalidade de atender a
necessidades individuais especificas]; serviços de
identificação biométrica; serviços de lobby para fins
que não sejam comerciais (ompi); serviços de
organização de encontros com finalidade de autoajuda, prestados a título de assistência social;
serviços de organização de encontros com finalidade
de integração social, prestados a titulo de
assistência social; serviços de orientação espiritual e
filosófica, prestados a titulo de assistência social;
serviços
de
promoção
de
relacionamento
interpessoal, prestados a título de assistência social;
serviços jurídicos; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
informações sobre legislação trabalhista; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação diante da administração
pública ou de entidades privadas.; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação jurídica de uma determinada
classe; serviços prestados por entidades sindicais, a
saber, orientação e assistência jurídica aos seus
associados; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações
trabalhistas; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses trabalhistas por organizações sindicais
diante da administração pública ou de entidades
privadas e em negociações trabalhistas; terapia
esotérica; transferência tecnológica [serviços
jurídicos]; vigilância noturna."
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761241 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0203149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 abrigos [para doentes e desamparados];
agrimensura [medição de terras agrícolas];
alimentação natural, macrobiótica [serviços médicos
de nutrição]; aluguel de equipamentos agrícolas;
aluguel de instalações sanitárias; aluguel de
mictório; análise e prognóstico nutricional; análise
farmacêutica; animais (toalete de-); animais de
estimação (toalete de -); animais nocivos (extermínio
de -) [para agricultura, horticultura e silvicultura];
aquicultura; aromaterapia; arranjo de flores (serviços
de -); arvores (cirurgia de -); aspersão, aérea ou de
superfície, de fertilizantes e outras substâncias
químicas agrícolas; assessoria consultoria e
informação na área agrícola; assessoria, consultoria
e informação em agrimensura de fazendas;
assessoria, consultoria e informação em assistência
médica, prestada por médicos e outros especialistas
da área médica; assessoria, consultoria e
informação em estética capilar; assessoria,
consultoria e informação em estética pessoal
[tratamento de pele e cabelo]; assessoria,
consultoria e informação em massagem; assessoria,
consultoria e informação em nutrição; assessoria,
consultoria e informação médica; assessoria,
consultoria e informação na área de horticultura de
parreirais; assessoria, consultoria e informação na
área médica; assessoria, consultoria e informação
no campo da saúde e da medicina; assessoria,
consultoria e informação odontológica; assessoria,
consultoria e informação sobre aplicação de
pesticidas e sobre resíduos de pesticidas em
alimentos; assessoria, consultoria e informação
sobre beleza; assessoria, consultoria e informação
sobre cuidados médicos; assessoria, consultoria e
informação sobre doenças mentais; assessoria,
consultoria e informação sobre suplementos
dietéticos e nutrição; assessoria, consultoria e
informações no campo de engenharia genética
[referentes à medicina]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
aquacultura;
assessoria,
consultoria e informações sobre florestamento e
reflorestamento;
assessoria,
consultoria
e
informações sobre medicina, assistência médica e
odontológica; assessoria, consultoria e informações
sobre paisagismo; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo de
agricultura; assessoria, consultoria e informações
sobre pesquisas no campo de confinamento de
animal; assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de transferência de embrião de
animal; assistência médica; avaliação da capacidade
auditiva [audiometria]; aviamento de receita em
farmácia de manipulação; banco de sêmen animal;
bancos de sangue (serviços de -); banheiros
públicos para fins higiênicos; banhos turcos;
barbearia e salões de beleza (aluguel de aparelhos e
equipamentos de uso em -); barbeiro (serviços de - );
beleza (salões de -); botânica (serviços de bronzeamento artificial; cabeleireiro (salões de -);
casa de repouso (serviços de -) [serviços médicos];
cirurgia de árvores; cirurgia plástica; cirurgias
médicas
[serviços
médicos];
clínica
de
desintoxicação; clínica veterinária; clínicas de
convalescença; clínicas de repouso; clínicas
médicas; coleta de leite (serviços de - ) [ordenha];
coleta, em domicilio, de material para análise clínica
médica/veterinária; colheita [serviços de agricultura];
consultas
médicas
[serviços
médicos];
convalescença (clínicas de -); corte de árvore; corte
de cabelo masculino, feminino e infantil; cria e
engorda de gado bovino; criação de animais; criação
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de gado [serviço agropecuário]; depilação;
desenvolvimento e transferência de embrião animal;
desmatamento; ducha e banho; enfermagem
[médica]; ervas daninhas (destruição de -); estética
[tratamento da pele e cabelo]; estética facial e
corporal; estética para animal [toalete animal];
exame bacteriológico [análise clínica]; exame de
sequência genética; extermínio de animais nocivos
[para agricultura, horticultura e silvicultura]; extração
de veneno de animal peçonhento; extração florestal;
fabricação de coroas [funerárias]; farmacêutica
(consultoria em -); farmácia de manipulação
[manipulação de medicamentos]; fertilização in vitro;
fertilizantes e outras substâncias químicas agrícolas
(aspersão, aérea ou de superfície, de -); fisioterapia;
grupos de auto-ajuda [terapia em grupo]; hibridação
[serviços de -] [cruzamento fecundo entre indivíduos
diferentes na variedade ou na espécie]; higiene
animal [toalete animal]; horticultura; horticultura
[serviço agropecuário]; hospitais; hospital para
plantas; hotel para plantas; implante de cabelos;
incubadora de ovos [serviços de -]; inseminação
animal artificial; inseminação artificial; investigação
de paternidade [exame]; irrigação [rega artificial da
terra por meio de canais, canos e levadas];
jardinagem; jardinagem [paisagismo]; jardinagem
paisagistica; laboratório de análise clínica; manicure;
manicure e pedicure; manipulação de fórmulas
medicinais; manutenção de gramados; manutenção
de plantas [cultura de plantas]; massagem; médicas
(clínicas -); medicina chinesa e ayurvédica;
nutricionista [serviço de -]; oculista (serviços de -);
odontologia;
odontologia
[cirurgião-dentista];
orientação nutricional; orientação psicológica;
paisagística (jardinagem -); parteira; perícia legista;
perícia médica; perícia médica/perito médico-legista;
perícia na área sanitária; perícia odontológica/perito
odonto-legista; perícia técnica na área de farmácia;
perícia técnica na área de fisioterapia; perícia técnica
na área de fonoaudiologia; piscicultura; plástica
(cirurgia -); preparação de terra; produção de
coberturas reprodutivas, reprodutores, matrizes,
embriões, de sêmen, produtos genéticos e de
reprodução
de
gado
bovino
e
produtos
agropecuários; projeto paisagístico; psicologia
animal; psicólogos (serviços de -); psicometria
[medida da duração e da intensidade de processos
mentais, por meio de métodos padronizados];
psicopedologia [estudo da atividade psíquica
infantil]; psicoterapia; psicoterapia [terapia que se
vale do frio, empregando-o de modos diversos];
psiquiatria; públicos (banheiros -) para fins
higiênicos; pulverização [agropecuária]; quiroprática;
quiroprática [sistema terapêutico que, partindo do
pressuposto de que as doenças resultam de
disfunção nervosa, procuram corrigi-las por
manipulação, e por outros cuidados, de estruturas;
quiropraxia]; ranário [criação de rã]; reabilitação de
toxicomaníacos; reabilitações físicas, mentais e
emocionais [serviços médicos]; recuperação de
plantas (cultura de plantas); repouso (casa de - );
repouso (clínicas de -); salões de beleza; salões de
cabeleireiro; sanatórios; saúde (serviços de -); sauna
[serviços de -]; serviços de farmacêuticos para
preparação de receitas; serviços de medicina á
distância (ompi); serviços de pesca/captura de
pescado; serviços de raio-x; serviços de reabilitação
física, motora e emocional prestados a titulo de
assistência social; serviços de saúde em spa;
serviços de sauna; serviços de solário; serviços de
terapia (ompi); serviços de visagistas; serviços
fisioterápicos prestados a título de assistência social;
serviços médicos prestados a título de assistência
social; serviços odontológicos prestados a titulo de
assistência social; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, serviços médicos para os seus
associados; serviços psicológicos prestados a titulo
de assistência social; silvimetria; spa [serviços
médicos ou estéticos]; tatuagem (serviço de -);
terapia ocupacional (serviços psicológicos); toalete
de animais; toalete de animais de estimação;
tratamento fitossanitário [controle de pragas
agrícola]; tratamento médico; trutário [lugar onde se
criam animais para fins de comercialização]; turcos
(banhos -); uti móvel [serviços médicos]; vacinação
de animal a domicílio; vacinação de pessoa a
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domicilio; veterinária (assistência -); viveiros de
plantas; yoga e yogaterapia, meditação e filosofia da
índia [terapias alternativas]."
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761250 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0203149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
43
acampamento
(provimento
de
acomodações em -); acomodações temporárias
(aluguel de -); acomodações temporárias (reservas
de -); aconselhamento relativo a receitas culinárias;
agências de acomodações [hotéis, pensões];
albergue;
alimentação
natural,
macrobiótica
[preparação de alimentos para consumo]; alojamento
para animal [acomodações temporárias]; aluguel de
acomodações temporárias; aluguel de barracas
[tendas]; aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de
mesa e artigos de vidro; aluguel de construções
transportáveis [incluído nesta classe]; aluguel de
salas de reunião; animais (pensão para -); asilos
para idosos; assessoria consultoria e informação em
culinária; assessoria, consultoria e informação em
culinária; assessoria, consultoria e informação em
viagens [alojamento e reservas]; assessoria,
consultoria e informação relativa à produção de
alimento; assessoria, consultoria e informação sobre
o vinho e suas características; assessoria,
consultoria e informação técnica em serviço de
alimentação; assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; auto-serviço (restaurantes de -);
bar (serviços de -); berçário (serviços de - ); bufê
(serviço de -); cafés [bares]; cafeterias; camping
[provimento de acomodações]; cantinas; casas para
turistas [alojamento]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação];
churrascaria [restaurante]; colônia de férias
[alojamento]; creche; creches [berçários]; cyber-café
[restaurante]; distribuição de cestas básicas a
pessoas carentes; férias (colônia de -) [alojamento];
hotéis; hotel para animais; lanchonetes; motéis;
pensão para animais; pensões [alojamento];
provimento de acomodações em acampamento;
reservas de acomodações temporárias; reservas em
hotéis; reservas em pensões [alojamento];
restaurantes; restaurantes de auto-serviço; retiro
(casas de -); spa [serviço de hospedagem e
fornecimento de refeições]; turistas (casas para -).
*NA
ESPECIFICAÇÃO
FOI
INCLUÍDA
A
EXPRESSÃO "[INCLUÍDO NESTA CLASSE]" PARA
MELHOR ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA
E
FOI
EXCLUÍDA
A
EXPRESSÃO
"CONSTRUÇÕES TRANSPORTÁVEIS (ALUGUEL
DE -)" EM DUPLICATA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761381 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; adesivo [material de
escritório]; adesivo para álbum de figurinha; agenda;
aglutinante para escritório; águas-fortes [gravuras];
álbuns; almanaques; almofada absorvente para
alimentos; almofadas de tinta para carimbos; amido
(material de embalagem, feito de -); amostras
biológicas para uso em microscopia [material
didático]; anéis de charutos; anel de papel e papelão
para charuto; anuário; apagador de tinta [corretivo];
apagadores para quadros; apagar (produtos para -);
apara de papel; apoio de mão para pintor; apontador
para lápis de maquiagem; apontadoras de lápis
(máquinas -) [elétricas ou não elétricas]; apontadores
de lápis [elétricos ou não elétricos]; apostila para fim
educacional; aquarelas; argila para modelar; arquivo
(móveis de -) [material de escritório] arquivo; arquivo
de mesa para microfilme; arquivos [material de
escritório]; atlas; babadores de papel; bandeiras [de
papel]; bandeja para tinta; bandejas para
correspondência; bandejas para ordenar e contar
dinheiro; baralho para cartomancia; baralho para
tarô; bastões de tinta; bebês (cueiros de papel ou
celulose para -) [descartáveis]; bebês (fraldas de
papel ou celulose para -) [descartáveis]; berço para
mata-borrão; bilhete de papel ou de cartolina;
bilhetes; blocos [papelaria]; blocos de notas
[cadernos]; blocos de papel em múltiplas vias
[papelaria]; blocos para anotações; blocos para
desenho; bobina de papel e papelão; bobina
gomada [para escritório]; bobinas para fitas de tinta;
bolacha para chope [descanso para copo de
cerveja]; boletim informativo; bonecos para fins
didáticos [material didático]; bordados [modelos];
borrachas
para
apagar;
braçadeiras
para
instrumentos de escrever; branquetas para
tipografia, exceto de tecido; brasões [sinetes];
brocha [artigo para pintura]; brochuras; buril para
gravar água-forte; caderneta de nota; caderno de
caligrafia; caderno escolar; caderno para música;
caixas de papelão ou papel; caixas para canetas;
caixas para chapéus (papelão para -); caixas para
selos; calendário de folhas destacáveis; calendários;
caneta com multi-uso [p.e. caneta-relógio, canetalanterna]; caneta comum ou de precisão para
desenho técnico; canetas; canetas [material de
escritório]; canetas para desenho; canetas-tinteiro;
capa de papel para assento de vaso sanitário; capa
de papel para disco; capa plástica para
encadernação ou para disco; capas [papelaria];
caractere de imprensa; cardápio [cartão para -];
carga para caneta; carimbar (selos para -); carimbo;
carimbos (almofadas para -); carimbos (suportes
para -); carimbos [selos]; carimbos [selos] (caixas
para -); carta geográfica; cartão; cartão com imagem
e mensagem impressa; cartão de crédito (máquinas
não elétricas para boletos de -); cartão de crédito
telefônico não codificado magneticamente; cartão de
visita; cartão impresso para crachá; cartão moldado;
cartão oleado; cartão para menu [cardápio]; cartão
postal; cartão postal sonoro; cartas [mapas]; cartas,
cartões [incluídos nesta classe]; cartazes [pôsteres];
cartões de felicitações; cartões de participação
[papelaria]; cartões musicais de felicitações; cartões
perfurados para teares de jacquard; cartolina;
cartuchos de papel, de forma cônica; carvão para
desenhar [lápis de -]; catálogos; cavaletes para
pintura; cera para lacrar; chapéus de festa em papel;
cilindros para máquinas de escrever; circulares;
classificador [artigo de escritório]; clichê de borracha
para tipografia; clichê estêncil; clichê plástico para
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tipografia; clichê termoplástico para tipografia;
clichês para tipografia; clipes de papel; clipes para
canetas; clipes para papel; coador [filtro] de papel;
cola de amido, para papelaria ou uso doméstico;
cola para papelaria ou para uso doméstico; colas
para escritório ou uso doméstico; colchetes para
papel; compassos para desenhar; compilação de
obra literária; componedores; condutor descartável
para a mulher urinar de pé; confecção de vestuário
(moldes para -); cópias heliográficas [plantas];
corretivos (líquidos -) [material de escritório]; corrigir
(tintas para -) [heliografia]; cortador [material de
escritório]; cortadores de papel [material de
escritório]; cortes histológicos para fins didáticos;
cortina de papel; cromolitografias; cromos; cueiros
de papel ou celulose para bebês [descartáveis];
curvas francesas; decalcomania; decalque (papel
para -); decalques; dedeiras [material de escritório];
descanso para copos de cerveja; descansos de mão
para pintores; descansos de papel para copos ou
garrafas; descansos de papel redondos para mesa;
desenhar (artigos para -); desenhar (instrumentos
para -); desenhos impressos; diagramas; diário;
dicionário; documentos (máquinas laminadoras para
-), para escritórios; duplicadores [mimeógrafo;
hectógrafo]; duplicata [impresso]; elásticos para
escritório; elo de papel ou papelão; embalagens de
papel ou plástico; embalagens de papel para
cremes; embalagens feitas de celulose regenerada
(ompi); encadernação (artigos para -); encadernação
(equipamentos e máquinas para -) [equipamento de
escritório]; encadernação (fios para -); encadernação
(tela para -); encadernações; enciclopédia;
endereçamento (placas para -), para máquinas de
endereçar; endereçar (máquinas para -); endereço
(selos para -); envelopes (máquinas de escritório
para fechar -); envelopes [papelaria]; envoltórios
[papelaria]; escrever (artigos para -); escrever
(equipamentos para -); escrita (modelos de -);
escritório (materiais de -), exceto móveis; esfera para
máquina de escrever; esferas para canetas
esferográficas; espátulas para cortar papel [material
de escritório]; esquadros para desenho; estatuetas
de papel machê; esteatita [giz para alfaiates];
estêncil; estêncil [papelaria]; estereótipo [clichê];
estilográfo [caneta tinteiro]; estojos de tintas [material
escolar]; estojos para artigos de escrever [material
de escritório]; estojos para canetas; estojos para
desenho; estojos para escrever; estojos para
moldes; etiquetar (aparelhos manuais para -);
etiquetas adesivas [papelaria]; etiquetas para fichas;
etiquetas, exceto de tecido; fatura e formulário;
fichário de mesa; fichários para papéis soltos; fichas
[papelaria]; fichas de arquivo; filme de polietileno
[para embalar ou embrulhar]; filme plástico para
embrulhar; filme plástico, extensível, para uso em
paletização; filtragem (materiais para -) [papel]; filtro
de papel; filtros de papel para café; fios para
encadernação; fita adesiva (porta -) [material de
escritório]; fitas adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; fitas auto-adesivas [para papelaria ou
uso doméstico]; fitas de papel; fitas de papel e
cartões para gravação de programas de computador;
fitas de tinta; fitas de tinta para impressoras; fitas de
tinta para impressoras de computador; fitas gomadas
[papelaria]; fitas para máquinas de escrever; folhas
de celulose reciclada para embrulhar; folhas de
papel [papelaria]; folhetos; formulários [impressos];
fotografias; fotografias (aparelhos para emoldurar -);
fotografias (suportes para -); fotogravuras; fotótipo
[clichê]; fraldas de papel ou celulose para bebês
[descartáveis]; fraldas-calças de papel ou celulose
para bebês [descartáveis]; franquear (máquinas para
-) [máquinas para colar selos postais]; furadores
[material de escritório]; galés [tipografia]; galvanotipia
(clichês de -); garrafas (embalagens de papelão ou
papel para -); garrafas (invólucros de papelão ou
papel para -); giz (porta -); giz para alfaiates; giz para
escrever; giz para litografia; giz para marcar; globos
terrestres;
godês
para
aquarelas;
gomas
[substâncias adesivas] para papelaria ou uso
doméstico; gráficas (reproduções -); grafite [lápis
para desenho]; grafite [mina para lapiseira];
grampeador [material de escritório]; grampeadores
[material de escritório]; grampos para papel; gravar
(chapas ou placas para -); gravuras; guardanapos de
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papel; hebdomadário [semanário; publicação];
hectógrafos; horários impressos; ictiocola para
escritório
ou
uso
doméstico;
imagens
[representações gráficas]; impressão (conjuntos
portáteis para -) [material de escritório]; impressas
(publicações -); impresso (material -); impressoras
de computador (fitas de tinta para -); impressos
[gravuras]; impressos horários; indicadores não
eletrônicos para quadros; jogo americano de papel
para mesa; jornais; laços de papel; lacrar (máquinas
para -) para escritório; lacrar (materiais para -) para
papelaria;
laminadoras
(máquinas
-),
para
escritórios; lápis; lápis de carvão; lápis para lousa;
lapiseiras; lenços de papel; lenços de papel para
retirar maquiagem; letras de aço; letras e números
[caracteres de tipografia]; letreiros de papel ou
cartão; litografados (objetos de arte -); litografias;
livro cartonado; livro de bolso; livro de contabilidade;
livro de tombo; livro didático; livro encadernado; livro
litúrgico; livros; livros de canções [song books (ingl.)];
livros para escrever ou desenhar; livros razão;
lousas para escrever; manuais [impressos]; mapas
geográficos; maquetes de arquitetura; máquinas de
escrever [elétricas ou não elétricas]; máquinas não
elétricas para boletos de cartão de crédito;
marcadores de livros; massa para modelar, exceto
para uso odontológico; mata-borrões; material
didático [exceto aparelhos]; material escolar
[papelaria]; matérias plásticas para modelar;
mimeografar (aparelhos e máquinas para -); minas
de lápis; minas de lápis (porta -); modelar (materiais
para -); modelar (pasta para -); molde de papel e de
papelão; moldes para apagar; moldes para
confecção de vestuário; molduras para compor
[quadros]; móveis de arquivo [material de escritório];
nanquim (tinta -); numeradores [máquinas para
numerar]; números [caracteres de tipografia];
obliteradora (máquina -) [máquina de selo]; obreias
para cartas; oleografias; paletas para pintores;
pantógrafos [instrumentos para desenho]; papéis
soltos (fichários para -); papel (pesos para -); papel
[incluído nesta classe] ; papel acetinado; papel
almaço pautado; papel carbono; papel cartão; papel
contínuo; papel crepom; papel da china; papel da
holanda; papel da índia; papel de carta; papel de
seda; papel descartável para assento sanitário;
papel encerado; papel estêncil; papel higiênico;
papel laminado; papel luminoso; papel machê; papel
marmorizado; papel para cobrir vasos de flores;
papel para cópias [papelaria]; papel para
eletrocardiógrafos; papel para embalagem; papel
para embrulho; papel para gráfica; papel para
máquinas registradoras; papel para radiogramas;
papel toalha; papel vegetal; papel xuan [para pintura
e caligrafia chinesas]; papelão (artigos de -); papelão
[incluído nesta classe]; papelão de pasta [polpa] de
madeira; papelaria (artigos de -); papel-pergaminho;
pastas [colas] para escritório ou uso doméstico;
pastas [papelaria]; pastas de arquivo; pastas para
papéis; pastéis [lápis ou bastões]; pedras
litográficas; penas (limpa -) [canetas]; penas de aço;
pentes para marmorear; percevejos [tachas];
perfurar (máquinas para -) [material de escritório];
periódicos; picotar papel (máquinas para -) [artigo de
escritório]; pincéis [brochas]; pincéis para escrever;
pincéis para pintores; pinturas [quadros] com ou sem
moldura; placas de endereçamento, para máquinas
de endereçar; placas para carimbar; plantas
[impressos]; plástico bolha [para embalagem ou
empacotamento]; ponta de pena de escrever de
ouro; porta fita adesiva [material de escritório]; porta
passaporte; porta-canetas; porta-lápis; porta-talão de
cheques; pranchetas; pranchetas para desenho;
prendedores
para
dinheiro;
programas
de
computador (fitas de papel e cartões para gravação
de -); prospectos; publicações em fascículos
impressos; publicações impressas; quadros de
avisos, de papel ou papelão; quadros de pasta
[polpa] de madeira [papelaria]; quadros-negros;
raspadeiras de escritório [apagadores]; recortes
(álbuns de -); regretas [componedores]; régua t para
desenho; réguas para desenhar; réguas quadradas;
representações gráficas; reproduções gráficas;
retratos; revestimento de papel para gavetas
[perfumado ou não]; revistas [periódicos]; revistas
em quadrinhos; rolos para pintores de parede;

rosários; sacos [invólucros, sacolas] para embalar,
de papel ou plástico; sacos de lixo, de papel ou
plástico; sacos para cozinhar em forno microondas;
selos [sinetes]; selos de correio; selos para
endereço; serpentina de papel; sinalizadores de
papel ou papelão; sinete para lacrar; suporte para
mata borrão; suportes de livros; suportes para
canetas e lápis; tabelas aritméticas; tabelas para
calcular; tábua ou chapa para desenho; tachas
[percevejos]; teares de jacquard (cartões perfurados
para -); tecidos para encadernação; teclas para
máquinas de escrever; tela para decalque; tela para
encadernação; telas de tinta para duplicadores; telas
de tinta para máquinas de reprodução de
documentos; telas gomadas para papelaria; telas
para pintura; terços; testes, exercícios ou provas de
inteligência (material impresso); tinta (pedras de -)
[recipientes de tintas]; tinta para artista; tinta para
escrever [para tinteiros]; tintas; tinteiros; tinteiros
porta-canetas; tipografia (caracteres de -); tipos
[numerais e letras de tipografia]; tiras adesivas para
papelaria ou para uso doméstico; tiras de
encadernação; toalhas de mesa e guardanapos, de
papel; toalhas de papel para mesa; toalhas de rosto,
de papel; traçar (estiletes para -) para desenho;
transparências [papelaria]; trincha [material de
pintura]; tubos de papelão; umedecedores [material
de escritório]; umedecedores para superfícies
gomadas [material de escritório]; vinhetas (aparelhos
para fazer -); viscose (folhas de -) para embalar.
*NA
ESPECIFICAÇÃO
FOI
INCLUÍDA
A
EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA CLASSE]"
PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À CLASSE
REIVINDICADA E FOI EXCLUÍDA A EXPRESSÃO
"ETC" POR POSSUIR CARÁTER GENÉRICO.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761390 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 15 acoche [instrumento musical]; acordeões;
aparelhos para virar páginas de caderno de música;
apito usado como instrumento musical; apoios de
queixo para violinos; arcos para instrumentos
musicais; baixos; bandolins; bandônios; banjo;
baquetas de bumbo; baquetas de tambor; bateria
[instrumento musical]; batutas; berimbau de boca;
bico de clarinete; bocal para instrumento musical;
bombo [instrumento musical]; bongô [instrumento
musical]; boquilhas para instrumentos musicais;
buzina [instrumento musical; corno, trompa]; buzinas
grandes [trombetas]; caixas de música; carrilhões
[instrumentos musicais]; castanholas; cavalete para
timbale [tambor]; cavaletes para instrumentos
musicais; cavaletes para tímpanos; cavaquinho
[instrumento
musical];
chapéus
chineses
[instrumento musical]; chaves de afinar; chocalho
[instrumento musical]; címbalo [antigo instrumento
de corda]; citaras; clarinetes; clarins; concertinas;
contrabaixos; corda de tripa para instrumentos
musicais; cordas de harpa; cordas de piano; cordas
para instrumentos musicais; cornetas [instrumentos
musicais]; cornetins [instrumentos musicais]; couros
de tambores; cravelhas; cravo [instrumento musical];
crinas de arcos para instrumentos musicais; cuíca;
diafragma [peça de instrumento musical]; diapasões;
estantes de música; estojos para instrumentos
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musicais; flautas; flautas de bambu; foles para
instrumentos musicais; foles para órgáos [tubos];
gaita; gaitas-de-fole; gongos; guitarra; guitarra
chinesa [pipa, violão]; harmônicas [gaitas de boca];
harmônio [pequeno árgão de sala]; harpas; hugin
[violino chinês]; instrumento acústico [musical];
instrumentos musicais; instrumentos musicais de
corda; instrumentos musicais eletrônicos; liras;
mandolina [mandola = antigo instrumento da família
do alaúde]; matraca [instrumento musical de
percussão]; nozes de arco para instrumentos
musicais; oboés; ocarinas; orgãos; palhetas;
palhetas de instrumento de sopro; palhetas para
instrumentos de corda; pandeiros; pedais para
instrumentos musicais; peles de tambor; pianos; pipa
[violão,
guitarra
chinesa];
pratos;
realejos;
reguladores de intensidade para pianos mecânicos;
rolos musicais [piano]; rolos musicais perfurados;
saxofone; sheng [instrumento de sopro chinês];
sinos de mão [instrumentos musicais]; sintetizadores
de música; suona [trompete chinês]; suportes para
instrumentos musicais; surdinas para instrumentos
musicais; tambores [baterias]; tantás; teclados de
piano; teclados para instrumentos musicais; teclas
de piano; teclas para instrumentos musicais;
tímpanos; triângulos [instrumentos musicais]; tripé
para apoio de instrumento e partitura; trombones;
trompetes; válvulas para instrumentos musicais;
varetas de arcos [para instrumentos musicais];
violas; violinos; violões, guitarras; xilofones.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761403 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 02 aglutinantes para tintas; alimentos
(colorantes para -); açafrão [corante]; acori [tinta];
agente alisador para tinta; agente antiespumante e
alisador (para tintas); agente de aglutinação para
tintas; alante (agente antiespumante para tintas);
alcatrão de hulha para matéria corante; alizarina
(corantes de -); almécega [resina natural em bruto];
aloé [resina natural]; aloetina [resina natural];
alumínio (pó de -) para pintura; alumínio (tintas de -);
alvaiade; amianto (tintas de -); anilina (corantes de ); anticorrosão (preparações -); antiembaciamento
para metais (produtos -); antiferrugem [graxa e óleo,
preservativos contra a oxidação]; antiincrustação
(tinta -); antioxidante; apresto (tintas para -);
auramina; azuis [corantes ou tintas]; azul de prússia
[tinta]; azul ultramar [tinta]; bálsamo do canadá;
betume (verniz de -); brancos [corantes ou tintas];
bronzagem (lacas de -); bronze (pó de -) [tinta]; cal
(branco de -); calçado (tintas para -); caramelo
[corante alimentar]; carbolíneo [conservação de
madeira]; carmim de cochinilha; carvão (negro de -)
[pigmento]; cobalto (óxido de -) [corante]; cochinilha
[corante obtido de inseto coccídeo, vermelho, que
contém ácido carmínico]; colofônia [resina natural];
colorante (madeira -); colorantes [incluídos nesta
classe]; conservação de madeira (óleos para -);
conservação de madeira (preparações para -);
conservante para tinta; copal; copal (verniz de -);
corante (madeira -); corante para alimentos de uso
caseiro; corante para pintura; corante para ração;
corantes; corantes de malte; corantes para
alimentos; corantes para bebidas; corantes para
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cerveja; corantes para licores; corantes para
madeira; corantes para manteiga; creosoto para
conservação da madeira; curcuma [corante]; dióxido
de titânio [pigmento]; douraduras; emulsões de prata
[pigmentos]; esmaltes [vernizes]; esmaltes para
tintas; espessantes para tintas; faixas anticorrosão;
fixadores [vernizes]; fixadores para aquarelas; folhas
metálicas para pintores, decoradores, impressores e
artistas; fuligem [corante]; fustete [corante]; gomalaca; gomas de resinas; gomas-gutas para pintura;
gravura (tinta para -); graxas antiferrugem;
impressoras e fotocopiadoras (cartuchos de toner
[cheios] para -); indigo [corante]; inibidor de
corrosão; lacas; leite de cal; litargírio [pigmento];
madeira (mordentes para -); madeira (preparações
para conservação de -); madeira (revestimento para
-) [tintas]; madeira corante; madeira corante (extratos
de -); malte caramelizado [corante alimentar]; massa
corrida; mástique [resina natural]; mástique de
vidraceiro; metais em folhas para pintores,
decoradores, impressores e artistas; metais em pó
para pintores, decoradores, impressores e artistas;
mínio; mordentes [incluídos nesta classe]; mordentes
para couro; negro-de-fumo [pigmento]; negros
[corantes ou tintas]; ocas [massa plástica]; óleos
antiferrugem; oleos para conservação de madeira;
ouro brilhante para cerâmica; óxido de chumbo
[pigmento]; papel de parede (preparações para
remover -); papel para pintar ovos de páscoa; pasta
de prata; pastas para tipografia [tintas]; pigmentos;
pintura a têmpera; platina brilhante para cerâmica;
pó (metais em -) para pintores, decoradores,
impressores e artistas; pó de alumínio para pintores,
artistas e decoradores; pó de bronze [tinta]; pôs para
pratear; prata (emulsões de -) [pigmentos]; prata em
folhas; pratear (pós para -); preparações
antiferrugem [para conservação]; proteção de metais
(preparações para -); redutores para lacas; redutores
para tintas; resinas (goma de -); resinas naturais [em
bruto]; revestimento de proteção para chassis de
veículos; revestimentos [tintas]; revestimentos para
tetos [tintas]; roxo de paris [tinta]; sandáraca;
sicativos para tintas; siena (terra de -) [argila];
solventes/ diluentes para matérias tintoriais;
substância antiincrustante para tintas; sumagre para
vernizes; terebintina [redutor para tintas]; terra de
siena [argila]; tinta absorvedora de irradiação; tinta
anti-corrosiva; tinta antiincrustante; tinta de emulsão;
tinta de prata para cerâmica; tinta em pó; tinta
luminosa; tinta para tecido; tinta refletora de
irradiação; tintas (aglutinante para -); tintas [incluídas
nesta classe]; tintas [toner] para fotocopiadoras;
tintas à prova de fogo; tintas antiincrustação; tintas
bactericidas; tintas de tipografia; tintas para
cerâmica; tintas para couro; tintas para marcar
animais; tintas para pelaria; tinturas [incluídos nesta
classe]; tinturas para madeira; titânio (dióxido de -)
[pigmento]; toner (cartuchos de -) [cheios] para
impressoras fotocopiadoras; toner [tintas] para
fotocopiadoras; urucum [corante]; verniz de asfalto;
verniz para calçado; vernizes [incluídos nesta
classe]; vidrados [tintas, lacas]; zarcão; zinco (óxido
de -) [pigmento].
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761411 16/09/2010
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Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 01 abrandar água (preparações para -);
abrina [albumina tóxica extraída do jequiriti]; absinto
em bruto; absorção de óleo (materiais sintéticos para
-); acabamento em dextrina; acabamentos
(preparações para -) para têxteis; acelerador
químico; aceleradores de vulcanização; acetato de
alumínio; acetato de amido; acetato de cal; acetato
de celulose, não processado; acetato de chumbo;
acetato de policloreto de vinila [pvc] para indústria;
acetatos [químicos] [incluídos nesta classe]; acético
(anidrido
-);
acetificação
(preparações
bacteriológicas para -); acetificador; acetileno;
acetona; acetona para uso industrial; ácido
antranílico; ácido arsenioso; ácido ascórbico e
policorgato 80 [aditivo químico usado como
melhorador de massa e farinha para a indústria de
panificação]; ácido benzóico; ácido bórico para uso
industrial; ácido carbônico; ácido cítrico para uso
industrial; ácido clorídrico para uso industrial; ácido
cólico; ácido crômico; ácido esteárico; ácido
fluorídrico; ácido fórmico; ácido gálico para
manufatura de tinta; ácido galotânico; ácido
hidroclorídrico; ácido iódico; ácido láctico; ácido
nítrico; ácido oléico; ácido oxálico; ácido para
conservação de fruta ou legume; ácido persulfúrico;
ácido pícrico; ácido pirogálico; ácido pirolenhoso
[vinagre de madeira]; ácido salicílico; ácido sebácico;
ácido sulfúrico; ácido sulfuroso; ácido tânico; ácido
tartárico; ácido tungústico; ácidos (composições
químicas à prova de -); ácidos [incluídos nesta
classe]; ácidos graxos; ácidos minerais; ácidos
sulfônicos; acidulada (água -) para recarga de
acumuladores; acidulada (água -) para recarga de
baterias; aço (preparações para uso na manufatura
de-); aço (preparações para uso no acabamento de ); acônito em bruto; actínio; acumuladores (água
acidulada para recarga de - ); adesivas (substâncias
-) para cartazes; adesivas (substâncias -) para papel
de parede; adesivo natural para uso industrial;
adesivo para chapisco; adesivo para reparar produto
partido; adesivo para revestimento de mural e de
tubulação a vapor; aditivo biotecnológico para
aumentar a resistência da celulose e do papel;
aditivo composto para a indústria de panificação;
aditivo para a indústria têxtil; aditivo para bateria;
aditivo para radiador, sistema de refrigeração e
líquido para motor de veículo; aditivo químico para
concreto e argamassa de uso na indústria; aditivo
químico para laticínio; aditivo químico para melhorar
a aderência da pintura à base de cal; aditivo químico
usado na indústria gráfica; aditivos químicos para
combustível; aditivos químicos para fungicidas;
aditivos químicos para inseticidas; aditivos químicos
para lama de furação; aditivos químicos para óleos;
adoçantes artificiais [preparações químicos]; adubo
composto; adubo para agricultura; adubos
nitrogenados; agar agar; agente de aeração para
bolo; agentes químicos para fluidificar amido
[agentes de descolagem]; agentes redutores para
uso em fotografia; agentes tensoativos; aglutinante
industrial; aglutinantes para concreto; agricultura
(substâncias químicas para -), com exceção dos
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
água (preparações para abrandar -); água
(substâncias químicas para purificação de -); água
acidulada para recarga de acumuladores; água
clorada para fim industrial; água desmineralizada
para fim industrial; água destilada; água do mar
[para uso industrial]; água glicerinada; água
oxigenada; água para uso industrial (ompi); água
pesada; água potássica; albumina [animal ou
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vegetal, matéria-prima]; albumina de malte; albumina
iodada; albuminado (papel -); álcali cáustico; álcali
volátil [amoníaco] para uso industrial; álcalis;
alcalóides [incluídos nesta classe]; álcool [incluído
nesta classe]; álcool de amido; álcool de madeira
(preparações para destilação de -); álcool em gel
(para uso industrial); álcool etílico; álcool metílico
[metanol]; aldeído crotônico; aldeído de amônio;
aldeído fórmico para uso químico; aldeídos [incluídos
nesta classe]; alfazema em bruto; algarobilho
[curtimento];
algas
[fertilizantes];
alginatos
[preparações para inchar e gelatinizar] exceto para
uso alimentar; algodão em bruto ou em chumaço
semi-elaborado;
alquilbenzeno;
alquilnaftaleno;
alume de alumínio; alúmen; alúmen de amoníaco;
alúmen de cromo; alumina; aluminato; alumínio
(acetato de -); alvenaria (produtos para conservação
de -), exceto tintas e óleos; amaciadores (produtos -)
de carne para uso industrial; amerício; amida,
amidina, amideto, amidalina e amido em bruto para
uso industrial; amido (agentes químicos para
fluidificar -) [agentes de descolagem]; amido (pasta
de -) [adesiva] exceto para papelaria ou uso
doméstico; amido para uso industrial; amina,
aminoácido, aminoaldeído, aminofenol; aminoálcool;
aminonaftol; aminoplástico; amônia; amoníaco;
amoníaco [álcali volátil] para uso industria; amoníaco
anídrico; análises em laboratórios (preparações
químicas para -), exceto para uso médico ou
veterinário; anidridos; animal (albumina -) [matériaprima]; animal (negro -); animal (preparações de
carvão
-);
anticongelante;
antidetonantes
(substâncias -) para motores de combustão interna;
antiembaciantes (substâncias químicas -) para
janelas;
antiespumantes
(soluções
-)
para
acumuladores; antiespumantes (soluções -) para
baterias; antiestáticas (preparações -), exceto para
uso doméstico; antifervura (preparações -) para
substâncias
refrigerantes
de
motores;
antigerminantes (preparações -) para vegetais;
antiincrustantes;
antimônio;
apatita
[mineral
hexagonal, fluorfosfato ou clorofosfato de cálcio, ou
ambos em mistura, matéria-prima para a fabricação
de adubo fosfatado]; arboricultura (preparações de
enviscar para-); areia de fundição; argila ativada
para uso na indústria alimentícia, para refino e
absorção de pigmento lipossolúvel; argônio;
arseniato de chumbo; arsênico; artificiais (adoçantes
-) [preparações químicas]; artificiais (resinas -) não
processadas; árvores (mástique para enchimento de
cavidades de -); astatínio; ataduras cirúrgicas
(preparações adesivas para -); ativados (carvões -);
autovirador (papel -) [fotografia]; auxiliares (fluidos
para uso com abrasivos); avivar cores (substâncias
químicas para -) para uso industrial; azoto
[nitrogênio]; bactéria para saneamento básico e
eliminação de poluição d'água; bacterianas
(preparações -) exceto para uso médico ou
veterinário; bactericidas para enologia [preparações
químicas usadas durante a fabricação de vinho];
bacteriológicas (preparações -) exceto para uso
médico ou veterinário; bálsamo de gurjun [gurgu,
gurjum] para fabricação de verniz; banho químico
para fixação fonográfica; banho químico para
fundição de metal; banhos de galvanização; banhos
de viragem [fotografia]; banhos fixadores [fotografia];
bário; bário (adubo orgânico de-); barita; baritina;
barrilha (carbonato de sódio) em bruto; bases
[preparações químicas]; batata (fécula de -) para uso
industrial; baterias (água acidulada para recarga de ); baterias (líquidos para remover sulfatos de -);
baterias (soluções antiespumantes para -); baterias
galvânicas (sais para -); bauxita; bentonita; benzeno
(ácidos a base de -); benzeno (derivados de -);
benzol metílico; berquélio; bicarbonato de sódio para
uso químico; bicloreto de estanho; bicromato de
potássio;
bicromato
de
sódio;
biológicas
(preparações -) [exceto para uso médico ou
veterinário]; bióxido de manganês; bismuto; borato
[bórax]; bórax; borracha (soluções de -); borracha
líquida; botas (mástique para -); branquear
(substâncias químicas para -) ceras; branquear
(substâncias químicas para -) matérias orgânicas;
branquear (substâncias químicas para -) óleo;
branquear gorduras (substâncias químicas para -);
bromo para uso químico; cainite; calçados (mástique
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para -); calcário (substâncias para endurecer -);
califórnio; câmaras-de-ar (composições para reparar
-) de pneus; cânfora para uso industrial; carbonato
de cal; carbonato de magnésia; carbonato de sódio;
carbonatos; carboneto; carboneto de cálcio;
carbonila para proteção de plantas; carbono; carne
(preparações químicas para defumar -); cartazes
(substâncias adesivas para -); carvão (preparações
para economizar -); carvão animal; carvão animal
(preparações de -); carvão de ossos; carvão de
sangue; carvão para filtros; carvão para tratamento
de água e para uso industrial; carvões ativados;
casca de carvalho; casca de planta taninosa
empregada para curtir couro [atanado]; caseína para
uso industrial; cassiopeio [lutécio]; catalisador
químico; catalisadores; catalisadores bioquímicos;
cauchu; caulim; caulino; cáusticos para uso
industrial; cecídios; celulóide; celulose; celulose
(acetato de -), não processado; celulose (derivados
de -) [substâncias químicas]; celulose para
acabamento de tecido; cera de enxerto [para
tratamento de crescimento de planta]; cera para
enxertar árvores; cera plástica para preservar e
embalar queijo [parafina]; cerâmica esmaltada;
cerâmicas técnicas (composições para manufatura
de -); cerâmicos (materiais -) em partículas para uso
como meio de filtragem; ceras (substâncias químicas
para branquear - ); cereais (subprodutos do
processamento de -) para uso industrial; cério;
cerveja (agentes para clarificação e conservação de
-); cerveja (agentes para conservação de -); césio;
cetona para uso industrial; cetonas; chaminés
(substâncias químicas para limpeza de-); chapa para
composição fotossensível; chapas fotossensíveis;
chapas sensibilizadas para impressão em ofsete;
cianamida de cálcio [adubo]; cianamida de cálcio
[fertilizante];
cianetos
[prussiatos];
cianotipia
(soluções para -); cimeno; cimento (preparações
para impermeabilização de -), exceto tintas; cimento
(produtos para conservação de-) exceto tintas e
óleos; cimento [metalurgia]; cimento para consertar
objetos quebrados; circuitos hidráulicos (líquidos
para -); citrato; clarificação (preparações de-);
cloratos; cloreto de alumínio; cloreto de cal; cloreto
de cal [adubo]; cloreto de cálcio para indústria,
inclusive para tratamento de água; cloreto de
magnésio; cloretos; cloretos de paládio; cloridratos;
cloro; coagulante [enzima coaguladora de leite]; cola
de madeira; cola para acabamento; cola para papel
de parede; cola para uso industrial; cola para vinho
[substância
química];
colagem
de
mostos
(preparações para -); colagens para vinho; colar
(produtos para -); colas para couro; colódio; colódio,
exceto para uso farmacêutico; colorir metal (sais
para -); comburentes [aditivos químicos para
combustível]; combustão interna (substâncias
antidetonantes para motores de -); combustíveis
para pilhas atômicas; combustível (aditivos químicos
para -); combustível (preparações para economizar); complexo de cálcio para uso na indústria;
composições de cerâmica para sinterização
(grânulos e pós]; composições para fabricação de
discos fonográficos; composições para reparos de
pneus; composto orgânico destinado à adubação;
composto organometálico; composto químico
argiloso
para
extinguir
incêndio;
concreto
(aglutinantes para -); concreto (produtos para
conservação de -) exceto tintas e óleos; concreto
(substâncias químicas para aeração de -);
condensação (preparações químicas de -);
condensação (substâncias químicas para evitar -);
conservação (produtos para -) para preparações
farmacêuticas;
conservação
de
alimentos
(substâncias químicas para -); conservação de
alvenaria (produtos para -), exceto tintas e óleos;
conservação de cimento (produtos para -), exceto
tintas e óleos; conservação de concreto (produtos
para -) exceto tintas e óleos; conservação de flores
(produtos para -); conservantes para telhas exceto
tintas e óleos; conservar (sal para -), exceto para
alimentos; cores (substâncias químicas para avivar -)
para uso industrial; corrosivas (preparações -); couro
(mástique para -); couro (preparações para curtume
de -); couro (substâncias para preparação de -);
couro (substâncias químicas para impermeabilização
de -); couro (substâncias químicas para impregnação

de -); couro (substâncias químicas para renovar -);
cozimento (preparações para acelerar -) para uso
industrial; creme de tártaro, exceto para uso
farmacêutico; creosoto para uso químico; criptônio;
cromato; culturas de microrganismos exceto para
uso medicinal ou veterinário; cúrio; curtidos [pelaria];
curtir (substâncias para -); curtume (preparações
para -) de couro; curtume (preparações para -) de
peles; decruar (preparações para -); defumar carne
(produtos químicos para -); descarbonização de
motores (preparações químicas para -); descolagem
(agentes de -) [preparações químicas para fluidificar
amido]; descolagem (preparações para -); descolar e
separar (preparações para -); descorantes para uso
industrial; desengordurantes (preparações -) para
uso em processo de manufatura; desengordurar
(preparações para -) para uso em processo de
fabricação; desengraxante [uso industrial]; desfiar de
meias (substâncias para impedir o -); desfolhantes;
desidratantes (preparações -) para uso industrial;
desincrustantes;
desmoldante
para
fundição;
desoxidante; despolir (substâncias para -); destilada
(água -); detergentes (aditivos -) para gasolina;
detergentes para uso em processos de manufatura;
dextrina [cola natural]; dextrina usada na indústria;
diagnóstico (preparações para -), exceto para uso
médico ou veterinário; diástase para uso industrial;
diatomáceas (terras -); diazo (papel -); dioxalato de
potássio; dióxido de hidrogênio; dióxido de titânio
para
uso
industrial;
discos
fonográficos
(composições para a fabricação de -); discos
fonográficos (preparações para renovar -);
dispersantes para óleo; dispersantes para petróleo;
dispersões de matérias plásticas; disprósio; dolomita
para uso industrial; elemento galvânico [indústria
química]; elementos mínimos (preparações de -)
para plantas; elementos químicos de fissão;
emolientes para uso industrial; emulsão para tela de
serigrafia; emulsificadores; emulsificante para uso
em alimento; emulsões fotográficas; endurecer
(preparações para -) metal; endurecer calcário
(substâncias para -); enologia (bactericidas para -)
[preparações químicas usadas para fermentar
vinho]; enviscar (preparações de -) para
arboricultura; enxertar árvores (cera para - );
enxertos (preparações de enviscar para -) em
arboricultura; enxofre; enzima coaguladora de leite;
enzimas
para
uso
industrial;
enzimáticas
(preparações -) para uso industrial; epóxi (resinas -),
não processadas; epóxi metálico para reparo; érbio;
erva em bruto [destinada à indústria]; escândio;
escórias [fertilizantes]; esmalte (opacificadores para ); esmalte (preparações químicas, exceto pigmentos,
para fabricação de -); esmaltes (substâncias
químicas para tingir os -); espatoflúor (compostos
de-); espinelas [preparações químicas]; espírito-desal; espuma contendo estabilizador; espuma
contendo líquido volátil ou carregado por gás;
espuma de polímero em bruto; ésteres; ésteres de
celulose para uso industrial; estíbio [antimônio];
estrôncio; etano; éter etílico; éter metílico; éter
sulfúrico; éteres; éteres de celulose para uso
industrial; éteres de glicol; etílico (álcool -); európio;
excipiente para produto químico [substância que une
base e veículo]; extintoras (composições -) de fogo;
farinha fóssil [adubo]; farinha para uso industrial;
fenol para uso industrial; fermentar vinho
(substâncias químicas usadas para -); fermentos
lácteos [preparações bacterianas] usados para
preparar alimentos; fermentos lácteos para uso
químico; fermentos para uso químico; férmio; ferrita
de bário; ferro coloidal; ferrocianetos; ferrotípicas
(chapas -) [fotografia]; fertilizantes; fertilizantes
(preparações -); filme roentgen [filme para uso em
radiologia]; filmes cinematográficos sensibilizados,
mas não expostos; filmes sensibilizados, mas não
expostos; filtragem (materiais cerâmicos em
partículas para uso como meio de -); filtragem
(material para -) [preparações químicas]; filtragem
(material para -) [substâncias minerais]; filtragem
(material para -) [substâncias vegetais]; filtragem
(material
para-)
[matérias
plásticas
não
processadas]; filtragem (preparações para -) para a
indústria de bebidas; fissão (elementos químicos de ); fissão (material de -) para energia nuclear;
fixadores
(banhos
-)
[fotografia];
fixadores
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(fotografia); flashes (preparações para -); floculantes;
flores (produtos para conservação de -); flores de
enxofre para uso químico; fluido de borracha para
aplicação em reforma de pneumático; fluido
magnético para uso industrial; fluido para direção
mecânica; fluido para freio e para comando
hidráulico de veículo; fluido para transmissão; fluidos
auxiliares para uso com abrasivos; fluidos para
circuitos hidráulicos; fluidos para direção mecânica;
fluidos para freios; flúor; fogo (composições
extintoras de -); fonográficos (preparações para
renovar discos -); foscar vidros (substâncias
químicas para - ); fosfátidos; fosfatos [fertilizantes];
fosfórico (ácido -); fósforo [elemento químico];
fotografia (agentes redutores para uso em-);
fotografia (preparações químicas para uso em - );
fotográficas (emulsões -); fotográficos (reveladores ); fotográficos (sensibilizadores -); fotossensíveis
(chapas -); frâncio; freios (fluidos para -); frigoríficas
(preparações -); frutos (hormônios para acelerar a
maturação de-); fuligem para uso industrial ou
agrícola; fumo (negro-de-) para uso industrial;
fundentes para brasagem; fundentes para solda;
fundição (aglutinantes para -); fundição (areia de -);
fundição (preparações para moldagem de -);
fungicidas (aditivos químicos para -); gadolínio;
galato básico de bismuto; galhas; gálio;
galvanização
(banhos
de
-);
galvanização
(preparações para -); gambir; gás (preparações para
purificação de -); gás néon; gases para refrigeração;
gases propulsores para aerossóis; gases protetores
para solda; gases solidificados para uso industrial;
gases tóxicos (neutralizadores de-); gasolina
(aditivos detergentes para -); gelatina para uso
fotográfico; gelatina para uso industrial; gelo seco
[neve carbônica]; getters (ingl.); glicerídeos; glicerina
para uso industrial; glicol; glicose para uso industrial;
glicosídeos; glúten [substância adesiva], exceto para
papelaria ou uso doméstico; goma alcatira para uso
em produtos manufaturados; goma arábica para uso
industrial; goma tragacanta para uso em produtos
manufaturados; gomas [colas] exceto para papelaria
ou uso doméstico; gorduras (preparações para
dissociar -); gorduras (substâncias químicas para
branquear -); grafita natural cristalina destinada à
lubrificação de semente; grafite para uso industrial;
guano; gurjum [gurjon, gurjan] (bálsamo de -) para
fabricação de verniz; hélio; heliográfica (papel para
cópia -); heliográfica (tela para impressão -); hidrato
de alumínio; hidratos; hidratos de carbono; hidrazina;
hidrogênio; hipoclorito de sódio; hipossulfitos;
hólmio; hormônios para acelerar a maturação dos
frutos; horticultura (substâncias químicas para -),
exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas e
parasiticidas; húmus; húmus (coberturas de-);
ictiocola exceto para papelaria, uso doméstico ou
uso
alimentar;
ignífugas
(preparações
-);
impermeabilização de cimento (preparações para -),
exceto
tintas;
impermeabilização
de
couro
(substâncias químicas para -); impermeabilização de
têxteis (substâncias químicas para -); impregnação
de couro (substâncias químicas para -); impregnação
de têxteis (substâncias químicas para -); impressão
em ofsete (chapas sensibilizadas para -); industriais
(substâncias químicas -); inseticidas (aditivos
químicos para -); intensificadores químicos para
borracha; intensificadores químicos para papel;
iodada (albumina -); iodeto de alumínio; iodetos
alcalinos para uso industrial; iodo para uso industrial;
iodo para uso químico; íons (permutadores de -)
[preparações químicas]; isótopos para uso industrial;
itérbio; ítrio; jacinto em bruto [destinado à indústria];
jade em bruto [destinado à indústria]; janelas
(substâncias químicas antiembaciantes para -);
lácteos (fermentos -) para uso químico; ladrilhos
(substâncias adesivas para -); lamas de furação
(aditivos químicos para -); lamas de perfuração;
lantânio; lecitina [matéria-prima]; lentes (preparações
para prevenir embaciamento de -); liga de metais
(preparações químicas para facilitar a -); ligante para
fundição [produto químico]; líquida (borracha -);
líquido anti-embaçante (produto químico); líquido
para dessulfatar o acumulador elétrico; líquidos para
remover sulfatos de acumuladores; litina [óxido de
lítio]; lítio; lutécio [cassiopéio]; madeira (polpa de -);
madeira (vinagre de -) [ácido pirolenhoso]; madeira
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para curtir; magnesita; malte (albumina de -); mama
[fertilizante];
mamona
em
bruto;
manchas
(substâncias químicas para evitar -) em tecidos;
manganato; manganita; mangra (preparações
químicas para prevenir -); mangra (preparações
químicas para proteção contra -); mangue (casca de
-) para uso industrial; mar (água do -) [para uso
industrial]; mástique para botas e calçados; mástique
para couro; mástique para enchimento de cavidades
de árvores; mástique para enxertar árvores;
mástique para pneus; mástiques de óleo; meias
(substâncias para impedir o desfiar de -);
melhoramento de solos (produtos químicos para -);
mercúrio; metais alcalinos; metais alcalinoterrosos;
metais preciosos (sais de -) para uso industrial;
metais terrosos; metal (preparações para endurecer
-); metal (preparações para temperar -); metal (sais
para colorir de -); metalóides; metano; metilbenzeno;
metílico (benzol -); microbicida para uso industrial
[produto químico]; microrganismos (culturas de -)
exceto para uso medicinal ou veterinário;
microrganismos (preparações de -) exceto para uso
medicinal ou veterinário; míldio (preparações
químicas para prevenir -); mistura de gás para
soldagem; moderadores (materiais -) para reatores
nucleares; moldagem (preparações para -) de
fundição; molhagem (preparações de-) para
branqueamento; molhar (preparações para -) para
uso na indústria têxtil; molho para preparar tabaco;
monóxido nítrico; mordentes para metais; motor
(preparações químicas para descarbonização de -);
motores (preparações antifervura para substâncias
refrigerantes
de
-);
motores
(substâncias
refrigerantes para -) de veículos; naftalina; negro
animal; negro-de-fumo para uso industrial; neodímio;
néon; netúnio; neutralizadores de gases tóxicos;
nitrato de bismuto para uso químico; nitrato de prata;
nitrato de urânio; nitratos; nitrogênio; óleo
(dispersantes para -); óleo (mástiques de -); óleo
(materiais sintéticos para absorver -); óleo
(substâncias para purificar -); óleo (substâncias
químicas para branquear -); óleos (aditivos químicos
para - ); óleos para conservação de alimentos; óleos
para curtir couro; óleos para preparar couro no
processo de manufatura; olivina [preparações
químicas]; opacificadores para esmalte ou vidro;
orgânicas (substâncias químicas para branquear
matérias -); osso moído para adubagem; ossos
(carvão de -); oxalatos; óxido de antimônio; óxido de
chumbo; oxido de cobalto para uso industrial; óxido
de cromo; óxido de mercúrio; óxido de urânio; óxido
nitroso; oxigênio; papéis de parede (substâncias
adesivas para -); papel (pasta de -); papel barítico;
papel
de
ferroprussiato
[papel
heliográfico
sensibilizado com solução de ferrocianeto de
potássio e citrato de ferro, e us. no processo de
cianotipia]; papel de tornassol; papel diazo; papel e
tela sensível à luz para fotografia; papel fotográfico;
papel fotométrico; papel heliográfico [qualquer papel
preparado com solução sensibilizadora para
decalque fotográfico de desenho a traço, planta];
papel nitrato; papel químico para testes; papel
reagente; papel sensível; parede (substâncias
adesivas para papéis de -); pasta de celulose; pasta
de papel; pasta redutora para solda; pectina
[fotografia]; pedra para filtrar em bruto de uso
industrial; peles (preparações para curtume de -);
peles (produtos para curtir -); peles (produtos para
curtir -) exceto óleos; perborato de sódio;
percarbonatos; perclorato; perfuração (lamas de -);
permutadores de íons [substâncias químicas];
peróxido de hidrogênio; persulfatos; pesada (água -);
petróleo
(dispersantes
para
-);
pigmentos
(preparações químicas para fabricação de -); pilhas
atômicas (combustível para -); pisoamento
(preparações para -); pisoamento (preparações para
-) para uso na indústria têxtil; plantas (preparações
para regularizar o crescimento de -); plásticas
(dispersões de matérias -); plásticos nãoprocessados; plastificantes; plastissóis; plutônio;
pneus (composições para reparos de -); pneus
(mástique para -); poliestireno expansível (em forma
de pérolas); polímero solúvel para a indústria de
produto de limpeza; poliuretano; polônio; polpa de
madeira; potassa; potássio; potássio (dioxalato de -);
potes (turfa em -) para horticultura; praseodímio;

preparações criogênicas; preparações de enviscar
para arboricultura; preparações de molhagem para
branqueamento;
preparações
frigoríficas;
preparações para brasagem; preparações para
desmoldagem; preparações para moldagem de
fundição; preparações químicas para acabamentos
de têxteis; preparações químicas para facilitar a liga
de metais; preparações químicas para uso científico
[exceto para uso médico ou veterinário]; preparado e
substância para solda e para têmpera; preparado
químico para a afinação do aço; preservativo
químico para conservação de solda armazenada;
preservativos de borracha; produto destinado à
conservação ou amadurecimento químico de fruta ou
hortaliça; produto destinado à conservação, por meio
químico, da frescura da flor cortada; produto
destinado à inibição da evaporação e à melhoria da
aparência da folha; produto químico para a
purificação do açúcar; produto químico para curar
polímero de uretano usado na indústria da borracha;
promécio; protactínio; proteína [matéria-prima];
protetores (gases -) para solda; prussiato;
purificação (preparações de -); purificação de água
(substâncias químicas para -); purificação de óleo
(substâncias para -); purificação do gás
(preparações para -); quebracho para uso industrial;
químicos (aditivos - ) para óleos; químicos
(reagentes -) [exceto para uso médico ou
veterinário]; radiadores (substâncias químicas para
esvaziar-); rádio para uso científico; radioativos
(elementos -) para uso científico; radônio; raios x
(filmes -) sensibilizados, mas não expostos; raras
(terras -); reagente e preparado biológico para fim de
pesquisa científica; reagente químico usado na
indústria e na ciência; reagente químico utilizado em
revelação fotográfica; reagentes químicos, exceto
para uso médico ou veterinário; reatores nucleares
(materiais moderadores para -); recarga de baterias
(água acidulada para -); recozer metal (preparações
para -); refrigerantes (preparações antifervura para
substâncias -) de motores; refrigerantes (substâncias
-) para motores de veículos; regularizar crescimento
de plantas (preparações para -); rênio; renovar
(substâncias químicas para -) couro; renovar discos
fonográficos (preparações para -); reparos de pneus
(composições para -); resina acrílica artificial ou
sintética não processada; resinas acrílicas não
processadas; resinas artificiais não processadas;
resinas epóxi não processadas; resinas sintéticas
não
processadas;
reveladores
fotográficos;
revestimento não medicinal para pílulas; roentgen
(filmes -) sensibilizados, mas não expostos; roscar
(composições para -); rubídio; sabão [metálico] para
uso industrial; sacarina; sais [fertilizantes]; sais
[preparações químicas]; sais amoniacais; sais
crômicos; sais de amônio; sais de cálcio; sais de
cromo; sais de ferro; sais de iodo; sais de mercúrio;
sais de metais alcalinos; sais de metais de terras
raras; sais de metais preciosos para uso industrial;
sais de ouro; sais de prata (soluções de -) para
pratear; sais de sódio [preparações químicas]; sais
de viragem [fotografia]; sais para colorir metal; sais
para pilhas galvânicas; sais para uso industrial; sal
(espírito-de-); sal amoníaco; sal bruto; sal de azedas;
sal gema; sal mineral em bruto; sal para conservar,
exceto para alimentos; salicilato; salitre; samário;
sangue (carvão de -); seco (gelo -) [dióxido de
carbono]; selênio; sementes (substâncias para
conservar -); sensibilizadas (chapas -) para
impressão em ofsete; sensibilizadores fotográficos;
sensibilizados (filmes -), mas não expostos;
separação de óleo (substâncias químicas para -);
separar e descolar (preparações para -); silicato de
alumínio; silicatos; silício; silicones; silvicultura
(substâncias químicas para -), exceto fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; sinterização
(composições de cerâmica para -) [grânulos e pós];
sintéticas (resinas -) não processadas; soda
calcinada; soda cáustica para uso industrial; sódio;
sódio (carbonato de -); solda (gases protetores para
-); solda (substâncias químicas para -); soldar
(fundentes para -); solidificados (gases -) para uso
industrial; solução química para bateria de sistema
de refrigeração; solução química para bateria de
veículo automotivo; solúvel (vidro -); solventes de
goma; solventes para vernizes; solventes/ diluentes

234 DIRMA – Despachos em Pedidos

destinados
à
indústria;
subprodutos
do
processamento de cereais para uso industrial;
subprodutos do processamento do cacau para uso
específico na indústria alimentícia; substância e
preparado
anticongelante;
substância
para
galvanização; substância para preservar a semente;
substância química fosforescente; substância
química para desengraxar de uso industrial;
substância química para dispersar pigmento;
substância química para esvaziar radiador;
substância química para soldagem; substância
refrigerante para motor de veículo; substâncias
adesivas para fins industriais; substâncias adesivas
para
ladrilhos;
substâncias
para
despolir;
substâncias químicas industriais; substâncias
químicas para agricultura, exceto fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; substâncias
químicas para análises em laboratório [exceto para
uso médico ou veterinário]; substâncias químicas
para avivar cores para uso industrial; substâncias
químicas para preparação de couro; substâncias
químicas para silvicultura, exceto fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; substâncias
químicas para solda; substratos para cultivo fora do
solo [agricultura]; sulfato de amônio; sulfato de bário;
sulfato de cálcio di-hidratado [fosfogesso]; sulfato de
cobre; sulfatos; sulfatos de baterias (líquidos para
remover -); sulfeto de antimônio; sulfeto de carbono;
sulfetos; sulfimida benzóica; súlfur amorfo; sumagre
para curtume; superfosfatos [fertilizantes]; tabaco
(molho para preparar -); talco [silicato de magnésio];
talco para uso na indústria [mineral]; tálio; tanantes
(substâncias -); tanino; tapioca (farinha de -) para
uso industrial; tártaro (preparações para remoção de
-) exceto para uso doméstico; tártaro, exceto para
uso farmacêutico; tecidos (substâncias químicas
para evitar manchas em -); tecnécio; tela para
impressão heliográfica; tela sensível para fotografia;
telhas (conservantes para -), exceto tintas e óleos;
telúrio; temperar metal (preparações para -);
tensioativos (agentes químicos -); térbio; terra de
pisoeiro para indústria têxtil; terra diatomáceas; terra
para cultivo; terra vegetal; terras raras; terras raras
(sais de metais de - ); terrosos (metais -);
tetracloreto; tetracloreto de acetileno; tetracloreto de
carbono; têxteis (substâncias químicas para avivar );
têxteis
(substâncias
químicas
para
impermeabilização de -); têxteis (substâncias
químicas para impregnação de -); tijolos (produtos
para conservação de -) exceto tintas e óleos; tijolos
(produtos para conservação de-) exceto tintas e
óleos; tingir (preparações de umedecimento para -);
tingir (substâncias químicas para -) esmalte e vidro;
tintas (preparações químicas para fabricação de -);
tiocarbanilida; titânio (dióxido de -) para uso
industrial; titanita; tolueno; toluol; tório; transmissão
(fluido -); trípole; túlio; turfa [fertilizante]; turfa em
potes para horticultura; umedecer (preparações para
-) para uso na indústria têxtil; umedecimento para
tingir (preparações de -); umidade (preparações,
exceto tintas, à prova de-) para alvenaria; urânio;
uréia [fertilizante]; vapor e vapor geotérmico para fins
industriais (ompi); veículos (substâncias refrigerantes
para motores de -); verniz para cerâmica; vernizes
(solventes para -); vidro (preparações para evitar
embaciamento de -); vidro (substâncias químicas
para tingir -); vidro solúvel; vidros (opacificadores
para -); vinagre (espíritos de -) [ácido acético
diluído]; vinagre de madeira [ácido pirolenhoso];
vinha (substâncias químicas para evitar doenças da ); vinho (colagens de -); vinho (substâncias químicas
usadas para fermentar -); vínico (álcool -); viragem
(banhos de -) [fotografia]; visco; viscose; viterite;
vitríolo; volátil (álcali -) [amoníaco] para uso
industrial; volfrâmio [elemento de número atômico
74, metálico, branco, duro, quebradiço, usado em
filamentos de lâmpadas de incandescência;
tungstênio]; vulcanização (aceleradores de -);
xenônio; xisto betuminoso; zircão.
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 açafrão [temperos]; açafrão-da-terra, para
uso alimentar; acarajé; açúcar [incluído nesta
classe]; açúcar cristalizado para uso alimentar;
açúcar de fécula; açúcar de fruta; açúcar líquido;
adoçantes naturais; agente para engrossar sorvete;
água do mar [para cozinha]; aipo (sal de -); alcaçuz
[confeito]; alcaparras; alcaravia (cominho-armênio);
alecrim; aletrias [massas]; alfafa [condimento]; algas
[condimentos]; alho [condimento]; alimentares
(massas -); alimentos farináceos; amêndoas
(bolinhos ou biscoitos de -); amêndoas (confeitos de
-); amêndoas torradas; amendoim doce; amendoins
(confeitos de -); amido (produtos de -) para uso
alimentar; amido para uso alimentar; anis [grãos];
anis estrelado; araruta [fécula de -]; aromáticas
(preparações -) para uso alimentar; arroz; aveia
(alimentos à base de -); aveia descascada; aveia
integral em pó; aveia moída; bala comestível; barra
dietética de cereais; batata (farinha de -) para uso
alimentar; baunilha [flavorizante]; bebidas à base de
cacau; bebidas à base de café; bebidas à base de
chá; bebidas à base de chocolate; bicarbonato de
sódio para uso culinário; biscoitos; biscoitos
amanteigados; biscoitos de água e sal; bolachas;
bolo, preparado para consumo final, confeitado ou
não; bolos; bombons; brigadeiro, cajuzinho e
quindim; brioches; cacau; cacau (bebidas de -) com
leite; cacau (produtos de -); cacau [doce de-]; cacau
em pó; café; café (bebidas de -) com leite; café em
grão; café em pó; café não torrado; café solúvel;
cajuzinho, brigadeiro e quindim; canapé; canela
[especiaria]; canelone [massa alimentícia]; canjica
(milho para - ); capeletti [massa alimentícia];
caramelos [doces]; caril [curry (ingl.)] [especiaria];
carne (produtos para amaciar -) para uso doméstico;
casquinha para sorvete; cereais (preparações feitas
com -); cereais secos (flocos de -); cerveja (vinagre
de -); cevada descascada; cevada moída; chá; chá
da china; chá de flor; chá de fruta; chá gelado;
chicória [sucedâneo de café]; chocolate; chocolate
(bebidas de -) com leite; chocolate em pó [para uso
na culinária, exceto para fabricação de bebidas];
churros [doce]; chutney [condimento]; colorau [v.d.
urucum] [condimento]; cominho; complemento/
suplemento alimentar composto por cereais [não
medicinal]; concentrados para preparar chá;
condimentos; confeitos; confeitos para decoração de
árvores de natal; cravos-da-índia [especiaria]; creme
[culinária]; creme batido (preparações para
engrossar -); cremes gelados (agentes para
engrossar -); crepe; cuscuz [sêmola]; decorações
comestíveis para bolos; doces [confeitos]; doces
com hortelã-pimenta; empada; empadão; empadas
[tortas]; engrossar alimentos (agentes para -) em
cozimento; engrossar sorvetes [cremes gelados]
(agentes para -); erva para infusão, exceto
medicinal; esfiha; espaguete; especiarias; essências
para alimentos [exceto essências etéreas e óleos
essenciais]; extrato de café; extrato de malte para
uso alimentar; extrato de tomate; farinha com
levedura comestível; farinha de arroz [para uso
alimentar]; farinha de aveia; farinha de batata;
farinha de cevada; farinha de mandioca; farinha de

milho; farinha de rosca; farinha de tapioca; farinha
de trigo; farinha integral [uso alimentar]; farinha
moída (produtos de -); farinha para sopa; farinhas
para uso alimentar; farinhas para uso alimentar
[incluídas nesta classe]; farofa; fécula de araruta;
fécula de arroz; feijão (farinha de -); fermento;
fermento (pão sem -); fermentos para massas;
flavorizantes para bebidas, exceto óleos essenciais;
flavorizantes para bolos, exceto óleos essenciais;
flavorizantes
para
café;
flavorizantes
para
cosméticos (exceto óleos essenciais); flavorizantes
para medicamentos (exceto óleos essenciais);
flavorizantes para tabaco (exceto óleos essenciais);
flavorizantes, exceto óleos essenciais; floco de
cereal; flocos de aveia; flocos de milho; fondants
[confeitos]; frozens [iogurte congelado]; fubá;
gelados comestíveis; gelados comestíveis (pós para
preparar -); geléia real para consumo humano
[exceto para uso medicinal]; geléias de frutas
[confeitos]; gelo para bebidas; gelo, natural ou
artificial; gengibre (bolo ou pão de -); gengibre
[especiaria]; glicose para uso alimentar; glúten para
uso alimentar; goiabada; gomas de mascar, exceto
para uso medicinal; guaraná [pó para preparar
bebida]; halva; infusões não medicinais; iogurte
congelado; iogurte gelado; ketchup [molho]; lasanha;
leite de soja [condimento]; levedura [incluída nesta
classe]; levedura em cápsula, exceto para uso
medicinal; louro; maçapão; macarrão; maionese;
malte (biscoitos de -); malte para consumo humano;
maltose; marzipã [pasta de amêndoa e açúcar];
massa para bolo; massas [alimentares]; massas
alimentares; massas com ovos [talharim]; mel;
melaço (xarope de -); melaço para uso alimentar;
menta para confeitos; milho moído; milho para
pipoca; milho torrado; molho de tomate; molho para
salada; molhos [condimentos]; mostarda; mostarda
(farinha de -); muesli; nhoque; noz-moscada;
orégano; pãezinhos; panquecas; pão; pão de
gengibre; papas de farinha alimentares à base de
leite [mingau]; pasta de amêndoas; pasta de
amendoim; pastéis [pastelaria]; pastel; pastelaria;
pastilhas [confeitos]; pedaços tostados de madeira
natural adicionados ao vinho para melhorar o sabor
(ompi); petits fours (fr.) [pastelaria]; picles mistos
[condimento];
pimenta;
pimenta-da-jamaica
[tempero]; pimentão [temperos]; pipoca doce
[pronta]; pipoca salgada [pronta]; pizzas; pó para
bolo; pó para fabricação de doce; pó para pudim;
polvilho; preparações vegetais para uso como
substitutos de café; própole para consumo humano;
própolis para consumo humano; pudins; quibe;
quiches; quindim, brigadeiro e cajuzinho; rapadura
[açúcar mascavo, em forma de pequeno tijolo];
ravióli; rolinhos primavera; sagu; sal de cozinha; sal
para conservar alimentos; salgadinho, exceto
croquete; salsichas (materiais para engrossar -);
sanduíches; sêmola para alimentação humana;
semolina; soja (farinha de -); soja (molho de -);
sorvete; sorvetes; sorvetes agentes para engrossar ); sorvetes (pós para preparar -); sucedâneos de
café; sucos de carne; sushi; suspiro; tabule; tacos;
talharim; tapioca; tapioca (farinha de -) para uso
alimentar; tempero [condimento]; temperos; tomilho;
tortas; tortas [doces e salgadas]; tortas de arroz;
tortas de carne; tortillas; urucum para uso alimentar
[condimento]; vanilina [sucedâneos de baunilha];
vinagre; vinagre de álcool; vinagre de erva; vinagre
de leite; vinagre de vinho; waffles.
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 albumina para uso alimentar; algas
(extratos de -) para uso alimentar; alginatos para uso
alimentar; alho (óleo de-) [comestível]; alimentos à
base de peixe; alimentos à base de vegetais
fermentados [kimichi]; almôndega; amêndoas
moídas;
amendoins
processados;
anchovas;
arenques; arraia [carne de -]; atum; ave em
conserva; aves não vivas; azeite de dendê; azeite de
oliva para uso alimentar; azeitonas em conserva;
bacalhau; bacon; banana; bananada; banha de
porco para uso alimentar; batata em flocos; batatas
fritas; bebidas lácteas [onde o leite predomina];
bolinhos de batata; bolo de carne; bucho comestível;
caça (carne de -); cafta; caldo; caldo (preparações
para fazer -); caldo de ave para cozinha; caldo de
carne para cozinha; caldo de fruto do mar para
cozinha; caldo de legume para cozinha; caldo de
peixe para cozinha; caldos concentrados; caldos de
vegetais para cozinha; camarão em conserva;
camarão não vivo; camarões [não vivos]; cápsula de
alga marinha para uso alimentar; cápsula de
cartilagem de tubarão para complemento alimentar;
cápsula de gelatina pura para uso alimentar; cápsula
de óleo vegetal para uso alimentar; caracol (ovos de
-) [para consumo]; caranguejo; carne; carne (molhos
de -); carne de cabrito; carne de carneiro; carne de
ovelha; carne de porco; carne de ra; carne em
conserva; carne enlatada; carne fresca; carnes
salgadas; cascas [raspas] de frutas; caseína para
uso alimentar; caviar; caviar [ova de peixe]; cebolas
em conserva; cenoura em conserva; charcutaria;
charque ou carne seca; chispe [pé de porco];
chouriço; chouriços de sangue; chucrute; clara de
ovos; coalhada; coalho; coalho de queijo; coco (óleo
de -); coco ralado; coco seco; codorna; cogumelos
em conserva; colza (óleo de -) para uso alimentar;
complemento! suplemento alimentar à base de frutas
[não medicinal]; compotas; consomê; consomês
concentrados; costela; costelinha; creme batido;
creme chantilly; creme de leite; crisálidas do bichoda-seda, para consumo humano; croquete, exceto
salgadinho; croquetes; crustáceos [não vivos]; doce
de leite (ompi); embutido [frios]; enzimas para
consumo humano (ompi); ervas de horta em
conserva; ervilhas em conserva; escargô; extratos
de carne; farinha de peixe para consumo humano;
feijao em conserva [ou ensacado]; feijões em
conserva; fígado; filé de peixe; frios [embutido];
frutas (geléias de -); frutas (polpa de -); frutas
cobertas com açúcar; frutas congeladas; frutas
conservadas em álcool; frutas cozidas; frutas
cristalizadas; frutas em conserva; frutas enlatadas;
frutas, legumes e verduras cozidos; frutas, legumes
e verduras em conserva; frutas, legumes e verduras
secos; frutos do mar; gelatina para uso alimentar;
geléias de frutas citricas; geléias para uso alimentar;
gema de ovos; gengibre (compotas de -); gergelim
(óleo de -); girassol (óleo de -) para uso alimentar;
gordura de coco; gorduras (misturas contendo -)
para fatias de pão; gorduras comestíveis; gorduras
comestíveis(matérias gordurosas para fabricação de
-); grão-de-bico (pasta de -); grãos de soja, em
conserva, para uso alimentar; gurjão de peixe;
hambúrguer de peixe; hambúrguer, exceto de peixe;
ictiocola [cola de peixe] para uso alimentar; iogurte;
kefir [bebida láctea]; koumys [bebida láctea];
lagostas [não vivas]; lagostins [não vivos]; lagostinsdo-rio [não vivos]; laticínios; legume em conserva;
legumes enlatados; leite; leite condensado; leite de
arroz; leite de coco; leite de soja [substituto do leite];
leite em pó; lentilhas em conserva; língua; linguiça;
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lombo; lula; manteiga; manteiga (creme de -);
manteiga de alho; manteiga de amendoim; manteiga
de cacau; manteiga de cacau, usada em confeitaria;
manteiga de coco; margarina; mariscos [não vivos];
marmelada; medalhão de peixe; mexilhões [não
vivos]; milho em conserva; molho de carne; molusco
em conserva; moqueca; mortadela; nabo; nabo
silvestre comestível (oleo de -); nata [laticínios];
ninhos de pássaros comestíveis; noz de palma (óleo
de -) para uso alimentar; nozes preparadas; óleo de
alho; óleo de canola; óleo de caroço de algodão
[comestível]; óleo de copaíba; óleo de espirulina;
óleo de lecitina [comestível]; óleo de milho; óleo de
palmeira para uso alimentar; óleo de soja; óleos
comestíveis; ossobuco; ossos (óleo comestível de -);
ostras [não vivas]; ova de peixe preparada para
consumo; ovo desidratado; ovo em conserva; ovo
fresco; ovo para alimentação; ovos [incluídos nesta
classe]; ovos de caracol [para consumo]; ovos em
pó; oxicoco (molho de -) [compota]; paio; palmito (em
conserva); pasta de carne; pasta de gergelim; pastas
de fígado; patê com ovo e carne; patê de carne; paté
de fígado; patê de peixe; pé de porco [chispe];
pectina para uso alimentar; pedaços de fruta; peixe
em conserva; peixe em salmoura; peixe enlatado;
pepinos em conserva; pepinos-do-mar [não vivos];
pescado [não vivo]; picles; picles de legumes
cortados em pequenos pedaços; pó de cebola; pó
para milk-shake à base de leite; pólen preparado
para alimentação; polpa de tomate; polpas de frutas;
polvo; preparações para sopas [frutas, legumes e
verduras]; preparados, complementos e suplementos
alimentares à base de albumina; preparados,
complementos e suplementos alimentares à base de
proteína; presunto; proteína para consumo humano;
purê de maçã; purê de tomate; quefir [bebida láctea];
queijos; rabada [de boi, de porco ou de vitela];
raspas [cascas] de frutas; requeijão; rim; saladas de
frutas; saladas de legumes; salame; salmão;
salsicha em pasta; salsichas; sardinhas; sebo para
uso alimentar; seleta de legume em conserva; siri
[não vivo]; sopa (preparações para fazer -); sopas;
soro de leite; taine [massa de gergelim]; tâmaras;
tatuí [não vivo]; terrine de ave; terrine de carne;
terrine de crustáceo; terrine de molusco; terrine de
peixe; tofu; tomate (suco de -) para cozinha; tomate
em conserva; tomate seco; torrone; tripas; trufas em
conserva; tutano animal para uso alimentar; uvas
secas [passas]; vegetal em conserva; vôngole.
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ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761446 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 28 ábaco [brinquedo]; acolchoado para
prática de esporte; aeroplano de brinquedo;
almofadas de proteção [partes de vestimentas
desportivas]; alpinismo (cinto de segurança para -);
alvo para arma, exceto material bélico; alvos; anzóis
para peixe; aparelho automático acionado pela
introdução de moeda ou cartão [com finalidade de
entretenimento e diversão]; aparelho de musculação;
aparelho para tração [ginástica]; aparelhos para
musculação; aparelhos para reabilitação; apetrechos

de pesca; apitochamariz; ar (pistolas de -)
[brinquedos]; arco e flecha (material para -); arco
para exercício; arcos [arco e flecha]; arestas de
esquis; argolas (jogos de -); armadilha para caça e
pesca; armas de paintball [artigos desportivos];
armas para esgrima; arreios para windsurfe; artigo
para caça e pesca; artigo para esporte, exceto
roupa; árvores de natal (suportes para -); árvores de
natal de material sintético; árvores de natal
eletrônicas e decorativas; asas-delta; atiradeira
[estilingue]; avião de brinquedo; balanço russo;
balanços; balão [objeto para festa]; baliza para
esporte; balões de festa; balões de jogo; barra para
praticar exercício; bastão para ginástica; bastões de
balizas; bastões para jogos [tacos]; batedores (luvas
para -) [acessórios para jogos]; bicicleta ergométrica
[acessório para -]; bicicletas fixas para exercícios;
bicicletas fixas para exercícios (cilindros de -);
bicicletas fixas para exercícios de ginástica; bilhar
(tabelas de -); blocos de armar [brinquedos]; blocos
de partida [para esportes]; bóias para pesca; bola de
pinguepongue; bola para aliviar o estresse [para
exercitar as mãos]; bolas de bilhar; bolas de gude
para jogos; bolas de jogo; bolas de neve; bolas para
jogos; bolas pequenas para jogos; boliche
(maquinaria e aparelhos para -); bolinhas de sabão
[brinquedo]; bolsa exclusiva para esqui; bolsa
exclusiva para prancha de surfe; bolsa para raquete;
bolsas para esquis e pranchas de surfe; bombons
com bombinhas; bonecas; bonecas (roupas de -);
boneco para pugilismo ou futebol americano; botas
com patins; brinquedo de corda; brinquedo óptico
[caleidoscópio]; brinquedo para animal; brinquedo
para fazer bolha de sabão; brinquedo para montar;
brinquedos; brinquedos de pelúcia; brinquedos para
animais de estimação; cabo de taco de golfe; caçaníquel [máquina automática para entretenimento];
calçado para boneca; caleidoscópio; câmaras de ar
de bolas para jogos; camas de bonecas; campainha
para árvore de natal [sino]; caneleira com peso;
caneleiras [artigos desportivos]; caniço de pesca;
capa de tecido para prancha de surf e pé de pato;
capa para raquete de tênis; carapeta/carrapeta
[piãozinho que se faz girar com os dedos]; carretéis
para pesca; carretéis para pipas [papagaios];
carrinho de boneca; carrinho de brinquedo;
carrocinha de brinquedo; carrossel; carrossel de
parque de diversões; cartão impresso para recortar e
armar [brinquedo]; cartão para bingo; cartas de
baralho; cartões para bingo; cartucheira de
brinquedo; casas de bonecas; catapulta [artigo
esportivo]; cata-vento de brinquedo; cavalete para
salto [artigo para a prática de esportes]; cavalinho de
brinquedo; cavalo de balanço; cavalo mecânico para
diversão; cera para esquis; cera para uso em
equipamento esportivo; cesta de basquete; chamariz
para caça ou pesca; chocalhos [brinquedos];
cilindros de bicicletas fixas para exercícios; cinto de
segurança para alpinistas; cinto para cartucho de
brinquedo; cinto para exercício; cintos de halterofilia
[artigos desportivos]; cinturão para natação; colchão
para piscina; colchonete para musculação; colete
para esgrima; conca [jogo]; confete; construção
(jogos de -); copos para jogos de dados; corda de
pular; corda ou acessório de retenção para
montanha; corda para subir, escalar, alçar; cordas
de tripa para raquetes; cordas para raquetes;
corneta para caça [brinquedo]; cotoveleiras [artigos
esportivos]; culote do cartucho de metal
[brinquedos]; dados; damas (tabuleiro para -); dardo
[jogo de-]; dardos; decalque utilizado como alvo;
decorações para árvores de natal [exceto
iluminações e confeitos]; descanso para a cabeça
em plástico para uso na praia; discos para esportes;
discos volantes [brinquedos]; dispositivo de fixar o pé
para subida; dispositivo para fixar esqui; dominó
[jogo]; dominó [máscara]; dominós; equipamento
manual para alpinista; escorregas [brinquedos];
espigão móvel para escalada; espoletas para
pistolas [brinquedos]; esquis; esquis (fixadores de -)
[calços de segurança]; esquis aquáticos; esquis de
surfe; estilingue [atiradeira]; estojo de cosméticos de
brinquedo (com cosméticos falsos/brinquedo);
exercícios (extensores para -); exercícios físicos
(aparelhos para -); extensores peitorais para
exercícios; fantoches; fichas para jogos; flecha;
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floretes para esgrima; flutuador para piscina
[acessório esportivo]; futebol de mesa [mesa e
botões para]; gamão; gangorra; ginástica (aparelhos
de -); giz para tacos de bilhar; grampo de alpinismo;
guizo [brinquedo]; halteres; indicadores de mordida
[material de pesca]; instrumentos para recolocar
tufos de grama [golfe]; iscas artificiais para pesca;
joelheiras [artigos desportivos]; jogo de cartas; jogo
de damas; jogo de roleta; jogo erótico; jogos
(ferraduras com -); jogos [incluídos nesta classe];
jogos automáticos exceto os adaptados para uso
apenas com aparelhos de televisão; jogos de salão;
jogos de tabuleiro; jogos eletrônicos, exceto aqueles
adaptados para uso apenas com aparelhos de
televisão; lâmina de frenagem adaptável ao esqui;
lança-arpões [artigos desportivos]; lançador de
pombo de barro; linhas para pesca; luvas de
beisebol; luvas de boxe; luvas de golfe; luvas para
esgrima; luvas para jogos; mah-jong; malha (jogo da
-); mamadeiras de bonecas; máquinas de
entretenimento automáticas, operadas por moedas;
marcadores de bilhar; marionetes; máscara de
fantasia descartável ou não; máscaras de brinquedo;
máscaras de teatro; máscaras para esgrima; mastro
para windsurfe; meia para hidroginástica [artigo
esportivo]; mesas de bilhar; mesas de bilhar
operadas por moedas; mesas para futebol de salão;
mesas para tênis de mesa; miniaturas de veículos;
móbiles [brinquedos]; modelos de veículos
[miniaturas]; molinete; nadadeiras para natação;
nassas [equipamento de pesca]; neve artificial para
árvores de natal; objetos para festas; organo silício
utilizado
como
massa
de
modelagem
e
entretenimento infantil; paintball (munição para
armas de -) [artigos desportivos]; parafina para uso
em equipamento esportivo; pára-pente; passatempo
[divertimento, diversão, entretenimento]; patinetes;
patins com rodas; patins em linha; patins para gelo;
pedalinho; peles de foca [revestimentos de esquis];
pelúcia (ursos de -); perneira para uso em rodeio
[artigo esportivo]; pés-de-pato [nadadeiras para
natação]; petecas; pião; piñatas; pinos de jogo de
boliche; piões [brinquedos]; pipas [papagaios];
piscinas [brinquedos]; pista de corrida; pistolas de
brinquedos; placa em forma de dente para sola de
esqui; pombos de barro [alvos]; pontas de taco de
bilhar; prancha de body-board; pranchas à vela;
pranchas de surfe; pranchas de surfe (bolsas para
esquis e -); pranchas skates; prestidigitadores
(equipamentos de -); produto antiderrapante para
prancha de surf (parafina, borracha); quartos de
bonecas; quebra-cabeça de armar; quilhas [jogo];
raia para piscina; raquete para neve [calçado];
raquetes; raspadores para esquis; rede de vôlei;
rede para esportes; redes para borboletas; redes
para esportes; redes para tênis; resina utilizada por
atletas; revestimentos de esquis; roda de roleta;
roda-gigante; roleta (rodas de-); roleta [jogo]; roupa
para boneca; sacos de bater [pugilismo]; sacos de
críquete; sacos de golfe, com ou sem rodinhas;
sarrico [rede para pesca]; sensores de mordida
[material de pesca]; sinos para árvores de natal;
suporte atlético [colhoneira, artigo desportivo];
tabuleiros de damas; tabuleiros de xadrez; tacos de
bilhar; tacos de golfe; tacos de hóquei; tacos para
jogos; tambor [brinquedo]; teatro (máscaras de -);
tênis (lançador de bolas de -); tobogã; trampolins
[artigos desportivos]; trapézio; trela [correia] para
pranchas de surfe; trenó duplo; trenós [artigos
desportivos]; triciclo para o entretenimento infantil
[brinquedo]; tripa para pesca; trotes (artigos para -);
truques (artigos para -); vara para salto; varas de
pescar; veículo para entretenimento e diversão
(brinquedo); veículos de brinquedo de controle
remoto; veículos de brinquedos; velas (suportes para
-) para árvores de natal; velocípede (brinquedo);
xadrez.
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CFE(4) 26.1.1; 26.7.1; 26.13.25
NCL(9) 44 abrigos [para doentes e desamparados];
agrimensura [medição de terras agrícolas];
alimentação natural, macrobiótica [serviços médicos
de nutrição]; aluguel de equipamentos agrícolas;
aluguel de instalações sanitárias; aluguel de
mictório; análise e prognóstico nutricional; análise
farmacêutica; animais (toalete de-); animais de
estimação (toalete de -); animais nocivos (extermínio
de -) [para agricultura, horticultura e silvicultura];
aquicultura; aromaterapia; arranjo de flores (serviços
de -); árvores (cirurgia de -); aspersão, aérea ou de
superfície, de fertilizantes e outras substâncias
químicas agrícolas; assessoria consultoria e
informação na área agrícola; assessoria, consultoria
e informação em agrimensura de fazendas;
assessoria, consultoria e informação em assistência
médica, prestada por medicos e outros especialistas
da área médica; assessoria, consultoria e
informação em estética capilar; assessoria,
consultoria e informação em estética pessoal
[tratamento de pele e cabelo]; assessoria,
consultoria e informação em massagem; assessoria,
consultoria e informação em nutrição; assessoria,
consultoria e informação médica; assessoria,
consultoria e informação na área de horticultura de
parreirais; assessoria, consultoria e informação na
área médica assessoria, consultoria e informação no
campo da saúde e da medicina; assessoria,
consultoria e informação odontológica; assessoria,
consultoria e informação sobre aplicação de
pesticidas e sobre resíduos de pesticidas em
alimentos; assessoria, consultoria e informação
sobre beleza; assessoria, consultoria e informação
sobre cuidados médicos; assessoria, consultoria e
informação sobre doenças mentais; assessoria,
consultoria e informação sobre suplementos
dietéticos e nutrição; assessoria, consultoria e
informações no campo de engenharia genética
[referentes á medicina]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
aquacultura;
assessoria,
consultoria e informações sobre florestamento e
reflorestamento;
assessoria,
consultoria
e
informações sobre medicina, assistência médica e
odontológica; assessoria, consultoria e informações
sobre paisagismo; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo de
agricultura; assessoria, consultoria e informações
sobre pesquisas no campo de confinamento de
animal; assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de transferência de embrião de
animal; assistência médica; avaliação da capacidade
auditiva [audiometria]; aviamento de receita em
farmácia de manipulação; banco de sêmen animal;
bancos de sangue (serviços de -); banheiros
públicos para fins higiênicos; banhos turcos;
barbearia e salões de beleza (aluguel de aparelhos e
equipamentos de uso em -); barbeiro (serviços de - );
beleza (salões de -); botânica (serviços de bronzeamento artificial; cabeleireiro (salões de -);
casa de repouso (serviços de -) [serviços médicos];
cirurgia de árvores; cirurgia plástica; cirurgias
médicas
[serviços
médicos];
clínica
de
desintoxicação; clínica veterinária; clínicas de
convalescença; clínicas de repouso; clínicas
médicas; coleta de leite (serviços de - ) [ordenha];
coleta, em domicílio, de material para análise clínica
médica/veterinária; colheita [serviços de agricultura];
consultas
médicas
[serviços
médicos];

convalescença (clínicas de -); corte de árvore; corte
de cabelo masculino, feminino e infantil; cria e
engorda de gado bovino; criação de animais; criação
de gado [serviço agropecuário]; depilação;
desenvolvimento e transferência de embrião animal
desmatamento; ducha e banho; enfermagem
[médica]; ervas daninhas (destruição de -); estética
[tratamento da pele e cabelo]; estética facial e
corporal; estética para animal [toalete animal];
exame bacteriológico [análise clínica]; exame de
seqüência genética; extermínio de animais nocivos
[para agricultura, horticultura e silvicultura]; extração
de veneno de animal peçonhento; extração florestal;
fabricação de coroas [funerárias]; farmacêutica
(consultoria em -); farmácia de manipulação
[manipulação de medicamentos]; fertilização in vitro;
fertilizantes e outras substâncias químicas agrícolas
(aspersão, aérea ou de superfície, de -); fisioterapia;
grupos de auto-ajuda [terapia em grupo]; hibridação
[serviços de -] [cruzamento fecundo entre indivíduos
diferentes na variedade ou na espécie]; higiene
animal [toalete animal]; horticultura; horticultura
[serviço agropecuário]; hospitais; hospital para
plantas; hotel para plantas; implante de cabelos;
incubadora de ovos [serviços de -1; inseminação
animal artificial; inseminação artificial; investigação
de paternidade [exame]; irrigação [rega artificial da
terra por meio de canais, canos e levadas];
jardinagem; jardinagem [paisagismo]; jardinagem
paisagística; laboratório de análise clínica; manicure;
manicure e pedicure; manipulação de fórmulas
medicinais; manutenção de gramados; manutenção
de plantas [cultura de plantas]; massagem; médicas
(clínicas -); medicina chinesa e ayurvédica;
nutricionista [serviço de -]; oculista (serviços de -);
odontologia;
odontologia
[cirurgião-dentista];
orientação nutricional; orientação psicológica;
paisagística (jardinagem -); parteira; perícia legista;
perícia médica; perícia médica/perito médico-legista;
perícia na área sanitária; perícia odontológica/perito
odonto-legista; perícia técnica na área de farmácia;
perícia técnica na área de fisioterapia; perícia técnica
na área de fonoaudiologia; piscicultura; plástica
(cirurgia -); preparação de terra; produção de
coberturas reprodutivas, reprodutores, matrizes,
embriões, de sêmen, produtos genéticos e de
reprodução
de
gado
bovino
e
produtos
agropecuários; projeto paisagístico; psicologia
animal; psicólogos (serviços de -); psicometria
[medida da duração e da intensidade de processos
mentais, por meio de métodos padronizados];
psicopedologia [estudo da atividade psíquica
infantil]; psicoterapia; psicroterapia [terapia que se
vale do frio, empregando-o de modos diversos];
psiquiatria; públicos (banheiros -) para fins
higiênicos; pulverização [agropecuária]; quiroprática;
quiroprática [sistema terapêutico que, partindo do
pressuposto de que as doenças resultam de
disfunção nervosa, procuram corrigi-las por
manipulação, e por outros cuidados, de estruturas;
quiropraxia]; ranário [criação de rã]; reabilitação de
toxicomaníacos; reabilitações físicas, mentais e
emocionais [serviços médicos]; recuperação de
plantas (cultura de plantas); repouso (casa de -);
repouso (clínicas de -); salões de beleza; salões de
cabeleireiro; sanatórios; saúde (serviços de -); sauna
[serviços de -1; serviços de farmacêuticos para
preparação de receitas; serviços de medicina à
distância (ompi); serviços de pesca! captura de
pescado; serviços de raio-x; serviços de reabilitação
física, motora e emocional prestados a título de
assistência social; serviços de saúde em spa;
serviços de sauna; serviços de solário; serviços de
terapia (ompi); serviços de visagistas; serviços
fisioterápicos prestados a título de assistência social;
serviços medicos prestados a título de assistência
social; serviços odontológicos prestados a título de
assistência social; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, serviços médicos para os seus
associados; serviços psicológicos prestados a título
de assistência social; silvimetria; spa [serviços
médicos ou estéticos]; tatuagem (serviço de -);
terapia ocupacional (serviços psicológicos); toalete
de animais; toalete de animais de estimação;
tratamento fitossanitário [controle de pragas
agrícola]; tratamento médico; trutário [lugar onde se
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criam animais para fins de comercialização]; turcos
(banhos -); uti móvel [serviços médicos]; vacinação
de animal a domicílio; vacinação de pessoa a
domicílio; veterinária (assistência -); viveiros de
plantas; yoga e yogaterapia, meditação e filosofia da
índia [terapias alternativas].
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761462 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 27 capachos; carpete de grama artificial;
carpete sanitário; carpetes; chapa antiderrapante
[tapetes]; colgaduras, exceto de matéria têxtil;
esteira para quadra de jogo [tapete para quadra de
jogo]; esteiras [incluídas nesta classe]; esteiras de
corda entrelaçada para rampas de esqui; esteiras de
junco; grama artificial; laminados plásticos para
revestimento de pisos e paredes; linóleo; papel de
parede; passadeira [tapete longo e estreito, feito de
estofo, ou de outro material, que se estende na
escada, corredor, para se passar sobre ele];
revestimento de assoalho; revestimentos de vinil
para assoalho; tapeçarias murais [colgaduras],
exceto de matéria têxtil; tapete de borracha
decorativo para bebê; tapetes [incluídos nesta
classe]; tapetes antiderrapantes; tapetes de
banheiro; tapetes de ginásio de desportos; tapetes
para automóveis; tapetes para ginástica; tela
antiderrapante [usada sob o tapete].
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761470 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HITACHI

CFE(4) 26.1.1; 26.7.1; 26.13.25
NCL(9) 45 abertura de fechaduras de segurança;
acompanhantes (serviço de -); aconselhamento
esotérico; adequação de ambiente à norma
relacionada à insalubridade [implementação de
norma e procedimento relativo à segurança do
trabalho]; adoção (serviços de agência de -);
agências matrimoniais; agente da propriedade
industrial; agente funerário (serviços de -); aluguel de
alarmes de incêndio; aluguel de extintores de
incêndio; aluguel de roupas; aluguel de trajes a rigor;

DIRMA – Despachos em Pedidos 237

arbitragem (serviços de -); arbitragem, mediação e
resolução alternativa de disputa [serviços jurídicos];
assessoria consultoria e informação em equilíbrio
ambiental (feng shui); assessoria, consultoria e
informação concernentes ao conhecimento e
prevenção
de
atos
terroristas;
assessoria,
consultoria e informação em patentes e em
propriedade industrial; assessoria, consultoria e
informação em propriedade intelectual [serviços
jurídicos]; assessoria, consultoria e informação na
área de espiritualidade, auto-ajuda, e fortalecimento
pessoal em assuntos de caráter subjetivo;
assessoria, consultoria e informação na área de
gerenciamento de tempo voltado para propósitos
pessoais; assessoria, consultoria e informação na
área de inteligência em auxílio a agências
governamentais que atuam contra redes de crime
organizado; assessoria, consultoria e informação na
área de proteção contra incêndio; assessoria,
consultoria e informação na área de segurança e
proteção à criança; assessoria, consultoria e
informação na área de segurança nacional;
assessoria, consultoria e informação na área militar
[estratégias e táticas militares]; assessoria,
consultoria e informação sobre as tendências da
moda [personal stylist]; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos jurídicos; assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
astrologia;
assessoria, consultoria e informação sobre autoajuda; assessoria, consultoria e informação sobre
gerenciamento de copyright [direito de autor];
assessoria, consultoria e informação sobre
motivação e crescimento pessoal; assessoria,
consultoria e informação sobre negociações
trabalhistas
[serviços
jurídicos];
assessoria,
consultoria e informação sobre serviços legais no
campo das leis de privacidade e segurança, normas
e
regulamentos;
assessoria,
consultoria
e
informação sobre técnicas para desenvolver a
criatividade pessoal; assessoria, consultoria e
informações no campo esotérico; assessoria,
consultoria e informações sobre compilação e
interpretação da legislação aplicável (se consultoria
jurídica); assessoria, consultoria e informações sobre
segurança no trabalho; astrologia [estudo e
conhecimento
da
influência
dos
astros,
especialmente de signos, no destino e no
comportamento do homem; uranoscopia]; atribuição
de nomes de domínio [intermediação em
propriedade intelectual]; bloqueio de carro por
satélite; búzios (consulta de - ); combate ao fogo;
confecção de mapa astral; consultoria em
propriedade intelectual; consultoria em segurança;
cremação (serviços de -); dama de companhia;
detetives (agências de-); devolução de objetos
perdidos; direitos autorais (gestão de -); elaboração,
implementação, execução e avaliação de políticas
sociais; embalsamamento; encaminhamento de
providências e orientação social a indivíduos e
grupos; encontros (serviços de -); enterros [funerais];
fechaduras de segurança (abertura de -); funerário
[serviço -]; gestão de direitos autorais; gestão de
direitos autorais de obras audiovisuais [serviços
jurídicos];
guarda
noturna;
guarda-costas
[segurança];
guardas
[vigilância,
segurança];
horóscopos (confecção de -) [mapa astral]; inspeção
de fábricas para fins de segurança; investigações de
pessoas desaparecidas; jogo de búzios, carta
cigana, runas ou tarô; licenciamento de direitos
autorais [serviços jurídicos]; licenciamento de
programa de computador [serviços jurídicos];
licenciamento
de
propriedade
intelectual;
licenciamento ou cessão de direito de uso de
programas
de
computação;
mediação;
monitoramento e rastreamento de veículos e cargas
contratação de guarda [serviços de segurança];
monitorização de alarmes anti-roubo e de
segurança; nomes de domínio (registro de -)
[serviços jurídicos]; organização de encontros
religiosos; organização de grupos de apoio;
organização
doméstica
[coordenação
e
planejamento
na
organização
de
espaços
residenciais];
pesquisas
jurídicas;
pessoas
desaparecidas (investigações de -); planejamento,
organização e administração de benefícios e
serviços sociais; porteiro; programa de computador

(licenciamento de -) [serviços jurídicos]; propriedade
intelectual (consultoria em -); propriedade intelectual
(licenciamento de -); registro de nomes de domínio
[serviços jurídicos]; representação e defesa de
causas de caráter social, defesa dos direitos
humanos, defesa do meio ambiente, defesa das
minorias étnicas perante órgãos da administração
pública ou diante da opinião pública; representação
jurídica de associados, grupos civis organizados ou
da sociedade civil para defesa de interesses e
direitos
individuais,
coletivos
e
difusos;
representação, diante da administração pública ou
de entidades privadas, de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos;
segurança (consultoria em -); segurança (inspeção
de fábricas para fins de - segurança pessoal; serviço
de contagem de tempo de serviço de trabalhadores
[serviços jurídicos]; serviço de monitoramento de
clientes bancários com a utilização de veículos
próprios e da polícia [vigilância e segurança]; serviço
de vigilância em propriedade intelectual; serviços de
assistência jurídica, prestados a título de assistência
social; serviços de babá (ompi); serviços de
cuidados pessoais voltados para a população
carente, com fins de reabilitação social, prestados a
título de assistência social [dar banho, vestir,
pentear, alimentar com finalidade de atender a
necessidades individuais específicas]; serviços de
identificação biométrica; serviços de lobby para fins
que não sejam comerciais (ompi); serviços de
organização de encontros com finalidade de autoajuda, prestados a titulo de assistência social;
serviços de organização de encontros com finalidade
de integração social, prestados a título de
assistência social; serviços de orientação espiritual e
filosófica, prestados a título de assistência social;
serviços
de
promoção
de
relacionamento
interpessoal, prestados a titulo de assistência social;
serviços jurídicos; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
informações sobre legislação trabalhista; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação diante da administração
pública ou de entidades privadas.; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação jurídica de uma determinada
classe; serviços prestados por entidades sindicais, a
saber, orientação e assistência jurídica aos seus
associados; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações
trabalhistas; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses trabalhistas por organizações sindicais
diante da administração pública ou de entidades
privadas e em negociações trabalhistas; terapia
esotérica; transferência tecnológica [serviços
jurídicos]; vigilância noturna.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761497 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HITACHI
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CFE(4) 26.1.1; 26.7.1; 26.13.25
NCL(9)
43
acampamento
(provimento
de
acomodações em -); acomodações temporárias
(aluguel de -); acomodações temporárias (reservas
de -); aconselhamento relativo a receitas culinárias;
agências de acomodações [hotéis, pensões];
albergue;
alimentação
natural,
macrobiótica
[preparação de alimentos para consumo]; alojamento
para animal [acomodações temporárias]; aluguel de
acomodações temporárias; aluguel de barracas
[tendas]; aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de
mesa e artigos de vidro; aluguel de construções
transportáveis [incluído nesta classe]; aluguel de
salas de reunião; animais (pensão para -); asilos
para idosos; assessoria consultoria e informação em
culinária; assessoria, consultoria e informação em
culinária; assessoria, consultoria e informação em
viagens [alojamento e reservas]; assessoria,
consultoria e informação relativa à produção de
alimento; assessoria, consultoria e informação sobre
o vinho e suas características; assessoria,
consultoria e informação técnica em serviço de
alimentação; assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; auto-serviço (restaurantes de -);
bar (serviços de -); berçário (serviços de - ); bufê
(serviço de -); cafés [bares]; cafeterias; camping
[provimento de acomodações]; cantinas; casas para
turistas [alojamento]; cestas de cafe da manha
(fornecimento de -) [serviços de alimentação];
churrascaria [restaurante]; colônia de férias
[alojamento]; creche; creches [berçários]; cyber-café
[restaurante]; distribuição de cestas básicas a
pessoas carentes; férias (colônia de -) [alojamento];
hotéis; hotel para animais; lanchonetes; motéis;
pensão para animais; pensões [alojamento];
provimento de acomodações em acampamento;
reservas de acomodações temporárias; reservas em
hotéis; reservas em pensões [alojamento];
restaurantes; restaurantes de auto-serviço; retiro
(casas de -); spa [serviço de hospedagem e
fornecimento de refeições]; turistas (casas para -).
*NA
ESPECIFICAÇÃO
FOI
INCLUÍDA
A
EXPRESSÃO "[INCLUÍDO NESTA CLASSE]" PARA
MELHOR ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA
E
FOI
EXCLUÍDA
A
EXPRESSÃO
"CONSTRUÇÕES TRANSPORTÁVEIS (ALUGUEL
DE -)" EM DUPLICATA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761519 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 20 acabamentos de plástico para móveis;
aduelas de madeira; água (válvulas de matérias
plásticas para encanamentos de -); alfaiate
(manequins de -); alimentos (decorações de
matérias plásticas para -); almofada não elétrica sem
fim terapêutico; almofadas; almofadas de ar, exceto
para uso medicinal; almofadas para animais de
estimação; almofadas plásticas de ar para proteção
de mercadorias em embalagens alojamento de
madeira para animal; altar [tipo de móvel]; âmbar
amarelo; ambarino (barras de -); ambarino (chapas
de -); ancoragem (bóias não metálicas para -);
andadores para bebês; anéis de cortinas; animais
(garras de -); animais domésticos (camas para -);
animais domésticos (canis para -); animais
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domésticos (ninhos para -); animais empalhados;
aparadores [bufê]; apliques para murais decorativos
[móveis], exceto de materiais têxteis; apoio de
cabeça [móveis]; apoio para braço [movel]; apoio
para cardápio [móvel]; apoio para livro [móvel]; apoio
para telefone [móvel]; arca; argamassa (caixões não
metálicos para -); armação de cadeira e poltrona;
armação para bordado; armações para escovas;
armário bar; armários; armários [guarda-louças];
armários para medicamentos; aros não metálicos
para barris; aros não metálicos para pipas; arquivos
[móveis]; arquivos para fichas [móveis]; artigos para
cama [exceto roupa de cama]; assento de metal
dobradiço usado durante caminhada; assentos
[cadeiras]; assentos de metal; atril [leitoril]; aves
empalhadas; balaio; balcão [móvel]; balcões; bambu;
bancadas de lavatório [mobiliário]; bancadas de
trabalho; bancadas não metálicas de tornos; bancos
[móveis]; bandejas de mesas; bandejas não
metálicas [incluídas nesta classe]; banqueta [móvel];
banquinho [móvel]; banquinhos para os pés;
barbatana
de
baleia,
não trabalhada
ou
semitrabalhada; barbatana de tubarão, não
trabalhada ou semitrabalhada; barris não metálicos;
bastidores para bordar; batoques, não metálicos;
baú para brinquedos; baús não metálicos; bebê
conforto; berços; bibliotecas (prateleiras para -);
biombos; bitolas não metálicas para medidas de
carga para vagões de ferrovias; bóias não metálicas
para ancoragem; bordado [bastidor para -]; bornes
de união [terminal], não metálicos, para cabos;
botijão de gás não metálico de uso doméstico
(vazio); braçadeiras não têxteis para cortinas; bucha
de fibra para fixar parafuso; bufê [mobiliário]; bureau
[escrivaninha com gaveta]; busto para alfaiate;
bustos de madeira, cera, gesso ou plástico;
cabeleireiros (cadeiras para -); cabide não metálico
para chapéu; cabideiros não metálicos; cabides;
cabides não metálicos para vestuário; cabides para
vestuário; cabo para enxada [não metálico]; cabos
de facas, não metálicos; cabos não metálicos para
vassouras; cadeira de armar para praia e camping;
cadeira de balanço; cadeira episcopal móvel
[faldistório; facistol]; cadeira ou poltrona [mobiliário];
cadeira para bebê; cadeiras [assentos]; cadeiras
altas para bebês; cães (canis para -); caixas de
correio, exceto de metal ou alvenaria; caixas de
madeira ou matérias plásticas; caixilhos para
molduras [ripas]; caixões [esquifes]; caixões não
metálicos para argamassa; cama [mobiliário]; cama
de armar para camping; cama guarda-roupa; cama
para animal; cama-beliche; cama-mesa [mobiliário];
camas (rodízios não metálicos para -); camas
[incluídas nesta classe]; camas d'água, exceto para
uso medicinal; camas hidrostáticas, exceto para uso
medicinal; camiseiro [mobiliário]; canapés [móveis];
cangalhas; canil para animal doméstico; cantoneira
[mobiliário]; canudos para bebidas; capas para
vestuário [armazenamento]; capas para vestuário
[guarda-roupa]; cápsula de celulóide para tampar
garrafa; cápsulas não metálicas para vedação; carga
(plataformas de -), não metálicas; carretéis de
madeira para fio, seda e cordão; carretéis não
mecânicos e não metálicos para mangueiras
flexíveis;
carretel
vazio;
carrinho
para
eletrodoméstico [mobiliário]; carrinhos [mobiliário];
carrinhos de chá; carrinhos de servir á mesa
[móveis]; carro prateleira para armazenar talher,
prato e copo [mobiliário]; carteiras [móveis]; cartões
de plástico [chave] [não codificados]; casa (exceto
gaiola) para animal doméstico; casas (números de -),
não luminosos e não metálicos; casco de tartaruga;
casco de tartaruga (imitações de -); cascos de
animais; casinhas para animais domésticos; cavalete
de serrador; cavaletes [mobiliário]; cavilhas
[tampões] não metálicas; cavilhas não metálicas;
celulares falsos [objetos de decoração] (ompi); cepo
de cozinha; cepo para cortar carne; cera (favos de -)
para colméias de abelhas; cera (figuras de -);
cercados para bebê; cestaria; cestos [canastras];
cestos de pão para padeiros; cestos de pesca;
cestos não metálicos; chaminés (guarda-fogo para -)
[doméstico]; chapeleira [mobiliário]; chaveiro [portachave, parte do mobiliário]; chaves (quadros para
pendurar -); chavetas não metálicas; chifre, não
trabalhado ou semitrabalhado; chifres de animais;

chifres de veado; claviculário; cofres não metálicos;
colchão não elétrico; colchões [incluídos nesta
classe]; colchões de ar, exceto para uso medicinal;
colchões de molas; colchões de palha; colméias de
abelhas; colméias de abelhas (favos de quadros
para -); colméias de abelhas (quadros para -); coluna
[mobiliário]; combustíveis líquidos (recipientes não
metálicos para -); cômodas com gavetas;
computadores (mesas com rodinhas para -); concha
de crustáceo; conchas; conchas de ostras; console;
contêineres flutuantes, não metálicos; contêineres
não metálicos [armazenagem e transporte]; coral;
coral em bruto; corozo [marfim-vegetal]; cortiça
(rolhas de -); cortina de madeira; cortinas de bambu;
cortinas de contas para decoração; costura
(manequins de -); coxim [almofada]; criado mudo;
cristaleira; cubas não metálicas; decorações de
matérias plásticas para alimentos; degraus não
metálicos [escadas portáteis]; descanso ou apoio
para o pé [mobiliário]; desenho (mesas para -);
dispensador manual de senhas; dispensadores fixos
não metálicos de toalhas; divãs; divisórias de
madeira para móveis; dobradiças não metálicas;
dosador flutuante de plástico para clorar; drenagem
(válvulas de plástico para tubos de -); embalagem
(recipientes de plástico para -); embarque de
passageiros (escadas móveis não metálicas para -);
empunhaduras não metálicas para ferramentas;
encosto de espuma; engradados; enroladores não
mecânicos e não metálicos para mangueiras
flexíveis;
escabelos;
escadas
(barras
para
passadeiras de -); escadas móveis não metálicas
para embarque de passageiros; escadas portáteis,
de madeira ou plástico; escama de peixe em bruto;
escrivaninhas; esgalhos; espelhos; espreguiçadeiras
[cadeiras]; espuma-do-mar [sepiolita]; estacas não
metálicas para tendas; estantes [móveis]; estátuas
de madeira, cera, gesso ou plástico; estatuetas de
madeira, cera, gesso ou plástico; estojos de madeira
ou matérias plásticas; estrado para cama; estrados
[madeira] para cama; estrutura ou base (metálica ou
não metálica) com mecanismo interno de regulagem
de altura com finalidade única de ser componente de
cadeiras e poltronas de escritório; faixas de cortiça;
faldistório [cadeira episcopal móvel, sem espaldar,
usada nos atos litúrgicos que devem ser realizados
em frente do altar; facistol]; favos de mel; favos para
colméias de abelhas (fundações de -); fechaduras
não metálicas [exceto elétricas]; fechaduras não
metálicas para veículos; fechos não metálicos de
recipientes; fechos não metálicos para garrafas;
ferragem não metálica para cortina de metal; fitas de
madeira; foices (cabos para -), não metálicos;
ganchos não metálicos para cabideiros; ganchos
para
cortinas;
garrafão
de
plástico
para
armazenagem de líquidos; garrafeiras; gaveta;
grampos de plástico para cabos ou canos; guardacomidas não metálicos; guarda-fogo para chaminés;
guarda-louças; guarnições não metálicas para
caixões; guarnições não metálicas para camas;
guarnições não metálicas para janelas; guarnições
não metálicas para móveis; guarnições não
metálicas para portas; hidrostáticas (camas -),
exceto para uso medicinal; identificação (pulseiras
não metálicas de -), para uso hospitalar; invólucros
de madeira para garrafas; jardineiras [móveis]; jarina
[marfim vegetal]; jornais (mostradores de -) [display];
junco [material para entrançar]; lamelas (persianas -)
de interior; laminados plásticos para revestimento de
móveis; leitos de hospital; leques; letreiros de
madeira ou plástico [cartazes]; lingüetas não
metálicas; madrepérola [não trabalhada ou
semitrabalhada]; manequins; manequins para
alfaiates; mangueiras flexíveis (carretéis não
mecânicos e não metálicos para -); mangueiras
flexíveis (enroladores não mecânicos e não
metálicos para -); manjedouras para forragem;
marcenaria (trabalhos de -); marfim, não trabalhado
ou semitrabalhado; mastro de bandeira; mel (favos
de -) artificiais; mesas [incluídas nesta classe];
mesas com rodinhas para computadores; mesas de
massagem; mesas de metal; mesas para
datilografia; móbiles [decoração]; móbiles sonoros
[decoração]; mobiliário (peças de - ); mobiliário
escolar; moisés [cesta para carregar criança];
molduras
[encaixilhamentos];
molduras
para
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quadros; móveis (rodízios não metálicos para -);
móveis de metal; móveis para escritório; móvel
modulado; murais decorativos [móveis] (apliques
para -), exceto de materiais têxteis; ninhos [viveiros
de criação]; objetos de publicidade infláveis; obras
de arte de madeira, cera, gesso ou plástico; oratório
[peça do mobiliário]; otomana [sofá]; painéis de
afixação; palha (fitas de -); palha entrançada [exceto
esteiras]; pão (cesto de -) para padeiros; parafusos
não metálicos; passadeiras de escadas (barras para
-); pateras para cortinas; pé para móvel (não
metálico); pedestais para vasos de flores;
penteadeiras; pernos não metálicos; persianas de
lamelas de interior; persianas de madeira trançada
[mobiliário]; persianas internas para janelas
[mobiliário]; piaçaba ou piaçava; pinos guias não
metálicos; pipas (suportes não metálicos para -);
placas de vidro para espelho; placas não metálicas
de
identidade;
placas
não
metálicas
de
licenciamento para veículos; plástico (cartões de -)
[chave] [não codificados]; plataformas de carga, não
metálicas; plataformas não metálicas para manuseio;
plataformas não metálicas para transporte de carga;
poltronas; porcas [parafusos], não metálicas; portacd [móvel]; porta-chapéus; porta-livros [móveis];
porta-revistas; portas para móveis; postes de
arranhar para gatos; prateleiras para armas;
prateleiras para armazenagem; prateleiras para
arquivos [móveis]; prateleiras para máquinas de
escrever; prateleiras para móveis; pufe; pulseiras
não metálicas de identificação, para uso hospitalar;
quadro decorativo; quadros [encaixilhamentos];
quadros para colméias de abelhas; racks (ingi.);
rattan (fr.); rebites não metálicos; recipiente de
plástico para embalagem; recipiente plástico para
coletar urina e fezes; recipientes de plástico para
embalagem; recipientes não metálicos para
combustíveis líquidos; reservatórios, exceto de metal
ou alvenaria; revestimento de parede feito de fibra
de bagaço de cana; revestimentos removíveis para
pias; ripas para molduras [caixilhos]; rodízio não
metálico para cortina; rodízio não metálico para
móvel; rodízios não metálicos para móveis; rodízios
para cortinas; roldanas de plástico para persianas;
rolhas para garrafas; rolhas para garrafas, exceto de
vidro, metal ou borracha; rolhas, não metálicas; rolo
para estofado, cama e berço; rolos de cama
[travesseiros]; sacos de dormir para acampamento;
sinalizadores de madeira ou plástico; sinos-dosventos [decoração]; sofá-cama; sofás; suportes para
guarda- chuvas; suportes para máquinas de calcular;
tábuas de carne [mesas de açougue]; tampas não
metálicas para garrafas; tampões [cavilhas] não
metálicos; tanchões [estacas, esteio de videira];
tanques, exceto de metal ou alvenaria; tinas de
madeira para decantar vinho; tonéis não metálicos;
torneiras para pipas [não metálicas]; tranças de
palha; transporte de carga (plataformas não
metálicas para -); travesseiros; travesseiros de ar,
exceto para uso medicinal; trilhos para cortinas;
trocador de fralda portátil [mobiliário]; tubos de
drenagem (válvulas de plástico para -); união
(bornes de -), não metálicos, para cabos; urnas
funerárias; vagões de ferrovias (bitolas não
metálicas para medidas de carga para -); válvulas
não metalicas, exceto peças de máquinas; varas não
metálicas; varas para cortinas; venezianas não
metálicas para interiores; vestuário (cabides para -);
vestuário (capas para -) [armazenamento]; vidro
prateado [espelhos]; vime; vitrines; vitrines [móveis];
viveiro para pássaro; viveiros de criação.
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761527 16/09/2010
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CFE(4) 26.1.1; 26.7.1; 26.13.25
NCL(9) 28 ábaco [brinquedo]; acolchoado para
prática de esporte; aeroplano de brinquedo;
almofadas de proteção [partes de vestimentas
desportivas]; alpinismo (cinto de segurança para -);
alvo para arma, exceto material bélico; alvos; anzóis
para peixe; aparelho automático acionado pela
introdução de moeda ou cartão [com finalidade de
entretenimento e diversão]; aparelho de musculação;
aparelho para tração [ginástica]; aparelhos para
musculação; aparelhos para reabilitação; apetrechos
de pesca; apito-chamariz; ar (pistolas de -)
[brinquedos]; arco e flecha (material para -); arco
para exercício; arcos [arco e flecha]; arestas de
esquis; argolas (jogos de -); armadilha para caça e
pesca; armas de paintball [artigos desportivos];
armas para esgrima; arreios para windsurfe; artigo
para caça e pesca; artigo para esporte, exceto
roupa; arvores de natal (suportes para -); arvores de
natal de material sintético; árvores de natal
eletrônicas e decorativas; asas-delta; atiradeira
[estilingue]; avião de brinquedo; balanço russo;
balanços; balão [objeto para festa]; baliza para
esporte; balões de festa; balões de jogo; barra para
praticar exercício; bastão para ginástica; bastões de
balizas; bastões para jogos [tacos]; batedores (luvas
para -) [acessórios para jogos]; bicicleta ergométrica
[acessório para -]; bicicletas fixas para exercícios;
bicicletas fixas para exercícios (cilindros de -);
bicicletas fixas para exercícios de ginástica; bilhar
(tabelas de -); blocos de armar [brinquedos]; blocos
de partida [para esportes]; bóias para pesca; bola de
pingue-pongue; bola para aliviar o estresse [para
exercitar as mãos]; bolas de bilhar; bolas de gude
para jogos; bolas de jogo; bolas de neve; bolas para
jogos; bolas pequenas para jogos; boliche
(maquinaria e aparelhos para -); bolinhas de sabão
[brinquedo]; bolsa exclusiva para esqui; bolsa
exclusiva para prancha de surfe; bolsa para raquete;
bolsas para esquis e pranchas de surfe; bombons
com bombinhas; bonecas; bonecas (roupas de -);
boneco para pugilismo ou futebol americano; botas
com patins; brinquedo de corda; brinquedo óptico
[caleidoscópio]; brinquedo para animal; brinquedo
para fazer bolha de sabão; brinquedo para montar;
brinquedos; brinquedos de pelúcia; brinquedos para
animais de estimação; cabo de taco de golfe; caçaníquel [máquina automática para entretenimento];
calçado para boneca; caleidoscópio; câmaras de ar
de bolas para jogos; camas de bonecas; campainha
para árvore de natal [sino]; caneleira com peso;
caneleiras [artigos desportivos]; caniço de pesca;
capa de tecido para prancha de surf e pé de pato;
capa para raquete de tênis; carapeta/carrapeta
[piãozinho que se faz girar com os dedos]; carretéis
para pesca; carretéis para pipas [papagaios];
carrinho de boneca; carrinho de brinquedo;
carrocinha de brinquedo; carrossel; carrossel de
parque de diversões; cartão impresso para recortar e
armar [brinquedo]; cartão para bingo; cartas de
baralho; cartões para bingo; cartucheira de
brinquedo; casas de bonecas; catapulta [artigo
esportivo]; cata-vento de brinquedo; cavalete para
salto [artigo para a prática de esportes]; cavalinho de
brinquedo; cavalo de balanço; cavalo mecânico para
diversão; cera para esquis; cera para uso em
equipamento esportivo; cesta de basquete; chamariz
para caça ou pesca; chocalhos [brinquedos];
cilindros de bicicletas fixas para exercícios; cinto de
segurança para alpinistas; cinto para cartucho de
brinquedo; cinto para exercício; cintos de halterofilia
[artigos desportivos]; cinturão para natação; colchão

para piscina; colchonete para musculação; colete
para esgrima; conca [jogo]; confete; construção
(jogos de -); copos para jogos de dados; corda de
pular; corda ou acessório de retenção para
montanha; corda para subir, escalar, alçar; cordas
de tripa para raquetes; cordas para raquetes;
corneta para caça [brinquedo]; cotoveleiras [artigos
esportivos]; culote do cartucho de metal
[brinquedos]; dados; damas (tabuleiro para -); dardo
[jogo de-]; dardos; decalque utilizado como alvo;
decorações para árvores de natal [exceto
iluminações e confeitos]; descanso para a cabeça
em plástico para uso na praia; discos para esportes;
discos volantes [brinquedos]; dispositivo de fixar o pé
para subida; dispositivo para fixar esqui; dominó
[jogo]; dominó [máscara]; dominós; equipamento
manual para alpinista; escorregas [brinquedos];
espigão móvel para escalada; espoletas para
pistolas [brinquedos]; esquis; esquis (fixadores de -)
[calços de segurança]; esquis aquáticos; esquis de
surfe; estilingue [atiradeira]; estojo de cosméticos de
brinquedo (com cosméticos falsos/brinquedo);
exercícios (extensores para -); exercícios físicos
(aparelhos para -); extensores peitorais para
exercícios; fantoches; fichas para jogos; flecha;
floretes para esgrima; flutuador para piscina
[acessório esportivo]; futebol de mesa [mesa e
botões para]; gamão; gangorra; ginástica (aparelhos
de -); giz para tacos de bilhar; grampo de alpinismo;
guizo [brinquedo]; halteres; indicadores de mordida
[material de pesca]; instrumentos para recolocar
tufos de grama [golfe]; iscas artificiais para pesca;
joelheiras [artigos desportivos]; jogo de cartas; jogo
de damas; jogo de roleta; jogo erótico; jogos
(ferraduras com -); jogos [incluídos nesta classe];
jogos automáticos exceto os adaptados para uso
apenas com aparelhos de televisão; jogos de salão;
jogos de tabuleiro; jogos eletrônicos, exceto aqueles
adaptados para uso apenas com aparelhos de
televisão; lâmina de frenagem adaptável ao esqui;
lança-arpões [artigos desportivos]; lançador de
pombo de barro; linhas para pesca; luvas de
beisebol; luvas de boxe; luvas de golfe; luvas para
esgrima; luvas para jogos; mah-jong; malha (jogo da
-); mamadeiras de bonecas; máquinas de
entretenimento automáticas, operadas por moedas;
marcadores de bilhar; marionetes; máscara de
fantasia descartável ou não; máscaras de brinquedo;
máscaras de teatro; máscaras para esgrima; mastro
para windsurfe; meia para hidroginástica [artigo
esportivo]; mesas de bilhar; mesas de bilhar
operadas por moedas; mesas para futebol de salão;
mesas para tênis de mesa; miniaturas de veículos;
móbiles [brinquedos]; modelos de veículos
[miniaturas]; molinete; nadadeiras para natação;
nassas [equipamento de pesca]; neve artificial paras
árvores de natal; objetos para festas; organo silicio
utilizado
como
massa
de
modelagem
e
entretenimento infantil; paintball (munição para
armas de -) [artigos desportivos]; parafina para uso
em equipamento esportivo; pára-pente; passatempo
[divertimento, diversão, entretenimento]; patinetes;
patins com rodas; patins em linha; patins para gelo;
pedalinho; peles de foca [revestimentos de esquis];
pelúcia (ursos de -); perneira para uso em rodeio
[artigo esportivo]; pés-de-pato (nadadeiras para
natação]; petecas; pião; piñatas; pinos de jogo de
boliche; piões [brinquedos]; pipas [papagaios];
piscinas [brinquedos]; pista de corrida; pistolas de
brinquedos; placa em forma de dente para sola de
esqui; pombos de barro (alvos]; pontas de taco de
bilhar; prancha de body-board; pranchas á vela;
pranchas de surfe; pranchas de surfe (bolsas para
esquis e -); pranchas skates; prestidigitadores
(equipamentos de -); produto antiderrapante para
prancha de surf (parafina, borracha); quartos de
bonecas; quebra-cabeça de armar; quilhas [jogo];
raia para piscina; raquete para neve [calçado];
raquetes; raspadores para esquis; rede de vôlei;
rede para esportes; redes para borboletas; redes
para esportes; redes para tênis; resina utilizada por
atletas; revestimentos de esquis; roda de roleta;
roda-gigante; roleta (rodas de-); roleta [jogo]; roupa
para boneca; sacos de bater [pugilismo]; sacos de
críquete; sacos de golfe, com ou sem rodinhas;
sarrico [rede para pesca]; sensores de mordida
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[material de pesca]; sinos para árvores de natal;
suporte atlético [colhoneira, artigo desportivo];
tabuleiros de damas; tabuleiros de xadrez; tacos de
bilhar; tacos de golfe; tacos de hóquei; tacos para
jogos; tambor [brinquedo]; teatro (máscaras de -);
tênis (lançador de bolas de -); tobogã; trampolins
[artigos desportivos]; trapézio; trela [correia] para
pranchas de surfe; trenó duplo; trenós [artigos
desportivos]; triciclo para o entretenimento infantil
[brinquedo]; tripa para pesca; trotes (artigos para -);
truques (artigos para -); vara para salto; varas de
pescar; veículo para entretenimento e diversão
(brinquedo); veículos de brinquedo de controle
remoto; veículos de brinquedos; velas (suportes para
-) para árvores de natal; velocípede (brinquedo);
xadrez."
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761535 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 19 abrigo pré-fabricado não metálico; adobe
[tijolo seco ao sol]; aduela [ombreira de porta];
aglutinantes para conservação de estradas; água
(válvulas para encanamentos de -), não metálicos ou
plásticos; alabastro; alçapões (tampas não metálicas
para -); alcatrão; alcatrão de hulha (coal tar); alcatrão
em bruto de origem vegetal (material de
pavimentação); alcatrão esteárico para construção;
alcatroadas (tiras -), para construção; alizar de janela
de madeira; amarração de embarcações (cais
flutuantes não metálicos para -); andaimes não
metálicos; anúncios (suportes não metálicos para
afixação de -); aquário [estrutura do tipo tanque];
aquários [estruturas]; ardósia; ardósia (pó de -);
ardósias para telhados; areia; areia [exceto areia
para fundição]; areia argentífera; areia monazítica
para construção; areia para aquários; arenito (tubos
para -); arenito para construção; argamassa;
argamassa de amianto; argamassa para construção;
argila [incluída nesta classe]; argila para construção;
argila refratária; armação de treliça [sistema de vigas
cruzadas empregado no travejamento das pontes];
arquibancada; arte (objetos de -) de pedra, concreto
ou mármore; artigo para instalação hidráulica;
asfalto; asfalto (pavimentos de -); assoalhos em
parquetes; aviários não metálicos [estruturas];
azulejos não metálicos para construção; bagaços de
cana-de-açúcar (aglomerados de -) [material de
construção]; balastro [brita de escória]; balaústres;
balcão [varanda ou sacada]; balizas não luminosas e
não metálicas; banca de jornal não metálica; banco
de cimento ou concreto; banheiras para aves
[estruturas não metálicas]; banheiro público [cabine];
barraca de feira; barracas; barracas para venda de
alimentos, não metálicas; barreira rodoviária, exceto
de metal; barro para tijolos; basalto; basculante não
metálico
betumado
(papelão
-);
betume;
betuminosos (produtos -) para construção;
bicicletários não metálicos; blocos não metálicos
para pavimentação; bóia para caixa d'água; breu
[pavimentação]; bustos de pedra, concreto ou
mármore; cabines de banho não metálicas; cabines
telefônicas, não metálicas; caibro para construção;
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caibros [carpintaria]; caibros para telhados; cais
flutuantes não metálicos para amarração de
embarcações; cais não metálico de embarque; caixa
d'água [reservatório para abastecimento]; caixa para
construção debaixo d'água; caixão não metálico para
construção sub-aquática; caixas de correspondência,
de alvenaria; caixilho de madeira; caixilho para
janela de correr, exceto de metal; caixilhos não
metálicos para construção; caixilhos para estufas,
não metálicos; cal; calcário; calcário argiloso;
caldeira [estrutura]; calhas não metálicas; calhas não
metálicas para construção; câmaras mortuárias, não
metálicas [sepultamento]; cano de cimento ou
faiança; canos não metálicos para calha; canos para
drenagem, não metálicos; canos rígidos não
metálicos [construção]; caramanchões [estruturas];
carpete de madeira; casa pré-fabricada, exceto de
metal; casa transportável, exceto de metal; cascalho;
cavalete ou suporte não metálico desmontável para
banheira; cerâmica (matérias-primas para -);
cercaduras não metálicas para túmulos; cercas de
paliçadas, não metálicas; cercas não metálicas;
cercas não metálicas para segurança em estradas;
chaminés (chapéus de -), não metálicos; chaminés
(proteção para -) não metálica; chaminés (tubos de ), não metálicos; chaminés não metálicas; chamota
[argila cerâmica refratária]; cimento (postes de -);
cimento (revestimentos de -) à prova de fogo;
cimento [incluído nesta classe]; cimento armado;
cimento de alto-forno; cimento de amianto
[fibrocimento]; cimento de pouzzolane; cobertura
para parede e assoalho; coberturas não metálicas
para construção; cofragens não metálicas para
concreto; compensados de madeira; concreto;
concreto (elementos de -) para construção; concreto
armado; condutos forçados [não metálicos];
construção (revestimentos não metálicos para -);
construções
não
metálicas;
construções
transportáveis não metálicas; cornijas não metálicas;
cortiça aglomerada; cré para construção [calcário,
argila]; cristal de rocha; cumeeira de telhado não
metálica; degraus não metálicos para escadas;
deque não metálico para piscina; divisórias não
metálicas; dormentes não metálicos para estradas
de ferro; dreno para construção; duto para água, gás
ou ar comprimido [metálico]; duto para água, gás ou
ar comprimido [não metálicos]; dutos não metálicos
para instalações de ventilação e ar condicionado;
edificação não metálica; embarcações (cais
flutuantes não metálicos para amarração de -);
encanamentos não metálicos de água; escadas não
metálicas; escoras não metálicas; escórias [materiais
de construção]; esquadria não metálica; esquadrias
para portas, não metálicas; estábulos; estacapranchas não metálicas; estacas não metálicas;
estacas não metálicas para amarração; estátuas de
pedra, concreto ou mármore; estatuetas de pedra,
concreto ou mármore; estelas funerárias não
metálicas; esticador [mourão]; estradas (folhas e
placas de material sintético para marcação de -);
estradas (granulados de vidro para marcação de -);
estradas de ferro (dormentes não metálicos para -);
estradas de ferro (travessas não metálicas para -);
estrados, não metálicos, para pisos; estruturas não
metálicas para construção; estufas transportáveis
não metálicas; estuque [gesso] [incluído nesta
classe]; fasquia de madeira [pedaço de madeira
comprido e estreito; ripa]; feiras (barracas de -); feltro
para construção; fibra sintética para concreto; florão;
foguetes (rampas não metálicas para lançamento de
-); folhas de madeira compensada; fornalhas
(cimento para -); forros [revestimentos] não
metálicos para construção; fundição (moldes não
metálicos para -); galinheiros não metálicos; gelosias
[venezianas] não metálicas; geotêxteis; gesso
[gipsita]; giz bruto; grade [treliça] não metálica;
granito; guichê; hulha (alcatrão de -); janelas
(caixilhos para -), não metálicos; janelas de batente,
não metálicas; janelas não metálicas; jaú não
metálico [andaime]; junco para construção; lá de
madeira; ladrilhagem (aglutinantes para -); ladrilhos
não metálicos para construção; lajes lustrosas; lajes
não metálicas; lajes tumulares [lápides]; lajota;
lambris [madeira]; lambris não metálicos; lâmina de
madeira; lápides [pedras funerárias]; lápides não
metálicas para túmulos; linhas de transmissão de

energia elétrica (postes não metálicos para -); lintéis
não metálicos; / macadame; madeira (papelão de
pasta de -), para construções; madeira (pavimentos
de -); madeira compensada (folhas de -); madeira
manufaturada; madeira moldável; madeira para
compensados; madeira para construção; madeira
para
fazer
utensílios
domésticos;
madeira
semitrabalhada;
madeira
serrada;
madeira
trabalhada; magnésia (cimento de -); manilha; marga
calcária; mármore; marquises não metálicas para
construção; mastros [postes] não metálicos;
materiais de construção refratários, não metálicos;
materiais de construção, não metálicos; materiais de
reforço não metálicos para construção; mesa de
cimento ou concreto; molduras não metálicas para
construção; molduras não metálicas para cornijas;
molduras para portas, não metálicas; monumentos
funerários não metálicos; monumentos, não
metálicos; mosaicos para construção; mosquiteiro
[tela não metálica contra insetos colocada em
janelas e/ou portas]; mosquiteiros não metálico;
mosquiteiros não metálicos; mourão; móvel em
cimento ou concreto; oleiro (argila de -); olivina para
construção; painéis não metálicos para construção;
painéis sinalizadores não mecânicos, não luminosos
e não metálicos; paliçadas não metálicas; papel de
construção; papel ou papelão alcatroado para
telhado; papelão para construção; parapeitos de
lareira; parede divisória não metálica substituível;
pavimentos lustrosos; pedra; pedra artificial; pedra
calcária; pedras de construção; pedras de escórias;
pedras refratárias; persianas de exterior, não
metálicas ou têxteis; piche [breu]; pilastra não
metálica para construção; pintura á pistola (cabines
não metálicas para -); piscinas [estruturas não
metálicas]; pisos não metálicos; pisos não metálicos
para construção; placa identificadora de logradouro
público não metálica; placas comemorativas, não
metálicas; placas de cimento; placas e cavaletes de
plástico usados para sinalização de pedestres;
placas não metálicas para túmulos; plataformas préfabricadas não metálicas; pocilgas; poleiros; portais
não metálicos; portas (painéis não metálicos para -);
portas não metálicas [incluídas nesta classe]; portas
sanfonadas não metálicas; postes não metálicos;
postes não metálicos para linhas de transmissão de
energia elétrica; postes telegráficos não metálicos;
pranchas [madeira para construção]; pranchas não
metálicas para saltos; prateleira [construção];
prolongamentos não metálicos de chaminés;
purgadores [válvula de drenagem] não metálicos ou
plásticos; quadro de janela e porta; quartzo;
quiosques de plástico e fibras usados para
exposições e coberturas; ralo não metálico;
ramificação (canos não metálicos de -); refratários
(materiais
-);
reservatórios
de
alvenaria;
revestimento de ruas (materiais para -);
revestimentos
[materiais
de
construção];
revestimentos
betuminosos
para
telhados;
revestimentos de cimento à prova de fogo;
revestimentos de madeira; revestimentos não
metálicos para construção; revestimentos não
metálicos para paredes e muros; revestimentos não
metálicos para paredes, para construção; ringue de
estrutura não metálica; ringues de patinação
[estruturas não metálicas]; ripas de telhado; ripas
não metálicas; roseta de estuque; ruas (materiais
para construção e revestimento de -); sanca; sarjeta
[escoadouro]; sarrafo de madeira; seixos para
aquários; sepulturas (cercaduras não metálicas para
-); sílica [quartzo]; silos não metálicos; sinais para
estradas, não luminosos, não mecânicos e não
metálicos; sinalização não luminosa, não mecânica e
não metálica; soleiras não metálicas; suportes não
metálicos para afixação de anúncios; tábua de
madeira; tábuas; tábuas de assoalho; tacos de
assoalho em parquete; tacos para assoalho; tapume
de vinil; tela não metálica; tela protetora para piscina;
tela protetora para varanda; telefônicas (cabines -),
não metálicas; telha de amianto; telhados (algerozes
não metálicos para -); telhados (coberturas não
metálicas para -); telhados não metálicos; telhas não
metálicas terracota; tetos não metálicos; tijolos;
tijolos (aglutinantes para -); tira alcatroada para
construção; tira de madeira; tora de madeira;
trabalhos de pedra; traves [vigas] não metálicas;
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traves não metálicas; travessas não metálicas para
estradas de ferro; treliças não metálicas; tubo de
plástico pvc [tubos não metálicos para instalações de
água ou esgoto]; tufo [calcário]; túmulos não
metálicos; venezianas não metálicas; venezianas
não metálicas para exteriores; vidraças [exceto
vidros para janelas de automóveis]; vidraças para
construção; vidro de alabastro; vidro de construção;
vidro de segurança; vidro isolante [construção]; vidro
para janela de dupla camada para isolamento
térmico e acústico; vidros para construção [vidraças];
vigamentos não metálicos para construção; vigas de
suporte não metálicas [partes de escadas]; vigas
não metálicas; vitrais; xilólito; xistos.
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761543 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 26.1.1; 26.7.1; 26.13.25
NCL(9) 27 capachos; carpete de grama artificial;
carpete sanitário; carpetes; chapa antiderrapante
[tapetes]; colgaduras, exceto de matéria têxtil;
esteira para quadra de jogo [tapete para quadra de
jogo]; esteiras [incluídas nesta classe]; esteiras de
corda entrelaçada para rampas de esqui; esteiras de
junco; grama artificial; laminados plásticos para
revestimento de pisos e paredes; linóleo; papel de
parede; passadeira [tapete longo e estreito, feito de
estofo, ou de outro material, que se estende na
escada, corredor, para se passar sobre ele];
revestimento de assoalho; revestimentos de vinil
para assoalho; tapeçarias murais [colgaduras],
exceto de matéria têxtil; tapete de borracha
decorativo para bebê; tapetes [incluídos nesta
classe]; tapetes antiderrapantes; tapetes de
banheiro; tapetes de ginásio de desportos; tapetes
para automóveis; tapetes para ginástica; tela
antiderrapante [usada sob o tapete].
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761551 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 18 alças de valises; alforje de uso pessoal;
animais de estimação (roupas para -); animal [selim
para -]; antolhos; armações para guarda-chuva ou
para guarda-sol; armações para sacolas de mão;
arminho [pele]; arreios (ferragens de -) exceto de
metal precioso; arreios para animais; bainhas de
couro para molas; bandoleiras [correias]; barraca de
praia [guarda-sol]; barrigueira [artigo de selaria];
bastões de alpinista; bastões para alpinismo; baús
[bagagem]; baús para viagem; bengalas; bengalasassentos; boleadeiras; bolsa do vestuário comum;
bolsa para tênis; bolsas; bolsas (armações para -);
bolsas de caça; bolsas de couro para embalagem;
bolsas de couro para ferramentas; bolsas de malhas;
bolsas de mão; bolsas de viagem; bolsas para
alpinistas; bolsas para campistas; bridões;
cabrestos; cães (coleiras para -); caixas de couro ou
de cartão-couro; caixas de couro para chapéus;
caixas de fibra vulcanizada; camurça (peles de -),
exceto para limpeza; camurça [couro de cabra];
capas de couro para móveis; capas de guardachuvas; capas de peles [pelaria]; capas para
animais; carona [selaria]; cartão-couro [imitação de
couro]; carteira para moeda; carteiras de bolso;
castão para bengala [remate superior da bengala];
cavalos (cabrestos para -); cavalos (cobertas para -);
cavalos (rédeas para -); chapeleira [para transporte
de chapéu]; chaveiro [artigo de couro, tipo carteira];
chicote de nove tiras; chicotes; cilhas; cobertura para
animal; coberturas para selas de cavalo; colar para
cavalo; coleiras de couro; coleiras para animais;
cordões de couro; correia [selaria]; correias de
arreios; correias de couro; correias de couro usadas
a tiracolo; correias para equipamento militar; correias
para patins; couro curtido; couro não trabalhado ou
semitrabalhado; couro vegetal; coxim [parte de sela];
curtidas (peles -); embalagem (bolsas de couro para
-); embornal; - empunhaduras de bengalas;
empunhaduras de guarda-chuvas; enfeites de couro
para móveis; estojo para cosméticos [nécessaire
vazia, somente a bolsa]; estojos de cosméticos
[nécessaire]; estribo para equitação; estribos (peças
de borracha para -); estribos de couro; faixas de
couro; ferragens de arreios; fios de couro; fita e fitilho
para animal [em couro]; fitas de couro para chapéus;
focinheira; fraldas para animais; frasqueira [mala ou
bolsa]; freios [arreios]; freios para animais; guardachuva (argolas para -); guarda-chuva (capas de -);
guarda-chuva ou guarda-sol (varetas para -); guardachuvas; guarda-chuvas (cabos de -); guarda-sóis
[sombrinhas]; imitações de couro; invólucros de
couro para embalagem; joelheiras para cavalos;
laçarote e laço para animal; malas (alças de -);
malas de roupas para viagem; malas de viagem;
maletas para documentos; mochilas; mochilas
(bornais); mochilas à tiracolo para transportar bebês;
mochilas escolares; molesquim [imitação de couro];
música (caixas de -); pasta de viagem; pastas
[malas]; pastas escolares; pele de cabrito; pele de
carneiro; peles; peles de animais; peles de camurça,
exceto para limpeza; peles de gado; película de
tripas de bois ou carneiros; porta nota; porta-cartão;
porta-chaves [artigos de couro]; praia (bolsas de -);
presilhas de selas; rebenque [chicote]; rédeas;
roupas para animais de estimação; sacolas de
compras; sacolas de compras com rodas; sacolas de
rede para compras; sacolas escolares; selaria; selas
(armações de -); selas para montaria; tiracolo
(correias de couro usadas a -); tirantes [arreio]; tiras
de couro; tiras de couro [selaria]; trela [correia] de
couro para cão; tripas de bois ou carneiros (película
de -); tripas para fazer salsichas; valises; válvulas de
couro; varetas para guarda-chuva ou guarda-sol;
viagem (conjuntos de -) [artigos de couro]; xairéis
para selas de cavalos.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761560 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 26.1.1; 26.7.1; 26.13.25
NCL(9) 24 acolchoado [roupa de cama]; acolchoado
para móvel; acolchoado usado como cobertura para
cama; acolchoado usado como protetor para berço;
adesivos (tecidos-) para aplicação a quente; algodão
(tecidos de -); alpaca [tecido]; apara de tecido;
bandeiras; bandeiras [exceto de papel]; banho
(roupa de -) [exceto vestuário]; bombazinas [tecido];
braçadeiras
de
matérias
têxteis
[presilha];
branquetas para imprensa; brocados; cama (colchas
de -); cama (mantas de -); cama (roupas de -);
cambraia [tecido]; caminhos de mesa; cânhamo
(tecidos de -); cânhamo (tela de -); capas [soltas]
para móveis; capas de plástico para móveis; capas
para almofadas; capas para móveis, de tecido;
casimira [tecido]; cassa [tecido muito fino, de linho
ou de algodão]; centro de mesa; cetim [tecido];
chapéus (forros de matéria têxtil de -); cheviotes
[tecido]; chita [tecido]; coberta ornamental para
travesseiros; cobertas de cama; cobertas de cama
de papel; cobertores de cama; cobertura de mesa
[toalha]; cobertura de tecido para tampo de vaso
sanitário; cobertura para bidê; cochinilha [tecido
colorido]; colchas; colchões (capas para -); colchões
(protetores de -); cortinado; cortinas de chuveiro de
tecido ou plástico; cortinas de matérias têxteis ou
plásticas; cortinas de tecidos transparentes; cotim
[tecido leve de linho ou algodão]; crepe [tecido];
crepom [tecido]; damasco [tecido]; descanso de
garrafas e copos [roupas de mesa]; droguete
[estofo]; edredons; entretelas; esparto [tecidos];
estamenha [tecido]; estampagem (tecidos de seda
para -); etiquetas [tecido]; faixas têxteis; fazendas
não-tecidas [não urdidas]; feltro [incluído nesta
classe]; fibra de vidro (tecidos de -) para uso têxtil;
flâmula; flanela [tecido]; flanela higiênica; forros
[têxteis]; forros de matéria têxtil de chapéus; fronhas
de travesseiros; fustão; gabardine [tecido]; gaze
[tecido]; gorgorão [tecido]; guardanapos de mesa
têxteis; jérsei [tecido]; jogos americanos [exceto de
papel]; juta (tecidos de -); lençóis [têxteis]; lenços de
bolso têxteis; lenços de tecido para remover
maquiagem; lingerie (tecidos para -); linho (tecidos
de -); lona [tecido]; lonas [telas] para tapeçaria ou
para bordados; luvas para toalete; manta balística
[tecido]; mantas de viagem; marabu [tecido];
materiais filtrantes de matérias têxteis; material têxtil;
matérias plásticas [substitutas de tecidos]; mobiliário
(tecidos para -) [estofamento]; molesquim [tecido];
morim [tecido]; mosquiteiro; mosquiteiros; oleados
[toalhas de mesa]; otomana [tecido]; panamá
[tecido]; pano de copa; pano de prato; panos
[incluídos nesta classe]; panos gomados exceto para
papelaria; panos para bilhar; panos para queijo;
pelúcia; percal [tecido de algodão]; percalina [tecido
de algodão]; popelina sarja; raiom; rami (tecidos de ); reposteiros [cortinados de porta]; roupa de cama;
roupa de cama, mesa e banho; roupas de cama
hipoalergênicas; sacos de dormir; sanefa para
cortina e persiana [têxtil]; sapatos (tecido para forrar
-); sarjel [tecido grosso de lã]; seda [tecidos]; seda
ou lã aveludada (tecido de -); sudário [tecido]; tafetá
[tecidos]; tapeçarias murais de matérias têxteis;
tecido adamascado de linho; tecido de fibra sintética;
tecido de gaze; tecido de lá [estamenha]; tecido de
lã frisado; tecido felpudo; tecido grosseiro; tecido
para botas e sapatos; tecido para mesa de bilhar;
tecido para vidro [toalha]; tecido recamado; tecidos
[incluídos nesta classe]; tecidos de lá; tecidos
desenhados para bordado; tecidos elásticos; tecidos
imitação de peles de animais; tecidos impermeáveis
a gases para balões aeronáuticos; tecidos não
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tecidos; tecidos para uso têxtil; tela de treliça;
toalhas de mesa [exceto de papel]; toalhas de rosto
de matérias têxteis; toalhas têxteis; tricôs [tecidos];
tule; tussor [tecido fino, de seda natural semelhante
ao xantungue]; veludo; veneziana [persiana de
matéria têxtil]; vidro têxtil [fibra têxtil]; voile [tecido
leve e fino, em geral transparente]; zefir [tecido].
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761578 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
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CFE(4) 26.1.1; 26.7.1; 26.13.25
NCL(9) 26 abafadores para chaleiras; adesivo para
aplicação em roupa quente ou frio; adesivos
termocolantes para ornamentação de artigos têxteis;
agulha de marfim ou de osso; agulha de sapateiro;
agulha para bordado; agulha para couro; agulhas
[incluídas nesta classe]; agulhas de costura; agulhas
de crochê para bordar; agulhas de sapateiro;
agulhas de seleiro; agulhas para cerzir; agulhas para
encadernar; agulhas para máquinas cardadoras de
lã; agulhas para tricotar; agulheiro; alamar
[passamanaria]; alças (fivelas para -); alfinetes
[exceto jóias e bijuteria]; algarismos para marcar
roupa; almofadas de agulha; almofadas de alfinete;
aplique [cabelo artificial]; arbusto artificial; arcos para
o cabelo; armarinho (artigos de -) [exceto fios
retroses] [incluídos nesta classe]; arranjo de flor
artificial; aves (plumas de -) [acessórios de
vestuário]; avestruz (plumas de -) [acessórios de
vestuário]; babados [trabalhos de renda]; babados
de saia; bainhas postiças; baleia (ossos de -) para
espartilhos; barbas postiças; barbatanas para
espartilhos; bigodes postiços; bilro [peça para tecer
renda]; blusas (colchetes de -); bocaxim (tarlatana)
[entretela]; bolas para cerzir; bonsai artificial;
bordado em prata e ouro; bordados; bordados de
ouro; bordados de prata; borlas [armarinho]; borlas
[pompons]; botões [incluídos nesta classe]; botões
em biscuit; braçais; broches [acessórios de
vestuário]; buquê artificial; cabeleira [peruca]; cabelo
artificial; cabelos (toca para tingir os -); cabelos
postiços; cadarço para roupa; cadarços para
sapatos; caixas de costura; caixas para agulhas;
caixinha
para
agulha;
canutilho
[miçanga];
cardadoras de lã (agulhas para máquinas -);
cavanhaque artificial; colarinhos (esticadores para -);
colchetes
[armarinho];
colchetes
[vestuário];
colchetes para espartilhos; colchetes para sapatos;
corbelha de flor artificial; cordões (passa -) [perucas];
cordões de lã; cordões para vestuário; coroas de
flores artificiais; corpetes (colchetes de -); correias
para guiar crianças; debrum (galões de -); debrum
para vestuário; debruns para vestuário; dedais para
costurar; distintivo ornamental [botão]; elástico para
uso em têxtil; emblemas ornamentais [botões];
emblemas para roupa, exceto de metal precioso;
enfeites de laço [passamanaria]; enfeites para os
cabelos; enfeites para sapatos [exceto de metal
precioso]; enfeites para vestuário; espiguilha [renda];
estojos para agulha; faixa e fita comemorativa ou
condecorativa; faixas elásticas para segurar as
mangas [vestuário]; fantasia (artigos de -)
[bordados]; fecho corrediço [fechos ecler]; fechos
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aderentes; fechos ecler; fechos ecler para bolsas;
fechos para sapatos; fechos para vestuário; festões
[bordado]; fios de metal para bordados; fita
[armarinho]; fitas [passamanaria]; fitas adesivas para
fraldas; fitas com ganchos para serem utilizadas em
tapetes; fitas de premiação; fitas elásticas; fitas para
debruar, para vestuário; fitas para franzir cortinas;
fitas para prender os cabelos; fivela para cintos;
fivelas [acessórios de vestuário]; fivelas para os
cabelos [prendedores]; fivelas para sapato; fivelas
para suspensórios; flores artificiais; franjas; fruta
artificial; galão [artigo de armarinho]; galões para
debrum; ganchos para tapete; gorgorão [armarinho];
grampos para ondular os cabelos; grampos para os
cabelos; grinaldas artificiais; ilhoses para sapatos;
ilhoses para vestuário; laço para roupa; lantejoulas
para vestuário; letras para marcar roupa; marcar
roupa (algarismos ou letras para -); mica (lantejoulas
de -); miçanga; monogramas para marcar roupa;
navetas para confecção de redes de pesca; nesga;
números para competidores; ombreiras para roupas;
orlas para vestuário; ornamentação de artigos têxteis
(adesivos termocolantes para -); ornamentos de
chapéus [exceto de metal precioso]; ouropéis
[enfeites de vestuário]; ouropéis [passamanaria];
paetê; papelotes [para o cabelo]; passamanaria;
pena artificial [fantasia]; perucas; planta artificial;
plumas [acessórios de vestuário]; pompom; postiças
(bainhas -); prendedores de calça para ciclistas;
presilhas [vestuário]; presilhas para vestuário; redes
para os cabelos; remendos termocolantes para
consertar artigos têxteis; renda; rolos de cabelo
[exceto aparelhos manuais]; roseta de papel, de
seda (flor artificial); rosetas [laço]; roupas (ombreira
para -); sapato (fivelas para -); sapatos (enfeites para
-) [exceto de metal precioso]; sapatos (fechos para ); sianinha [artigo de armarinho]; sutache; tela para
alfaiate; têxteis (remendos termocolantes para
consertar artigos -); tocas para tingir os cabelos;
topetes [cabelo]; tranças de cabelos; travessa para
cabelo; travessas [prendedores para os cabelos];
viés [tira estreita de pano cortada de viés ou no
sentido diagonal da peça].
*NA
ESPECIFICAÇÃO
FOI
INCLUÍDA
A
EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA CLASSE]"
PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À CLASSE
REIVINDICADA E FOI EXCLUÍDA A EXPRESSÃO
"SUSPENSÓRIOS (FIVELAS PARA -)" EM
DUPLICATA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761586 16/09/2010
351
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CFE(4) 26.1.1; 26.7.1; 26.13.25
NCL(9) 23 algodâo (fios de -); algodão fiado;
bordado (fios para -); borracha (fios de -) para uso
têxtil; cânhamo (fios de -); cerzidura (fios de -); coco
(fios de fibra de -); costura (fios para -) [linhas];
elásticos (fios -) para uso têxtil; estambre [lã fiada];
fiados; fios [incluídos nesta classe]; fios de fibra de
vidro para uso têxtil; fios de lã; juta (fios de -); lá
fiada; linha de chenille; linho (fios de -); matérias
plásticas (fios de -) para uso têxtil; passamanaria
[fio]; piteira [fibra têxtil]; raiom (fios de -); seda (fios
de -); seda fiada.

*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
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CFE(4) 26.1.1; 26.7.1; 26.13.25
NCL(9) 25 agasalhos para as mãos; alba [vestimenta
de padre]; almofada forrada não elétrica para
aquecer
os
pés;
alpercatas;
anáguas;
antiderrapantes para botas e sapatos; armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; avental
descartável de uso não profissional; babador não
descartável; babadouros, exceto de papel; baby-doll;
bandagem elástica [vestuário]; bandanas; banho
(calções de -); banho (chinelos de -); banho
(sandálias de -); batina; beca; bermuda para prática
de esporte; bermudas; biqueiras; biquíni; blazers
[vestuário]; blusa militar; boa [estola de plumas];
bolsos; bolsos para roupas; borzeguins; bota para
operário; botas (antiderrapantes para -); botas
(calcanheiras para -); botas (canos de -); botas
(ferragens para -); botas (viras para -); botas
[incluídas nesta classe]; botas de esqui; botas para
esportes [incluídas nesta classe]; botinas; cachecóis;
calça (fraldas -); calça para equitação; calçado
esportivo; calçado para uso profissional; calçados
[incluídos nesta classe]; calçados de madeira;
calçados para snowboarding (ompi); calcanheiras
para botas e sapatos; calcanheiras para meias;
calção para banho; calças; calças compridas;
calções de banho [sungas]; camisa (punho de -);
camisa para militar; camisas; camisas (peitilhos de ); camisetas; camisetas (peitilhos de -); camisola;
canga; capotes; capuzes [vestuário]; carapuça
[barrete cônico; gorro]; cartolas; casaco para
operador; casacos [vestuário]; casula [vestimenta
sacerdotal que se põe sobre a alva e a estola];
casulas sacerdotais [vestimenta]; ceroulas; chapéus
[chapelaria]; chapéus, bonés; chinelo [vestuário
comum]; chinelos [pantufas]; chuteira; ciclistas
(vestuário para -); cinta [vestuário comum]; cinta
para menstruação; cintas [roupa íntima]; cintos
[vestuário];
cintos
porta-moedas
[vestuário];
cobertura descartável para calçado; colarinhos
[vestuário]; colarinhos postiços; coletes; coletes
[roupa íntima]; coletes para pesca; combinação
[roupa
íntima];
combinações
[vestuário];
confeccionado (vestuário -); corpete; coturno; cravo
para chuteira; cuecas; cueiros de matérias têxteis
para bebês; culote [calça para montaria]; dólmã
[veste militar]; echarpe; enxovais de bebês;
escapulários; espartilhos; esportes (sapatos para -)
[incluídos nesta classe]; estolas; estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
farda; fardão; ferragens de metal para sapatos e
botas; forros confeccionados [parte de vestuário];
fraldas de matérias têxteis para bebês; fraque;
gabardines [vestuário]; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (sapatos para -); gorros; gravatas;
guarda-pós; impermeáveis (roupas -); jaleco;
jaquetas; jérseis [vestuário]; lenço de lapela [parte
anterior e superior de um casaco voltada para fora];
lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de meias;
lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas sem dedos;
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macacões; maiô; malhas [vestuário]; manípulos
[estolas]; mantilhas; meias; meias absorventes de
transpiração;
meiascalças;
mitras
[chapéus];
orelheiras [vestuário]; palas de boné; palas para
camisas; paletós; palmilhas; parcas; pelerines; peles
[vestuário]; peliças; penhoar; pijamas; plastrom;
polainas; poncho; porta-moedas (cintos -) [vestuário];
praia (roupas de -); presilhas para calças; presilhas
para polainas; pulôveres; punhos de camisa;
quimono [vestuário]; robe; roupa de baixo; roupa
íntima; roupa íntima descartável; roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas de
banho; roupas de couro; roupas de fantasia; roupas
de imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saltos
de
sapatos;
sandálias;
sapatos
(antiderrapantes para -); sapatos (calcanheiras para
-); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sobretudos [vestuário]; solado não
ortopédico; solas para calçados; solidéus [barrete];
spencer; sudários axilares; suéteres; sungas;
suspensórios; sutiã para postura sem finalidade
terapêutica; sutiãs; ternos; tira (faixa) para a cabeça;
togas; toucas de banho; toucas de natação; trajes;
trajes de banho; travas para chuteiras de futebol;
túnicas; turbantes; uniformes; vestuário [incluído
nesta classe]; vestuário de papel; véus [vestuário];
viras para botas e sapatos; viseiras; xales.
*NA
ESPECIFICAÇÃO
FOI
INCLUÍDA
A
EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA CLASSE]"
PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À CLASSE
REIVINDICADA,
FORAM
EXCLUÍDAS
AS
EXPRESSÕES "EM GERAL" E "ETC" POR
POSSUÍREM CARÁTER GENÉRICO E FORAM
EXCLUÍDAS AS EXPRESSÕES "CALÇADOS" EM
DUPLICATA E "BONÉS" EM TRIPLICATA.
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CFE(4) 26.1.1; 26.7.1; 26.13.25
NCL(9) 22 abacá [fibra têxtil]; acetato [fibra têxtil];
alforje para o transporte de mercadoria, saco; alga
para estofamento; algas do mar [material de
estofamento]; algodão (fibras curtas de -); algodão
cru; aparas de madeira; arnica; arrastão para pesca;
babaçu (palha de-); barbante; barbante para
embalagem; barraca de camping; bis sunn [fibra];
braçadeiras não metálicas para sustentação de
cargas; cabelo natural; cabelos; cabos não
metálicos; caixilhos de janelas de guilhotina (cordões
para -); camuflagem (coberturas para -); camuflagem
(redes para-); cana da índia [fibra]; cânhamo;
cânhamo em bruto [fibra]; capas para veículos;
cargas (braçadeiras não metálicas para sustentação
de -); cargas (correias para sustentação de -), exceto
de metal; cargas (lingas não metálicas para
sustentação de -); caroá [fibra têxtil]; casulos; chicote
(corda de -); cintas não metálicas para uso agricola;
clorofibra [fibra têxtil]; corda de polietileno; corda
para carpete; corda para embalagem; corda para
persiana; corda para varal; cordame; cordas
[incluídas nesta classe]; cordas não metálicas;
cordas para reboque de carros; cordões para
caixilhos de janelas de guilhotina; cordões para

DIRMA – Despachos em Pedidos 243

pendurar quadros; correias de cânhamo; correias
não metálicas para sustentação de cargas; correias
não-metálicas para sustentação de cargas; cortiça
para estofamento; crina; crina de africa para
estofamento; crina de cavalo para estofamento; crina
vegetal em bruto; cupro [fibra têxtil]; elastano [fibra
têxtil]; elastodieno [fibra têxtil]; embalagem (material
para -) [enchimento, acolchoamento] exceto de
borracha e de matérias plásticas; embalagens de
matéria têxtil; enchimento [artigos de cama] (plumas,
penas para -); enchimentos [estofos]; ervas para
estofamento; escadas de corda; esparto [grama];
estofamento (materiais para - ), exceto de borracha
ou materiais plásticos; estofamento [acolchoamento]
(lã para - ); estopa; estopa de algodão; estopa de
limpeza; estopa em bruto; faixas não metálicas para
atar ou embrulhar; feixes (fios para amarrar -); fibra
de coco; fibra e filamento originário de pêlo de
animal; fibra vegetal para reforçar concreto ou
asfalto; fibras de carbono para uso têxtil; fibras de
sílica vitrificada para uso têxtil; fibras de vidro para
uso têxtil; fibras em rama para estofamento e
enchimento; fibras em rama para filtragem; fibras
plásticas para uso têxtil; fibras têxteis; fibras têxteis
em bruto; fios de resíduos de seda; fios não
metálicos para atar ou embalar; fios trançados de
papel; fios trançados para rede; fitas de gelosias
[lâminas das venezianas]; fitas não-metálicas para
embrulhar ou atar; floco de espuma [enchimentos];
flocos [enchimento]; flocos de lã; flocos de seda;
gaxetas fibrosas para navios; giesta [fibra têxtil];
guaxima [fibra têxtil]; invólucros de palha para
garrafas; junco em bruto; juta; kenaf [cânhamobrasileiro]; lã [velo]; lã cardada; lã crua ou tratada; lã
em bruto; lã para estofamento [acolchoamento]; lã
penteada;
lã
tosquiada;
laços
[redes,
entrelaçamentos]; líber; lingas não metálicas para
sustentação de cargas; linho em bruto [fibra do
linho]; linhol [fio grosso, untado em cerol]; macela
[erva utilizada em enchimento de travesseiro];
madeira (serragem de -); malhas [redes]; materiais
para estofamento, exceto de borracha e materiais
plásticos;
oleados
[tecidos];
paina;
palha
(embalagens de -) para garrafas; palha de madeira;
palha para estofamento; papel (fios trançados feitos
de -); papoula-do-são-francisco [cânhamo-brasileiro];
pêlos de animais; pêlos de camelo; pêlos de cavalo;
penas para estofamento [plumas]; penugem
[plumas]; penugem de eider [plumas]; pesca (redes
de -); plumas [penugem] para enchimento [artigos de
cama]; plumas [penugem] para estofar mobília;
poliamida [fibra têxtil]; poliéster [fibra têxtil];
polietileno [fibra têxtil]; polipropileno [fibra têxtil];
poliuretano [fibra têxtil]; quater maguey [fibra têxtil];
ráfia; rami (fibras de -); reboques de carros (cordas
para -); rede de descanso; rede para pesca; redes
(fios trançados para -); redes [incluídas nesta
classe]; redes para dormir; resíduos de algodão
[estopa] para estofamentos; saco de estopa para
limpeza; saco para lavar roupa; sacos [invólucros,
sacolas] para embalagem, de matéria têxtil; sacos
para lavagem de artigos de malha; sacos para
transporte e armazenamento de mercadorias a
granel; sacos postais; sargaço [material de
estofamento]; seda (resíduos de -); seda crua; sisal;
sustentação de cargas (correias não metálicas para ); tecido alcatroado (tela de -) [para tabiques de
ventilação]; tela de tecido alcatroado [tabiques de
ventilação]; tendas; ter henequen [fibra têxtil]; tiras
para atar videiras; toldos; toldos de material sintético;
toldos de matérias têxteis; tucum [fibra têxtil]; velas
de navios; velas para windsurfe.
*NA
ESPECIFICAÇÃO
FOI
INCLUÍDA
A
EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA CLASSE]"
PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À CLASSE
REIVINDICADA E FOI EXCLUÍDA A EXPRESSÃO
"ETC" POR POSSUIR CARÁTER GENÉRICO.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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CFE(4) 26.1.1; 26.7.1; 26.13.25
NCL(9) 14 abotoaduras; adereços [jóias e bijuterias];
adereços
de
prata;
ágatas;
água-marinha;
alexandrita [pedra preciosa]; alfinetes de adereço;
alfinetes de gravatas; alfinetes de metal precioso;
âmbar amarelo (jóias e bijuterias de -); ametista;
amuletos [jóias e bijuterias]; âncoras [relojoaria];
anéis [jóias e bijuterias]; argola de uso pessoal
[bijuteria]; arreios (acessórios de -) de metal
precioso; arte (objetos de -) de metal precioso;
azeviche de bruto ou semitrabalhado; balangandã
[ornamento ou amuleto, ordinariamente de metal, em
forma de figa, medalha, pendente de broche, argola
ou pulseira]; berloques [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); botton/broche; bracelete de
qualquer material [jóia/bijuteria]; brilhante [jóia];
brincos; broches [jóias e bijuterias]; bustos de metal
precioso; caixas de metal precioso; caixas de
relógios de pulso; caixas para jóias; camafeu
(broche); chaveiros de bijuteria; chaveiros para uso
pessoal [exceto tipo carteira]; cloisonné [jóias e
bijuterias]; colares [jóias e bijuterias]; contas de
madeira para bijuteria; contas de ouro para jóia;
coral para manufatura de jóia; corda de relógio
[mola]; correntes [jóias e bijuterias]; correntes de
relógios; cristal em bruto; cronógrafos [relógios];
cronométricos
(instrumentos
-);
cronômetros
[cronógrafo]; cronômetros [relógios de precisão];
cronoscópios; diamantes; display para cronômetro e
relógio; elo de metal precioso; emblemas de metal
precioso; engrenagem de relógio; esmeralda;
espinélio [pedras preciosas]; estátuas de metal
precioso; estatuetas de metal precioso; estojos de
relógios de pulso; estojos para relojoaria; fichas de
cobre; fios de metal precioso [jóias e bijuterias];
imitações de pedras preciosas; irídio; joalheria /
bijuteria (artigos de -); jóias e bijuterias de âmbar
amarelo; lápis-lazúli [lazurita=pedra ornamental];
ligas de metal precioso; lingotes de metais
preciosos; marfim (adereços de -) [jóias e bijuterias];
mecanismos de relógios; mecanismos de relojoaria;
medalhas; medalhões [jóias e bijuterias]; metais
preciosos não trabalhados ou semitrabalhados;
metal precioso (fios de -) [jóias e bijuterias]; moedas;
molas de relógios; molduras plásticas (frente
removível) para relógios; mostradores de relógios;
olivina [pedra preciosa]; ônix; ornamentos de
azeviche; ornamentos de chapéus [de metal
precioso]; ornamentos para calçados [de metal
precioso]; ósmio; ouro (fios de -) [joalheria]; ouro,
não trabalhado ou batido; paládio; pedras para
meditação; pedras preciosas; pedras preciosas
(imitações de -); pedras semipreciosas; pêndulos
[relojoaria]; penduricalhos [jóias e bijuterias]; pérolas
[jóias e bijuterias]; pérolas de ambroide [âmbar
prensado]; platina [metal]; ponteiros [relojoaria];
prata (fios de -); prata fiada; prata semitrabalhada ou
batida; preciosas (imitações de pedras -);
prendedores de gravatas; pulseiras [jóias e
bijuterias]; pulseiras de relógio; pulseiras de relógios;
rádio-relógio, se comercializado como relógio;
relógio de quartzo; relógios (correntes de -); relógios
(molas de -); relógios (pulseiras de -); relógios
(vidros de -); relógios [de parede ou de sala];
relógios [de parede ou de sala] (caixas de -); relógios
atômicos; relógios de controle; relógios de pulso;
relógios de sol; relógios despertadores; relógios
elétricos; ródio; rubi; rutênio; safira; tambores
[relojoaria]; tarraxa para brinco; tiara; topázio;
tornozeleira
(jóia/bijuteria);
turmalina
[pedra
preciosa]; turquesa [pedra preciosa]; vidros de
relógios.
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porta-chaves [artigos de couro]; praia (bolsas de -);
presilhas de selas; rebenque [chicote]; rédeas;
roupas para animais de estimação; sacolas de
compras; sacolas de compras com rodas; sacolas de
rede para compras; sacolas escolares; selaria; selas
(armações de -); selas para montaria; tiracolo
(correias de couro usadas a -); tirantes [arreio]; tiras
de couro; tiras de couro [selaria]; trela [correia] de
couro para cão; tripas de bois ou carneiros (pelicula
de -); tripas para fazer salsichas; valises; válvulas de
couro; varetas para guarda-chuva ou guarda-sol;
viagem (conjuntos de -) [artigos de couro]; xairéis
para selas de cavalos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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CFE(4) 26.1.1; 26.7.1; 26.13.25
NCL(9) 18 alças de valises; alforje de uso pessoal;
animais de estimação (roupas para -); animal [selim
para -]; antolhos; armações para guarda-chuva ou
para guarda-sol; armações para sacolas de mão;
arminho [pele]; arreios (ferragens de -) exceto de
metal precioso; arreios para animais; bainhas de
couro para molas; bandoleiras [correias]; barraca de
praia [guarda-sol]; barrigueira [artigo de selaria];
bastões de alpinista; bastões para alpinismo; baús
[bagagem]; baús para viagem; bengalas; bengalasassentos; boleadeiras; bolsa do vestuário comum;
bolsa para tênis; bolsas; bolsas (armações para -);
bolsas de caça; bolsas de couro para embalagem;
bolsas de couro para ferramentas; bolsas de malhas;
bolsas de mão; bolsas de viagem; bolsas para
alpinistas; bolsas para campistas; bridões;
cabrestos; cães (coleiras para -); caixas de couro ou
de cartão-couro; caixas de couro para chapéus;
caixas de fibra vulcanizada; camurça (peles de -),
exceto para limpeza; camurça [couro de cabra];
capas de couro para móveis; capas de guardachuvas; capas de peles [pelaria]; capas para
animais; carona [selaria]; cartão-couro [imitação de
couro]; carteira para moeda; carteiras de bolso;
castão para bengala [remate superior da bengala];
cavalos (cabrestos para -); cavalos (cobertas para -);
cavalos (rédeas para -); chapeleira [para transporte
de chapéu]; chaveiro [artigo de couro, tipo carteira];
chicote de nove tiras; chicotes; cilhas; cobertura para
animal; coberturas para selas de cavalo; colar para
cavalo; coleiras de couro; coleiras para animais;
cordões de couro; correia [selaria]; correias de
arreios; correias de couro; correias de couro usadas
a tiracolo; correias para equipamento militar; correias
para patins; couro curtido; couro não trabalhado ou
semitrabalhado; couro vegetal; coxim [parte de sela];
curtidas (peles -); embalagem (bolsas de couro para
-);
embornal;
empunhaduras
de
bengalas;
empunhaduras de guarda-chuvas; enfeites de couro
para móveis; estojo para cosméticos [nécessaire
vazia, somente a bolsa]; estojos de cosméticos
[nécessaire]; estribo para equitação; estribos (peças
de borracha para -); estribos de couro; faixas de
couro; ferragens de arreios; fios de couro; fita e fitilho
para animal [em couro]; fitas de couro para chapéus;
focinheira; fraldas para animais; frasqueira [mala ou
bolsa]; freios [arreios]; freios para animais; guardachuva (argolas para -); guarda-chuva (capas de -);
guarda-chuva ou guarda-sol (varetas para -); guardachuvas; guarda-chuvas (cabos de -); guarda-sóis
[sombrinhas]; imitações de couro; invólucros de
couro para embalagem; joelheiras para cavalos;
laçarote e laço para animal; malas (alças de -);
malas de roupas para viagem; malas de viagem;
maletas para documentos; mochilas; mochilas
(bornais); mochilas a tiracolo para transportar bebés;
mochilas escolares; molesquim [imitação de couro];
música (caixas de -); pasta de viagem; pastas
[malas]; pastas escolares; pele de cabrito; pele de
carneiro; peles; peles de animais; peles de camurça,
exceto para limpeza; peles de gado; pelicula de
tripas de bois ou carneiros; porta nota; porta-cartão;

CFE(4) 26.1.1; 26.7.1; 26.13.25
NCL(9) 15 acoche [instrumento musical]; acordeões;
aparelhos para virar páginas de caderno de música;
apito usado como instrumento musical; apoios de
queixo para violinos; arcos para instrumentos
musicais; baixos; bandolins; bandônios; banjo;
baquetas de bumbo; baquetas de tambor; bateria
[instrumento musical]; batutas; berimbau de boca;
bico de clarinete; bocal para instrumento musical;
bombo [instrumento musical]; bongô [instrumento
musical]; boquilhas para instrumentos musicais;
buzina [instrumento musical; corno, trompa]; buzinas
grandes [trombetas]; caixas de música; carrilhões
[instrumentos musicais]; castanholas; cavalete para
timbale [tambor]; cavaletes para instrumentos
musicais; cavaletes para tímpanos; cavaquinho
[instrumento
musical];
chapéus
chineses
[instrumento musical]; chaves de afinar; chocalho
[instrumento musical]; címbalo [antigo instrumento
de corda]; cítaras; clarinetes; clarins; concertinas;
contrabaixos; corda de tripa para instrumentos
musicais; cordas de harpa; cordas de piano; cordas
para instrumentos musicais; cornetas [instrumentos
musicais]; cornetins [instrumentos musicais]; couros
de tambores; cravelhas; cravo [instrumento musical];
crinas de arcos para instrumentos musicais; cuíca;
diafragma [peça de instrumento musical]; diapasões;
estantes de música; estojos para instrumentos
musicais; flautas; flautas de bambu; foles para
instrumentos musicais; foles para órgãos [tubos];
gaita; gaitas-de-fole; gongos; guitarra; guitarra
chinesa [pipa, violão]; harmônicas [gaitas de boca];
harmônio [pequeno órgão de sala]; harpas; hugin
[violino chinês]; instrumento acústico [musical];
instrumentos musicais; instrumentos musicais de
corda; instrumentos musicais eletrônicos; liras;
mandolina [mandola = antigo instrumento da família
do alaúde]; matraca [instrumento musical de
percussão]; nozes de arco para instrumentos
musicais; oboés; ocarinas; órgãos; palhetas;
palhetas de instrumento de sopro; palhetas para
instrumentos de corda; pandeiros; pedais para
instrumentos musicais; peles de tambor; pianos; pipa
[violão,
guitarra
chinesa];
pratos;
realejos;
reguladores de intensidade para pianos mecânicos;
rolos musicais [piano]; rolos musicais perfurados;
saxofone; sheng [instrumento de sopro chinês];
sinos de mão [instrumentos musicais]; sintetizadores
de música; suona [trompete chinês]; suportes para
instrumentos musicais; surdinas para instrumentos

musicais; tambores [baterias]; tantãs; teclados de
piano; teclados para instrumentos musicais; teclas
de piano; teclas para instrumentos musicais;
tímpanos; triângulos [instrumentos musicais]; tripé
para apoio de instrumento e partitura; trombones;
trompetes; válvulas para instrumentos musicais;
varetas de arcos [para instrumentos musicais];
violas; violinos; violões, guitarras; xilofones.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761713 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 ábaco [calculadora]; ábacos; acelerador
linear de elétron; aceleradores de partícula;
acendedores de charutos para automóveis;
acidímetros [instrumentos para medir grau de
acidez]; acidímetros para baterias; acolchoado
elétrico; acopladores [processamento de dados];
acopladores acústicos; actinômetros; acumuladores
(caixas de -) [baterias]; acumuladores elétricos;
acumuladores elétricos para veículos [baterias];
adaptador [elemento elétrico básico]; adaptador
[eletricidade - parte de aparelho]; aerofotogrametria
[aparelho para -]; aerômetros; agendas eletrônicas;
agrimensura [instrumento usado na -]; agulha de
fonógrafo; agulha para aparelho de sonorização;
agulhas de tocadiscos (aparelhos para trocar -);
agulhas para toca-discos; alarme de segurança;
alarmes [incluídos nesta classe]; alarmes acústicos
[som]; alarmes de apito; alarmes de incêndio;
alcoolômetros; alidades; alimentos (aparelhos para
análise de -); alojamento para animais para uso
exclusivo em laboratório; alta freqüência (aparelhos
de -); altígrafo; altímetros; alto-falante para
eletrodoméstico; alto-falante, amplificador, rádio e
toca-fita para automóvel; alto-falantes; amianto
(luvas de -) para proteção contra acidentes; amianto
(roupas de -) para proteção contra fogo;
amperímetros; ampliação (aparelhos para -)
[fotografia]; amplificadores; ampulheta [para medir
tempo de cozimento de alimentos]; ampulhetas;
analisador [aparelho]; analisador de motor de
combustão;
anemômetros;
anodos;
antenas;
anticátodos; anti-roubo (dispositivos de alarme -);
anti-roubo (instalações elétricas -); anúncio luminoso
de néon; apanhamoscas [aparelho]; aparelho de
aviso de perda de velocidade; aparelho de cd para
veículo; aparelho de comunicação; aparelho de
germinação [aparelho de laboratório]; aparelho de
gravação de vídeo; aparelho de gravação e de
reprodução de videocassete; aparelho de medição
de temperatura; aparelho de navegação por satélite;
aparelho de proteção contra variação de tensão;
aparelho
de
resistência;
aparelho
de
telecomunicação;
aparelho
de
videocassete;
aparelho desmagnetizador de fita; aparelho e
dispositivo para salvamento; aparelho e unidade de
controle eletrônico para processamento, avaliação e
medição de sinal gerado por sensor; aparelho
elétrico para comutação; aparelho extintor de
incêndio;
aparelho
geodésico;
aparelho
meteorológico; aparelho náutico; aparelho ótico para
criação de imagem; aparelho ou dispositivo para
matar ou repelir inseto; aparelho ou instrumento
cinematográfico; aparelho ou instrumento de
aferição; aparelho ou instrumento de alarme;
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aparelho ou instrumento de controle; aparelho ou
instrumento de ensino; aparelho ou instrumento de
fotografia; aparelho ou instrumento de inspeção;
aparelho ou instrumento de pesagem; aparelho ou
instrumento de proteção; aparelho ou instrumento de
publicidade; aparelho ou instrumento de reprodução;
aparelho ou instrumento de segurança; aparelho ou
instrumento de sinalização; aparelho ou instrumento
óptico; aparelho para cd; aparelho para checagem
da vela de ignição; aparelho para controle de
estacionamento; aparelho para jogo adaptado para
uso em televisão; aparelho para lavar ou enxugar
pessoa [acionado por moeda, ficha, cartão];
aparelho para leitura de microfilme; aparelho para
limpar ou polir bota ou sapato [acionado por moeda,
ficha, cartão]; aparelho para produção, distribuição e
conversão de energia elétrica; aparelho projetor de
filme; aparelho totalizador; aparelho, placa e
acessórios de telecomunicação; aparelhos de radar;
aparelhos domésticos para vedar; aparelhos
elétricos para ignição à distância; aparelhos para
corte a arco elétrico; aparelhos para galvanização;
aparelhos para medição; aparelhos para registrar a
milhagem de veículos; aparelhos para registrar a
quilometragem de veículos [odômetro]; aparelhos
para soldagem a arco elétrico; aparelhos para
soldagem, elétricos; aparelhos para transmissão de
som; aparelhos respiratórios, exceto para respiração
artificial; aperiódico [transformador de altafreqüência]; apertômetros [óptica]; apito para guiar
ou adestrar animal; apito ultra-sônico; apitos para
cães; apoios para aparelhos fotográficos; apoios
para os pulsos [informática]; aquecedores,
autoclaves, agitadores, evaporadores e aparelhos
para purificação da água para utilização exclusiva
em laboratórios; ar (aparelhos para análise do -);
armações de óculos; astronomia (aparelhos e
instrumentos para -); audiovisual (aparelhos para
ensino -); autobombas para incêndio; automático de
nível [sinalização]; aviadores (trajes para proteção
de -); bafômetro; balanças; balanças de precisão;
balanças romanas; balanceamento (aparelhos para ); balizas [instrumentos de topografia]; balizas
luminosas; balões meteorológicos; bandejas de lavar
[fotografia]; barcos de combate a incêndio; barógrafo
[instrumento que registra continuamente, em um
papel, a pressão atmosférica; barometrógrafo];
barômetros; barquilhas [instrumentos de medição];
básculas [balança para grandes pesos]; bateria de
anodo; bateria elétrica, termoelétrica, inclusive para
veículo; baterias (caixas de -) [acumuladores];
baterias (carregadores para -); baterias (tanques de ); baterias de alta tensão; baterias elétricas para
veículos; baterias para iluminação; baterias solares;
berrante [buzina de chifre com que o boiadeiro tange
o gado]; betatrons; bicos para mangueiras de
incêndio; binóculos; birutas [aparelhos que indicam a
direção dos ventos]; bloqueador eletrônico de
chamada; bobina [eletricidade]; bobina [parte de
computador]; bobina para eletroímã, de indutância,
de ruhmkorff, para tsf; bobinas de auto-indução
[impedância]; bobinas elétricas; bobinas elétricas
(suportes para -); bobinas eletromagnéticas; bocais,
tomadas e outros contatos [conexões elétricas];
bocal para aparelho de mergulho; bóias de borracha
para banho e natação; bóias de marcação; bóias de
sinalização; bóias para banho e natação; bomba de
incêndio [segurança]; bomba de medição; bomba
para fornecimento de combustível; bombas autoreguladoras de combustível; bombas de combustível
para postos de gasolina; bombas de gasolina para
postos de gasolina; borne [eletricidade]; bornes;
botes salva-vidas; botões de campainha; braceletes
de identificação codificada, magnéticos; braço
acústico para aparelho de comunicação; braço
acústico para fonógrafo; braços reprodutores para
toca-discos; brilho (aparelhos para dar -) às
fotografias; bujões indicadores de pressão para
válvulas; bússolas; bússolas [instrumentos de
medição]; bússolas marítimas; buzina de caça
[corneta/apito]; cabeçote para impressora industrial
do tipo térmico; cabelos (aparelhos eletrotérmicos
para ondular os -); cabina de distribuição de
eletricidade; cabo com revestimento de chumbo para
corrente contínua; cabo elétrico de controle para
elevador; cabo para bateria [eletricidade]; cabos
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coaxiais; cabos de fibra óptica; cabos de ignição
para motores; cabos elétricos; cadeias de
agrimensura; cadinhos [laboratórios]; caixa [estojo]
para guardar lentes; caixa [estojo] para monitor de
micro; caixa [estojo] para telefone celular; caixa de
fusíveis [eletricidade]; caixa de som; caixa protetora
[estojo] de máquina fotográfica; caixas de
distribuição [eletricidade]; caixas para alto-falantes;
caixas registradoras; caixilho de rolo para aparelho
fotográfico; calçados para proteção contra acidentes,
irradiação e fogo; calculadoras de bolso; calcular
(máquinas de -); cálculo (discos de - ); calibrador de
célula para uso com gravador; calibrador de ovo;
calibradores; calibrar (anéis para -); calor (aparelhos
para controle de -); câmaras de descompressão;
câmaras escuras [fotografia]; câmeras [fotografia];
câmeras cinematográficas; câmeras de vídeo;
campainhas [cigarras]; campainhas [dispositivos de
alarme]; campainhas elétricas; campainhas elétricas
[cigarras]; campainhas elétricas de porta; canais
acústicos; canetas eletrônicas para unidades de
visualização; capacete de bombeiro; capacete de
proteção para motociclista; capacetes de segurança
para esportes; capacetes para equitação (ompi);
capacetes para proteção; capacidade (medidores de
-); capacitores [condensadores elétricos]; capas
[estojos] de cd e dvd; capilares (tubos -); carregador
magnético ótico; carregadores para baterias
elétricas; carretéis [fotografia]; carretel para
microfilme; carros de bombeiro; cartão com circuito
integrado [cartão inteligente]; cartão de crédito
telefônico codificado magneticamente ou contendo
chip; cartão inteligente [cartão com circuito
integrado]; cartão magnético para abrir portas; cartas
(balanças para pesar -); cartões com circuito
integrado [cartões inteligentes]; cartões inteligentes
[cartões com circuito integrado]; cartões magnéticos
codificados; cartões perfurados (máquinas de -) para
escritórios; cartucho com fita de impressão; cartucho
de filme; cartucho, cd e disquete para vídeo game
[jogo]; cartuchos com fita para impressoras
matriciais; cartuchos para vídeo games; cartuchos
vazios para impressoras; catódicos (dispositivos -)
anticorrosão; cátodo para solda; catodos; catraca;
catracas automáticas [borboleta]; cavalo mecânico
para projetor; cd-rom [disco]; cd-rom [drive]; célula
fotoelétrica; centelhador de proteção [eletricidade];
central
telefônica;
cercas
elétricas;
chassi
fotográfico; chave elétrica; chaves combinadoras
para baterias [redutores]; chips [circuitos integrados];
chumbos de sondagem; chupeta com termômetro;
ciclômetro;
ciclotrons;
cigarras
[campainhas
elétricas]; cilindro de fonógrafo; cinematográfico
(aparelhos para montagem de filme -); cinescópio
[tipo de válvula em que se forma a imagem no
receptor de tv]; cinta de salvamento; cinto para
salvamento; cintos de salvamento; cintos de
segurança [exceto para veículos ou equipamentos
desportivos]; circuito decodificador de cor de
equipamento transmissor de tv; circuitos impressos;
circuitos integrados; clepsidra [relógio que indica o
tempo pelo escoamento de certa quantidade de
água; clinômetros; cobertores para incêndio; cobre
(fios de -) isolados; codificadores magnéticos;
coletes à prova de bala; coletes de natação; coletes
salva-vidas; coletores elétricos; colheres de
dosagem; compactos (discos -) [áudio e vídeo];
compactos (discos -), rom (ingl.); comparadores;
computador (memórias para -); computador
(periféricos de -); computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; computador (teclados de -); computador
de bordo para veículo; computador de força
[interruptor para - ]; computador de velocidade
[interruptor para -]; computadores; computadores
portáteis [laptop]; comutação (dispositivos elétricos
para -); comutadores; condensador elétrico
[capacitor]; condensadores elétricos [capacitores];
condensadores
ópticos;
conduto
acústico;
condutores de raios [pára-raios]; condutores
elétricos; condutos de eletricidade [eletrodutos];
condutos elétricos (material para -) [fios, cabos];
conectores [eletricidade]; conexões elétricas;
conexões para linhas elétricas; conjuntores;

contadores [medidores]; conta-fios; conta-giros
[taquímetros]; conta-passos]; contatos elétricos;
contatos elétricos, de metais preciosos; controle
(aparelhos elétricos para -); controle de velocidade
para veículos (aparelhos para -); controle remoto
(aparelho para -); controle remoto de agulhas
ferroviárias (aparelhos eletrodinâmicos para -);
controle
remoto
de
operações
industriais
(instalações elétricas para -); controle remoto de
sinais (aparelhos eletrodinâmicos para o -);
conversores elétricos; cordões para óculos [pincenê];
corneta para caça; corrente (retificadores de -)
[eletricidade]; correntes para óculos; corretor de
visão; cosmografia (instrumentos para -); couro
(aparelhos para medir a espessura do -); crisol
[laboratórios]; cromatografia (aparelhos de -) para
laboratório; cronógrafos [instrumento para medição
de tempo]; cuba de lavar fotografia; dados (suportes
magnéticos para -); datador elétrico; densímetros;
densitômetros; dentes (protetores de -); descargas
elétricas, (tubos para -), exceto para iluminação;
desenhos animados; desmagnetizadores (aparelhos
-) para fitas magnéticas; destilação (aparelhos para ) para uso científico; destiladores para experiências
em laboratório; detectores; detectores de fumaça;
detectores de metal para uso industrial ou militar;
detectores de moedas falsas [contrafação];
diafragma [peça de aparelho ou instrumento];
diafragmas [acústica]; diafragmas [fotografia];
diagnóstico (aparelhos de -), exceto para uso
médico; diapositivos [slides] [cromos]; difração
(aparelhos para -) [microscopia]; difusor elétrico de
essência para ambiente; dimmers [interruptor de
graduação de intensidade luminosa]; dinamômetros;
direção automática de veículos (dispositivos para -);
disco acústico; discos compactos [áudio e vídeo];
discos compactos, rom (ingl.); discos flexíveis
[disquetes]; discos fonográficos; discos magnéticos;
discos ópticos; discos refletores para uso
[vestimenta] para prevenção de acidentes de
trânsito; disjuntores; disparadores de obturador
[fotografia]; display, exceto para cronômetro e
relógio; dispositivos antiinterferência [eletricidade];
dispositivos para enquadramento de diapositivos
[slide] [cromo]; dispositivos para operar elevadores;
dispositivos para proteção contra raios-x, exceto
para uso médico; disquete para computador;
distância (aparelhos para medir -); distância
(aparelhos para registro de -); distanciômetros
[telêmetro]; distribuição (consoles de -) [eletricidade];
distribuidores de bilhetes; ditar (máquinas de -);
dosímetros; drives de disquetes para computadores;
dutos [eletricidade]; dvd, disco digital de vídeo; dvd,
disco digital de vídeo - aparelho; elétrica (indicadores
de perda -); eletrodinâmicos (aparelhos -) para
controle
remoto
de
agulhas
ferroviárias;
eletrodinâmicos (aparelhos -) para o controle remoto
de sinais; eletrodutos [condutos de eletricidade];
eletrolisadores; eletrônicas (canetas -) para unidades
de visualização; eletrônicas (publicações -) [para
download]; eletroscópio; ensino (aparelhos para -);
entretenimento (aparelhos para -) adaptados para
uso apenas com receptores de televisão;
epidiascópios;
equipamento
de
sonorização;
equipamento
para
limpeza
por
ultra-som;
ergômetros; escafandros; escorredores para uso em
fotografia;
escudo
antitumulto;
esferômetros;
espaçador [amortecedor para condutor de alta
tensão]; espectrógrafos; espectroscópios; espelhos
ópticos; espelhos para inspeção de trabalhos;
espetrógrafo [instrumento óptico]; estabilizador de
voltagem;
estereógrafo;
estereômetro;
estereoscópicos (aparelhos -); estereoscópios;
estojo para filmadora e vídeo; estojo porta-cds;
estojos de dissecação [microscopia]; estojos de
óculos; estojos especialmente feitos para aparelhos
e instrumentos de fotografia; estojos para lâminas de
microscópio; estojos para lentes de contato; estojos
para óculos; estojos para pincenê; etiquetas
eletrônicas
para
mercadorias;
evaporômetro
[aparelho que mede a evaporação de água da
atmosfera]; expostos (filmes -); extintor de incêndio
para veículo; extintores de incêndio; fac-símile
(aparelhos de -) [fax]; faixa refletiva para carroceria
de veículos [dispositivo de segurança]; faturamento
(máquinas para -); fechaduras elétricas; fechos de
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porta, elétricos; fermentação (aparelhos para -)
[aparelhos de laboratório]; ferros elétricos de passar;
ferros elétricos de soldar; ferroviário (aparelhos para
segurança de tráfego -); fibras ópticas; fichas
(mecanismos para aparelhos acionados por -);
filamentos condutores de luz [fibras ópticas]; filme
(aparelhos para cortar -); filme cinematográfico
[exposto]; filtro ortocromático para fotografia; filtros
[fotografia]; filtros para máscaras respiratórias; filtros
para raios ultravioletas [fotografia]; fios (conectores
de -) [eletricidade]; fios de ligas metálicas [fio de
fusível]; fios elétricos; fios magnéticos; fios para
identificação para fios elétricos; fios telefônicos; fios
telegráficos; física (aparelhos e instrumentos para -);
fita cassete ou de vídeo [gravada ou não]; fita
magnética (unidades de -) [para computadores]; fita
para computador; fitas magnéticas; fitas magnéticas
(aparelhos desmagnetizadores para -); fitas métricas
[apetrechos de costura]; fitas para gravação de som;
fitas para limpar cabeçotes de gravação; flash
[fotografia]; fones de ouvido; fonógrafo; fornalhas
para experiências de laboratório; fornos para
experiências
de
laboratório;
fotocopiadoras
[fotográficas, eletrostáticas, térmicas]; fotografia
(escorredores para uso em -); fotografias (aparelhos
para dar brilho às -); fotômetros; fototelegrafia
(aparelhos para -); fotovoltaicas (células -); franquia
(aparelhos para controle de -); frequencímetros;
fusíveis; fusível (fios de -); gabaritos [instrumentos
de medição]; galactômetro; galena (detectores de -);
galvânicas (pilhas -); galvânicos (elementos -);
galvanômetros; galvanoplastia (aparelhos para -);
gás (aparelhos para análise de -); gasômetros;
geodésicos (aparelhos e instrumentos -); geodésicos
(instrumentos -); giroscópio; goniômetros verticais;
grades para baterias; gradiente (indicadores de -);
graminhos [marcenaria]; grampeador [aparelho];
gravação de som (suportes para -); gravadores de
fita; headphone [fones de ouvido]; heliografia
(aparelhos de -); heliográficos (aparelhos -);
hidrômetros; higrômetros; hodômetro; hologramas;
identificação
(cartões
magnéticos
para
-);
identificadores para fios elétricos; ignição à distância
(aparelhos elétricos para -); iluminação de palco
(aparelhos para controle de-); ímãs; ímãs
decorativos; imobilizador de cabeça (para proteção);
impressoras
para
computadores;
incêndio
(batedores para -); incêndio (saídas de -);
inclinômetros;
incubadoras
para
cultura
bacteriológica; indicadores [eletricidade]; indicadores
automáticos de baixa pressão nos pneus;
indicadores de nível de água; indicadores de
quantidade; indicadores de velocidade; indicadores
eletrônicos emissores de luz; indutores [eletricidade];
insetos (aparelhos elétricos para atrair e matar -);
instalações elétricas para controle remoto de
operações industriais; instrumento de controle para
caldeira; instrumentos azimutais; instrumentos para
observação; intercomunicação (aparelhos para -);
interfaces [para computadores]; interruptores
cronométricos
automáticos;
interruptores
de
graduação de intensidade luminosa [dimmer];
interruptores elétricos; inversores [eletricidade];
ionização (aparelhos para -), exceto para tratamento
do ar; joelheiras para operários; jogos (aparelhos
para -) adaptados para uso apenas com receptores
de televisão; juke boxes [informática]; juke boxes
[música]; junção (caixas de -) [eletricidade];
laboratório (bandejas de -); lacres de proteção e
segurança para medidores de água, gás e energia
elétrica;
lactodensímetros;
lactômetros
[galactômetros]; lâminas de microscópio (estojos
para -); lâmpadas de flash [fotografia]; lâmpadas de
lastro; lâmpadas para quarto escuro [fotografia];
lanterna de sinalização; lanterna para sinal de navio;
lanternas mágicas; lanternas ópticas; laser, exceto
para uso médico; leitores [equipamentos de
processamentos de dados]; leitores de código de
barras; leitores ópticos de caractere; lentes
corretivas [óptica]; lentes de aumento; lentes de
contato; lentes de contato (estojos para -); lentes
ópticas; lentes para astrofotografia; limitadores
[eletricidade]; limpeza de discos fonográficos
(instrumentos para -); linhas de sondas; líquido antiembaçante para óculos de natação; lonas de
segurança; lupas conta-fios; luva térmica [proteção e
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segurança]; luvas para mergulhadores; luvas para
proteção contra acidentes; luvas para proteção
contra raios-x, para uso industrial; mágicas
(lanternas -); magnética (unidades de fita -) [para
computadores]; magneto [magnetismo, magnético,
ímã]; manequins de ressuscitação [material de
ensino]; mangas de junção para cabos elétricos;
manômetros; maquilagem (aparelhos elétricos para
retirar -); máquina de computar; máquina de edição
de som e imagem; máquina de grampear; máquina
de registrar; máquina dínamo-elétrica; máquina
elétrica de filigrana; máquina fornecedora de recibo;
máquina para apuração [contagem]; máquina para
reprodução de cópia; máquinas automáticas de
venda; máquinas de contabilidade; máquinas para
contar e separar dinheiro; marcadores de bainha
para costura; máscaras para mergulho; máscaras
para proteção [incluídas nesta classe]; máscaras
para proteção de soldador; máscaras protetoras para
operários; mastros para antenas sem fio;
matemáticos (instrumentos -); material (instrumentos
e máquinas para teste de -); mecânicos (sinais -);
medição (instrumentos para -); medidores;
medidores (aparelhos elétricos -); medidores
[contadores]; medidores de gasolina; medidores de
profundidade
oceânica;
megafones;
meias
aquecidas eletricamente; membranas para aparelhos
científicos; mercúrio (níveis de -); mergulhadores
(aparelhos para -); metal (detectores de -) para uso
industrial ou militar; meteorológicos (instrumentos -);
metrônomos; metros [instrumentos de medição];
microfone;
microfones;
micrômetros;
microprocessadores; microscópios; micrótomos;
miras telescópicas para armas de fogo; mobília
especialmente feita para laboratórios; modelos e
manequins
odontológicos;
modems;
moedas
(mecanismos para aparelhos acionados por -);
moedas (mecanismos para aparelhos de televisão
acionados por -); moedas (portões para
estacionamentos de veículos, acionados por -);
moldura para interruptor; molduras para diapositivos
[slides] [cromos]; molduras plásticas (frente
removível) para celulares e calculadoras; monitorar
(aparelhos elétricos para -); monitores [periféricos de
computador]; monitores [programas de computador];
motor síncrono aplicado em timer eletromecânico e
sistema de controle; mouse [informática]; mouse
pads [informática]; nariz (prendedores de -) para
natação e mergulho; natação (cintos de -); náuticos
(aparelhos e instrumentos -); navais (aparelhos de
sinalização -); navegação (dispositivos de -) para
veículos [computador de bordo]; navegação
(instrumentos para -); néon (luminosos de -); níveis
[instrumentos de topografia]; níveis de bolhas de ar;
nível [instrumento para determinar a horizontalidade
de um plano]; nivelamento (instrumentos para -);
notebook
[computadores];
notebook
[microcomputador portátil, menor que o laptop];
objetivas [lentes] [óptica]; obturadores [fotografia];
oculares (instrumentos contendo -); oculares
[instrumentos ópticos]; oculista (artigos de -); óculo
para guiar moto e ciclo; óculo para prática de tiro ao
alvo; óculo para soldador; óculo para uso em sala de
emergência e de cirurgia; óculos; óculos (armação
de -); óculos (cordões para -) [pincenê]; óculos
(correntes para -); óculos (estojos para -); óculos
(lentes de -); óculos antiofuscantes; óculos de
natação (ompi); óculos de sol; óculos para esportes;
ohmímetros; oitantes; olhos mágicos para portas;
ondômetros; ópticas (lâmpadas -); ópticas (lanternas
-); ópticas (lentes -); óptico (vidro -); ópticos
(condensadores -); ópticos (discos -); ópticos
(instrumentos e aparelhos -); ópticos (leitores -) de
caractere; ópticos (suportes -) para dados;
oscilógrafos; ovos (aparelhos para examinar-);
oxigênio
(aparelhos
para
transvasar
-);
ozonizadores;
pager;
painéis
de
controle
[eletricidade]; painéis de distribuição; painéis
publicitários eletrônicos; paquímetros; párachispas
[veda fagulhas]; parafusos micrométricos para
instrumentos ópticos; pára-raios; pára-sóis para
lentes; parquímetros; pavilhões para alto-falantes;
pele (aparelhos para medir a espessura da -); perda
elétrica (indicadores de -); periféricos de
computador; periódico em fita ou em cd-rom;
periscópios; pesagem (aparelhos e instrumentos

para -); pesar (máquinas para -); pesos; pilhas
elétricas; pilhas para lanternas de bolso; pincenê;
pincenê (armações para -); pincenê (correntes para ); pincenê (estojos para -); pipetas; pirômetros;
pisca-pisca
[sinais
luminosos];
placa
para
acumulador elétrico; placas para baterias; placas
sinalizadoras para estrada, luminosas ou mecânicas;
planímetros; plaquetas de silício para circuitos
integrados;
plexímetro
[metrônomo];
plotters
[traçador gráfico]; pneus (indicadores automáticos de
baixa pressão nos -); podômetros [pedômetro;
polarímetros; porta-cd; porta-disquete; portas
(dispositivos elétricos para abrir -); porteiroeletrônico; portões para estacionamentos de
veículos, acionados por moedas; pranchetas
[instrumentos de agrimensura]; precisão (aparelhos
medidores de -); prendedores de nariz para natação
e mergulho; pressão (indicadores de -); pressão
(medidores de -); pressão nos pneus (indicadores
automáticos de baixa -); prismas [óptica];
processadores
[unidades
centrais
de
processamento] [informática]; processadores de
texto; processamento de dados (dispositivos para -);
programas de computador [para download];
programas de computador gravados; programas de
jogos de computador; programas operacionais para
computador [gravados]; projeção (aparelhos para -);
projeção (telas de -); projetores de diapositivos
[slides] [cromos]; proteção (aparelhos de -) contra
variação de tensão; proteção (capacetes para -);
proteção contra raios-x (dispositivos para -), exceto
para uso médico; proteção de uso pessoal
(dispositivos para -) contra acidentes; protetor para o
dente [acessório para proteção contra acidente];
protetores de ouvido; protetores de tomada; prumo
(fios de -); prumo (pesos de -); publicações
eletrônicas [para download]; publicações em cd-rom;
publicações fixadas em meio magnético; quadros de
distribuição [eletricidade]; quadros eletrônicos para
avisos; quantidade (indicadores de -); quarto escuro
(lâmpadas para -) [fotografia]; química (aparelhos e
instrumentos de -); radar; radiografias, exceto para
uso médico; radiologia (aparelhos para -) para uso
industrial; radiológicas (telas -) para uso industrial;
rádio-relógio, se comercializado como rádio; rádios;
rádios para veículos; rádios toca-fitas portáteis;
radiotelefonia (aparelhos para -); radiotelegrafia
(aparelhos para -); raios (pára- -); raios-x (aparelhos
e instalações geradores de -), exceto para uso
médico; raios-x (dispositivos para proteção contra -),
exceto para uso médico; raios-x (filmes para -)
expostos; raios-x (tubos de -) exceto para uso
médico; reatância (bobina de -) [impedância]; reator
térmico para aparelhos e instrumentos de pesquisa
científica; recarregador de energia [bateria]; receptor
de som; receptores de áudio e de vídeo; receptores
de telefone; redes de proteção contra acidentes;
redes de segurança; redutores [eletricidade];
refratômetros; refratores; registro de distância
(aparelhos para -); régua de precisão; réguas
[instrumentos de medida]; réguas de cálculo; réguas
de carpinteiro [corrediça]; réguas de mira para
nivelamento [instrumentos de topografia]; regulador
para iluminação de palco; reguladores de
intensidade luminosa [dimmer]; reguladores de
velocidade para toca-discos; relés elétricos; relógio
de água]; relógio de quartzo [de precisão,
instrumento científico]; relógios de ponto; reostatos;
resistências elétricas; respiradores [exceto para
respiração artificial]; respiradores para filtragem de
ar; respiratórias (máscaras -) [exceto para respiração
artificial]; respiratórios (dispositivos -) para nado
subaquático; ressuscitação (manequins de -)
[material de ensino]; retículas para fotogravura
[trama]; retortas; revestimentos para cabos elétricos;
roentgen (aparelhos -), exceto para uso médico;
roentgen (filmes -) expostos; romanas (balanças -);
roscas (padrões de abertura de -) [aferidores];
rotores [eletricidade]; roupa para mergulho; roupas
para proteção contra acidentes, irradiação e fogo;
roupas para proteção contra fogo; sacarímetros;
salinômetros;
salvamento
(dispositivos
e
equipamentos para -); salva-vidas (bóias -); salvavidas (redes -); satélite (aparelhos de navegação por
-); satélites para uso científico; scanners
[equipamento de processamento de dados];
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secadoras [fotografia]; secadores de cópias
fotográficas; secretária eletrônica (aparelhos de -);
segurança (cintos de -) [exceto para veículos ou
equipamentos desportivos]; segurança (redes de -);
selecionador de som [aparelho]; selo postal
(aparelhos para controle de -); selos de correio
(contadores de -); semicondutores; separador de
moeda
[equipamento];
separador
magnético
(aparelho); sextantes; simuladores para direção e
controle
de
veículos;
sinais
eletrônicos
(transmissores de -); sinais luminosos; sinais,
luminosos ou mecânicos; sinalização (apitos de -);
sinalização (bóias de -); sinalização (lanternas de -);
sinalização (painéis de -), luminosos ou mecânicos;
sinalização (sinos de - ); sinalização (triângulos de -)
para veículos avariados; sinalizadores [luzes piscapisca]; sinalizadores de neblina, não-explosivos;
sinos de sinalização; sirenes; sismógrafo; sistema de
sonar; slides (projetores de -) [diapositivos] [cromos];
software para jogo e entretenimento [programa de
computador]; soldagem (aparelho para -) a arco
elétrico; soldagem (aparelhos para -), elétricos;
soldagem (eletrodos para -); soldagem elétrica
(aparelhos para -); solenóide (válvulas de -)
[interruptor eletromagnético]; som (aparelhos para
gravação de -); som (aparelhos para reprodução de ); som (fitas para gravação de -); som (instrumentos
localizadores pelo -); somar (máquinas de -);
sonares; sondagem (aparelhos e máquinas para -);
sondas para uso científico; sonoros (alarmes -);
sprinklers [jatos aspersores] de combate a incêndio;
sulfitômetros; suporte para disco; suporte para
televisão, vídeo e som com giro horizontal; suportes
ópticos para dados; suportes para bobinas elétricas;
suportes para chapas escuras (fotografia); suportes
para retortas; suta [instrumento para medir];
tacógrafo [aparelho que registra velocidade;
tacômetro registrador]; tacômetros; tampão para o
ouvido, exceto de uso terapêutico; tampões de
ouvido
para
mergulhadores;
tanques
de
acumuladores [baterias]; taxímetros; teclado para
computador; tela de projeção para filme; tela
eletrificada para atordoar e repelir animal; telas
[fotografia]; telas fluorescentes; telefone (aparelhos
de -); telefones portáteis; telefônicos (transmissores ); telégrafos [aparelhos]; tele-impressoras [telex];
telêmetros
[distanciômetro];
teleprompters;
teleruptores; telescópios; televisão (aparelhos de -);
telex (máquinas de -); temperatura (indicadores de ); tempo (aparelho para registro de -); tensão
(aparelhos de proteção contra variação de -); tensão
(regulador de -), para veículos; teodolito [instrumento
óptico para medir com precisão ângulos horizontais
e ângulos verticais, muito us. em trabalhos
topográficos e geodésicos]; teodolitos; termiônicas
(válvulas -) [rádio]; termiônicos (lâmpadas e tubos -);
termômetros, exceto para uso médico; termostatos;
termostatos para veículos; teste (aparelhos para -)
exceto para uso medicinal; testes, exercícios ou
provas de inteligência (aparelhos e software); timer
[dispositivo que indica, através de sinal sonoro, o
término de um intervalo de tempo]; timer [dispositivo
que liga ou desliga automaticamente qualquer
equipamento, em momento predeterminado]; toca-cd
[discos compactos]; toca-discos; toca-fitas; toca-fitas
(rádios -) portáteis; tomadas, bocais e outros
contatos
[conexões
elétricas];
tomógrafo
computadorizado [para uso científico ou industrial];
toques para telefone celular [downloadable] (ompi);
totalizadores; touca térmica; tradutores eletrônicos
de bolso; trajes usados para proteção contra fogo;
transceptor [aparelho transmissor e receptor de
sinal]; transferidores [instrumentos de medida];
transformadores
[eletricidade];
transistores
[eletrônicos]; trânsito (discos refletores para uso
[vestimenta] para prevenção de acidentes de -);
transmissores [telecomunicação]; transmissores de
sinais eletrônicos; treinador de vôo cego [simulador];
trena [instrumento de medição]; trépano para furar
pedra [instrumento de sondagem do solo]; triângulos
de sinalização para veículos avariados; trilhos
elétricos para montagem de holofotes; tripés para
câmeras; tubos acústicos; tubos de amplificadores
[válvulas]; tubos de ensaio; tubos para descargas
elétricas, exceto para iluminação; udômetro
[instrumento de medição]; unidades centrais de
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processamento
[processadores]
[informática];
urinômetros; vácuo (tubos de -) [rádio]; vacuômetros;
válvula eletromagnética de entrada de água em
máquinas de lavar (tipo interruptor eletromagnético);
válvulas de amplificadores; válvulas de solenóide
[interruptor eletromagnético]; varinhas de adivinho
[para encontrar água ou minerais]; variômetros;
vedar embalagens plásticas (aparelhos elétricos
para -); veículos (dispositivos de navegação para -)
[computador de bordo]; velocidade (indicadores de ); velocidade (instrumentos para medição de -)
[fotografia];
velocímetro;
venda
(máquinas
automáticas de -); verniês [nônio]; vestimenta
especial antiradioatividade; vestuário aquecido
eletricamente; vídeo (fitas de -); vídeo (monitores de
-); vídeo disco; videocassetes [fitas]; videofones;
vidros graduados; vidros revestidos para condutor
elétrico; viscosímetro [instrumento, de que existem
diversos tipos e modelos, destinado a medir a
viscosidade de líquidos ou de gases]; viscosímetros;
viseira de proteção; viseiras [proteção]; viseiras
antiofuscantes; visor para porta [olho mágico];
visores fotográficos; voltímetros; votar (máquinas
para -); walkie-talkies; wattímetro [instrumento para
medida de potência elétrica]; projetores.
*NA
ESPECIFICAÇÃO
FOI
INCLUÍDA
A
EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA CLASSE]"
PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À CLASSE
REIVINDICADA E FOI EXCLUÍDA A EXPRESSÃO
"MÁSCARAS PARA PROTEÇÃO" EM DUPLICATA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761721 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 22 abacá [fibra têxtil]; acetato [fibra têxtil];
alforje para o transporte de mercadoria, saco; alga
para estofamento; algas do mar [material de
estofamento]; algodão (fibras curtas de -); algodão
cru; aparas de madeira; arnica; arrastão para pesca;
babaçu (palha de-); barbante; barbante para
embalagem; barraca de camping; bis sunn [fibra];
braçadeiras não metálicas para sustentação de
cargas; cabelo natural; cabelos; cabos não
metálicos; caixilhos de janelas de guilhotina (cordões
para -); camuflagem (coberturas para -); camuflagem
(redes para-); cana da índia [fibra]; cânhamo;
cânhamo em bruto [fibra]; capas para veiculos;
cargas (braçadeiras não metálicas para sustentação
de -); cargas (correias para sustentação de -), exceto
de metal; cargas (lingas não metálicas para
sustentação de -); caroá [fibra têxtil]; casulos; chicote
(corda de -); cintas não metálicas para uso agrícola;
clorofibra [fibra têxtil]; corda de polietileno; corda
para carpete; corda para embalagem; corda para
persiana; corda para varal; cordame; cordas
[incluídas nesta classe]; cordas não metálicas;
cordas para reboque de carros; cordões para
caixilhos de janelas de guilhotina; cordões para
pendurar quadros; correias de cânhamo; correias
não metálicas para sustentação de cargas; correias
não-metálicas para sustentação de cargas; cortiça
para estofamento; crina; crina de áfrica para
estofamento; crina de cavalo para estofamento; crina
vegetal em bruto; cupro [fibra têxtil]; elastano [fibra
têxtil]; elastodieno [fibra têxtil]; embalagem (material
para -) [enchimento, acolchoamento] exceto de

borracha e de matérias plásticas; embalagens de
matéria têxtil; enchimento [artigos de cama] (plumas,
penas para -); enchimentos [estofos]; ervas para
estofamento; escadas de corda; esparto [grama];
estofamento (materiais para - ), exceto de borracha
ou materiais plásticos; estofamento [acolchoamento]
(lá para - ); estopa; estopa de algodão; estopa de
limpeza; estopa em bruto; faixas não metálicas para
atar ou embrulhar; feixes (fios para amarrar -); fibra
de coco; fibra e filamento originário de pêlo de
animal; fibra vegetal para reforçar concreto ou
asfalto; fibras de carbono para uso têxtil; fibras de
sílica vitrificada para uso têxtil; fibras de vidro para
uso têxtil; fibras em rama para estofamento e
enchimento; fibras em rama para filtragem; fibras
plásticas para uso têxtil; fibras têxteis; fibras têxteis
em bruto; fios de resíduos de seda; fios não
metálicos para atar ou embalar; fios trançados de
papel; fios trançados para rede; fitas de gelosias
[lâminas das venezianas]; fitas não-metálicas para
embrulhar ou atar; floco de espuma [enchimentos];
flocos [enchimento]; flocos de lá; flocos de seda;
gaxetas fibrosas para navios; giesta [fibra têxtil];
guaxima [fibra têxtil]; invólucros de palha para
garrafas; junco em bruto; juta; kenaf [cânhamobrasileiro]; lã [velo]; lá cardada; lã crua ou tratada; lã
em bruto; lã para estofamento [acolchoamento]; lã
penteada;
lã
tosquiada;
laços
[redes,
entrelaçamentos]; líber; lingas não metálicas para
sustentação de cargas; linho em bruto [fibra do
linho]; linhol [fio grosso, untado em cerol]; macela
[erva utilizada em enchimento de travesseiro];
madeira (serragem de -); malhas [redes]; materiais
para estofamento, exceto de borracha e materiais
plásticos;
oleados
[tecidos];
paina;
palha
(embalagens de -) para garrafas; palha de madeira;
palha para estofamento; papel (fios trançados feitos
de -); papoula-do-são-francisco [cânhamo-brasileiro];
pêlos de animais; pêlos de camelo; pêlos de cavalo;
penas para estofamento [plumas]; penugem
[plumas]; penugem de eider [plumas]; pesca (redes
de -); plumas [penugem] para enchimento [artigos de
cama]; plumas [penugem] para estofar mobília;
poliamida [fibra têxtil]; poliéster [fibra têxtil];
polietileno [fibra têxtil]; polipropileno [fibra têxtil];
poliuretano [fibra têxtil]; quater maguey [fibra têxtil];
ráfia; rami (fibras de -); reboques de carros (cordas
para -); rede de descanso; rede para pesca; redes
(fios trançados para -); redes [incluídas nesta
classe]; redes para dormir; resíduos de algodão
[estopa] para estofamentos; saco de estopa para
limpeza; saco para lavar roupa; sacos [invólucros,
sacolas] para embalagem, de matéria têxtil; sacos
para lavagem de artigos de malha; sacos para
transporte e armazenamento de mercadorias a
granel; sacos postais; sargaço [material de
estofamento]; seda (resíduos de -); seda crua; sisal;
sustentação de cargas (correias não metálicas para ); tecido alcatroado (tela de -) [para tabiques de
ventilação]; tela de tecido alcatroado [tabiques de
ventilação]; tendas; ter henequen [fibra têxtil]; tiras
para atar videiras; toldos; toldos de material sintético;
toldos de matérias têxteis; tucum [fibra têxtil]; velas
de navios; velas para windsurfe.
*NA
ESPECIFICAÇÃO
FOI
INCLUÍDA
A
EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA CLASSE]"
PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À CLASSE
REIVINDICADA E FOI EXCLUÍDA A EXPRESSÃO
"ETC" POR POSSUIR CARÁTER GENÉRICO.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761730 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 08 abate de animais de matadouro
(aparelhos e instrumentos para -); abridor de caixa
não elétrico [ferramenta]; abridor de carta não
elétrico; abridor de ostra; abridores de latas, não
elétricos; açúcar (pinças para -); adagas; afiador de
corda manual; afiador manual para instrumento de
corte [acionado por força muscular]; afiadores de
velas (ompi); afiar [amolar] (instrumentos para -);
agrícolas (implementos -) [manuais]; agulhas (limas
para -); alavancas; alfanje [arma branca]; alfanje
[para cortar erva]; alicates; alicates [pinças]; alicates
para cutículas; almofarizes [pilão] para pilar
[esmagar]; alvião [ferramenta]; amoladores de facas;
amolar navalhas (instrumentos para -); ancinhos
[ferramentas manuais]; ancinhos [ferramentas];
ancinhos coletores de areia; anel raspador de óleo
[ferramenta]; animais de matadouro (aparelhos e
instrumentos para esfolar -); apanhador de fruta
[instrumento que apanha, colhe]; aparador de grama
manual [propulsão muscular]; aparelho manual [de
propulsão muscular] para encher pneus; aparelho
manual [de propulsão muscular] sugador de solda
não elétrico; aparelho para curvar cílio; aparelho
para furar orelhas; aparelhos para barbear, elétricos
ou não; aparelhos para destruir parasitas de plantas;
aperta- cabo e aperta-fio [ferramenta]; aplicador de
cílio artificial; arado manual [de propulsão muscular];
arco de pua; arco de serra; aríetes [ferramentas
manuais]; arma branca; arma de estoque; armas
portáteis; armas portáteis, exceto armas de fogo;
arpão; arpões para pesca; arrancador de fruto
[ferramenta]; arranca-ponta [ferramenta]; arrancapregos; assentadores para navalhas de barbear
[correias para afiar navalhas]; atiçadores [ferros para
atiçar fogo]; atomizadores
para inseticidas
[ferramentas manuais]; atordoar gado (aparelhos
para -); bainhas para espadas; baionetas; barba
(máquinas para cortar -); barbear (estojos de -);
barras de desmonte; bastão com faca ou espeto
embutido usado para marcar o gado a ferro em
brasa; bastão para marcar animal feito de substância
não tóxica; bedame ou badame [formão]; bengalaespada [arma branca]; bilhetes (instrumentos para
perfurar -); bisegres; bombas d'água manuais
[propulsão muscular]; bombas manuais braçadeiras
[para carpinteiros ou tanoeiros]; brocas; brocas
(extensões de berbequins para -); brocas [partes de
ferramentas manuais]; brocas [verruma grande];
brocas manuais [broquins]; brocas manuais
[ferramentas]; buris; buris [ferramentas manuais];
cabo de ferramenta manual; cabo manual para cortar
[ferramenta]; cabo para ferramenta; caça (facas de ); caixa [estojo] para ferramenta (cheia); caixa de
meia esquadria [ferramentas manuais]; calafetar
(ferros para -); camartelos; canivetes; cardas
[ferramentas]; cassetetes; cassetetes de policia;
chave de encaixe; chave metálica para veículo;
chave para broca; chave para dar corda; chave para
porca ou parafuso; chaves de boca; chaves de
fenda; chaves de fenda do tipo "catraca"
[ferramentas manuais]; chaves inglesas [ferramentas
manuais]; cílios (aparelhos para curvar -); cintas
metálicas (esticadores para cintas - ) [ferramentas
manuais];
cintos
porta-ferramentas;
cinzéis;
coletores de areia (ancinhos -); coletores de dinheiro;
colheres [incluídas nesta classe]; colheres de
pedreiro [trolha]; colheres, garfos, escumadeiras,
conchas [utensílios de cozinha], parte de faqueiro;
conchas [ferramentas manuais]; conchas para vinho;
correia abrasiva; correias de couro usadas para
afiar; cortadeira manual de papel [exceto material de
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escritório]; cortadeira ou guilhotina manual para
papel, inclusive para fotografia [exceto material de
escritório]; cortador de propulsão muscular para uso
doméstico; cortadores [incluídos nesta classe];
cortadores [ferramentas manuais]; cortadores de
grama [instrumentos manuais]; cortadores de pizza
[não-elétricos]; cortadores de unhas [elétricos ou
não]; corta- tubos [ferramentas manuais]; corta-vidro
[ferramenta]; cravador [ferramenta]; cravadores
[ferramentas]; cravadores de pregos [ferramentas];
cunho [placa de ferro para marcar moeda, medalha]
[ferramenta manual]; cutelaria; cutelaria (produtos
para -); cutelaria [incluída nesta classe]; cutelos
[facas]; cutelos de açougueiro; cutículas (pinças para
-); dardo para abate de animal; decantar líquidos
(aparelhos para -) [ferramentas manuais]; dentes de
ferro para ancinho [parte de ferramenta]; depilação
(aparelhos para -), elétricos ou não; descarregador
de feno [ferramenta manual]; descascador
[ferramenta
manual];
desencapador
de
fio
[ferramenta]; diamantes de vidraceiros [partes de
ferramentas manuais]; dispensadores mecânicos
(não elétricos) para preparados de limpeza e/ou
desinfetantes para uso em lavanderia e nas
indústrias de lavagem de artigos manufaturados (se
ferramenta manual de propulsão muscular);
encóspias [fôrma de madeira usada pelo sapateiro
para alargar o calçado]; enfia- agulhas; enxadas
[ferramentas manuais]; enxadões [picaretas];
enxertadeiras [facas]; enxertar plantas (facas para -);
enxós [ferramentas]; enxós de tanoeiro; escardilhos
[ferramentas manuais]; escareador [ferramenta];
escavadoras [ferramentas manuais]; escopro
[ferramenta]; esfolar animais (instrumentos e
ferramentas para -); esmeril [pedra para amolar];
esmeril [rebolo] (rodas de -); esmerilhar
(instrumentos manuais para -); espadas; espátula
para pintor, decorador e vidraceiro; espátulas
[ferramentas manuais]; espátulas para pintura;
espevitadeira [tesoura para aparar o morrão de
candeeiro, vela]; espevitar [esmorraçar; esmorrar]
(tesouras para -); esquadros [ferramentas];
estampadores em relevo [ferramentas]; estampilhas
[ferramentas manuais]; esticadores para fios e cintas
metálicas [ferramentas manuais]; estilete; estojos
para aparelhos de barbear; estojos para pedicure;
extensão para macho [ferramenta manual];
extensões de berbequins para brocas; faca (utensílio
de cozinha ou cutelaria); faca para abate e para
esfolar animal; facão; facas [incluídas nesta classe];
facas de poda; facas para cortar frutar, verduras e
legumes; facas para escamar; facas para picar
frutas, verduras e legumes; faqueiro; fatiador não
elétrico de legumes; fatiadores de ovos [nãoelétricos]; fatiadores de queijo [não-elétricos];
fendeleira; ferramentas (cintos porta- -); ferramentas
manuais; ferramentas manuais para abrir valas;
ferramentas manuais para estampilhar; ferro de
amolar; ferros [ferramentas manuais não elétricas];
ferros de guilherme [carpintaria]; ferros de passar
[não elétricos]; ferros de plaina; ferros para frisar;
ferros para moldagem; ferros para plissar; ferros
para polir e dar lustre; fios metálicos (esticadores
para -) [ferramentas manuais]; florete [arma branca];
foices; foices (anéis de -); foices (pedras para afiar ); foices pequenas; foles para lareira [ferramentas
manuais]; forcados; fórceps não cirúrgico; formão;
fôrmas de sapateiro; forquilha [ferramenta]; fresas
[ferramentas manuais]; frisar cabelos (aparelhos
manuais para -), não elétricos; frutas, verduras e
legumes (facas para -); frutos (ferramentas manuais
para colher -); fundição (concha ou colher para -);
furadeira manual; furador para tiquete [manual];
furadores;
furadores
[ferramentas];
gado
(instrumentos para esfolar -); gado (instrumentos
para marcar -); gado (tosquiadores para -); garfo
para estrume [forcados]; garfos [talheres]; gelo
(furadores de -); gofrar (ferros para -); goivas
[ferramentas manuais]; guilhermes [carpintaria];
guilhotina manual; inseticidas (atomizadores para -)
[ferramentas manuais]; inseticidas (pulverizadores
para
-)
[ferramentas
manuais];
inseticidas
(vaporizadores para -) [ferramentas manuais];
instrumento manual para apicultura; instrumento
manual para encher pneu; instrumentos para marcar
gado; jardinagem (ferramentas de -) [operadas

manualmente]; lâminas (instrumentos para afiar -);
lâminas (pedras para afiar -); lâminas [armas];
lâminas [ferramentas manuais]; lâminas para
aparelho de barbear; lâminas para tesouras; lança;
lareira (foles para -) [ferramentas manuais]; lima para
calo; limas [ferramentas]; limas grossas [grosa]; lixas
de unhas, elétricas; lixas para unhas; macaco
hidráulico manual; macacos manuais; macete;
machadinha de tanoeiro; machadinhas; machados;
machetes [facão ou faca de mato]; macho
[ferramenta]; maços [ferramentas manuais]; maços
[martelos de madeira]; malho [martelo de ferro];
mandril (aros de -); mandrilagem (barras de -);
mandris
[ferramentas
manuais];
mandris
[ferramentas]; manicure (estojos de -); manicure
(estojos de -), elétricos; máquinas para corte do
cabelo para uso pessoal [elétricas e não elétricas];
marcar a fogo (ferros para -); marreta; martelos
(afiadores de -); martelos [ferramentas manuais];
martelos de forja [malho]; martelos de pedreiro; mó
[pedra com que se afia instrumento cortante];
moedores de carne [ferramentas manuais]; moletas
[ferramentas manuais]; olhal [ferragem]; ostras
(abre-);
pás
[ferramentas
manuais];
pás
[instrumentos manuais]; passadores (cabos para -);
pedra (martelos de -); pedras de amolar (suporte
para -); pedras para amolar; pedras para amolar
[ferramentas manuais]; pêlo dos animais (máquinas
para corte do -); pentes para abrir roscas
[ferramentas manuais]; perfuradores [ferramentas
manuais]; perfuradores [furador]; pesca (arpões para
-); pés-de-cabra [ferramentas]; picaretas; picaretas
[ferramentas manuais]; pilões [ferramentas manuais];
pilões [mãos de almofariz]; pinças; pinças para
depilar;
pinças
para
numerar;
pisoamento
(ferramentas manuais para -); pistolas [ferramentas];
pistolas para extrusão de mástiques, acionadas
manualmente; pizza (cortadores de-) [não-elétricos];
plainas; plainas [facas de tanoeiro]; podadeira;
podadores; podadores de árvores; podões [tesouras
de podar]; polidores de unhas, elétricos ou não;
porta-brocas
[ferramentas
manuais];
portacossinetes [ferramentas manuais]; porta-serras;
porta-tarraxas [ferramentas manuais]; prataria [facas,
garfos e colheres]; pulverizadores para inseticidas
[ferramentas
manuais];
punções
de
bico
[ferramentas]; puxavantes [ferramentas manuais];
puxavantes para ferreiros; quebra-nozes; quebrapedra [ferramenta manual]; raspadeiras [ferramentas
manuais];
raspador
[ferramenta];
raspagem
(ferramentas manuais para -); rebitadores [máquina
para rebitar] [ferramentas manuais]; rebolos [pedras
para amolar] [ferramentas manuais]; roçadeira [foice
de cabo alto, própria para roçar mato - ferramenta de
propulsão muscular]; roda [ferramenta de propulsão
muscular]; rodas de esmeril [rebolo]; sabres; sacapinos; sargento [ferramenta]; seringas para
pulverizar inseticidas; serra manual [de propulsão
muscular]; serras (arcos para -); serras (lâminas para
-) [partes de ferramentas manuais]; serras
[ferramentas manuais]; serras manuais (chassis para
-); serras tico-tico; soco-inglês; soqueiras de metal;
sovela [ferramenta para furar couro]; talhadeiras
[cinzéis] [ferramentas]; talhadeiras de carpinteiro
[cinzel]; talheres [facas, garfos e colheres]; talheres
descartáveis;
tarraxas;
tarraxas
[ferramentas
manuais]; tenazes; tesoura para poda; tesouras;
tesouras [incluídas nesta classe]; tesouras
[instrumentos manuais]; tesouras para bordas;
tesouras para podar [jardinagem]; tira abrasiva;
tornos de bancada; torquês arranca-pregos;
transplantadoras
[ferramentas
manuais];
transplantadores [jardinagem]; trinchete [faca de
sapateiro]; trolha [ferramenta manual]; tubos
(instrumentos para cortar -) [ferramentas]; unhas
(alicates de -); unhas (polidores de -), elétricos ou
não; vaporizadores para inseticidas [ferramentas
manuais]; vazadores [saca-bocados] [ferramentas
manuais]; vazadouros [partes de ferramentas
manuais]; verduras e legumes (instrumento para
picar -); verrumas; verrumas [brocas] [ferramentas
manuais]; zarabatana.
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 21 abotoadeiras; abridores de garrafas;
açucareiros; adornos para centros de mesa; aerossol
(embalagens para -), exceto para uso medicinal;
almofada [escova para animal]; almotolia [bico para ]; almotolia [pequeno vaso de folha, de feitio cônico,
para azeite e outros líquidos, principalmente
oleosos];
alojamento
portátil
para
animal;
amassadeira não elétrica para uso doméstico;
amassadeira para uso doméstico; ampolas de vidro
[recipientes]; ampulhetas; ancorote [pequeno barril];
anel para ave [anilho]; anilhos para aves; anilhos
para aves domésticas; animais (manjedouras para -);
animal [bebedouro para -]; animal [brete para -];
apagadores de velas; apanha-migalhas; aparelhos e
máquinas não elétricos para polir, para uso
doméstico; aparelhos não elétricos para engraxar
sapatos; aparelhos para higiene bucal; aquário
(tampas para -); aquário para peixe [para interiores];
aquários para interiores; aquecedor á gás de uso
doméstico; aquecedor não elétrico de água ou ar
para uso doméstico; aquecedores não elétricos para
mamadeiras; arandelas; argolas para guardanapos;
armadilha acionada por animal destinada a lançar
objeto para matá-lo; armadilha contendo substância
ou preparado químico para capturar inseto nocivo;
armadilhas para camundongos; armadilhas para
insetos; armadilhas para ratos; arte (obras de -) de
porcelana, terracota ou vidro; aspersores para regar
flores e plantas; aspirador e limpador de roupa
portátil movido à pilha; aspiradores de pó, não
elétricos; bacias [recipientes]; bacias [tigelas]; bacias
para lavar roupa; baixelas [serviços] para licores;
balde para bebida; baldes; baldes de tecidos fiados;
baldes para carvão; baldes para gelo; bandejas;
bandejas de papel para uso doméstico; bandejas
giratórias de mesa; bandejas para asseio de animais
de estimação; bandejas para uso doméstico;
banheiras para aves [incluídas nesta classe];
banheiras para bebês [portáteis]; bases para pratos
[utensílios de mesa]; batedeira manual [de propulsão
muscular]; batedeiras [coqueteleiras]; batedor de
coquetel [utensílio manual]; batedores não elétricos;
batedores não elétricos, para uso doméstico;
batedores para tapetes [exceto máquinas]; bateria
de cozinha; bebedouro para animal; bebedouros;
beber (recipientes para -); bicos [bules, calhas, etc.];
bicos de aspersão para mangueiras de irrigação;
bicos de regadores; biscoiteira; bolsas isotérmicas;
bomboneiras; botas (formas para alargar -); brochas
de alcatrão, com cabo longo; bule de chá; bustos de
porcelana, terracota ou vidro; caçambas; caçarolas;
caçarolas [não eletricamente aquecidas]; cachepôs,
exceto de papel, para vasos de plantas; café
(serviços de -); cafeteiras não elétricas; caixa para
conservar água gelada de aço inoxidável [recipiente
térmico]; caixa protetora [estojo] para caixa de sabão
em pó; caixas de bombons; caixas de vidro; caixas
para asseio de animais de estimação; caixas para
chá; caixas para pílulas [exceto para fins medicinais];
caixas refrigeradoras portáteis, não elétricas;
calçadeiras para sapatos; caldeirões; cálice camurça
para limpeza; candelabro não elétrico; candelabros
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[castiçal]; canecas; cântaros; cantis; capa para
escova de dente; capas para tábuas de passar;
castiçais; cerâmica; cerâmica (louça de -); cerâmicas
para uso doméstico; cerdas de animais; cerdas de
porco; cerveja (canecas para -); cesta de café da
manhã [vazia]; cesta de natal [vazia]; cesta de vime
para pão; cesta de vime para transportar peixe;
cesta para correspondência; cesta para papel; cesta
para transportar garrafa; cesta para transporte de
mercadoria para uso doméstico; cestas para pão;
cestas para piqueniques [com louça]; cestos para
pão [uso doméstico]; cestos para uso doméstico; chá
(serviços de -); chaleiras; chaleiras não elétricas;
chapas de ferro não elétricas para waffles (ingl.);
chapas para impedir o transbordo de leite; chifres
para beber; churrasqueiras [panelas]; cilindro para
gás; coador, exceto de papel; coadores; coadores de
chá [filtros]; coadores não elétricos para café;
cofrinho não metálico [enfeite]; cofrinhos não
metálicos; colheres para misturar [utensílios de
cozinha]; colheres, garfos, escumadeiras, conchas
[utensílios de cozinha], exceto parte de faqueiro;
compoteira; concha [acessórios de mesa]; conchas
para sopa, para uso na cozinha; conjunto para
mantimento; copos; copos de papel ou de plástico;
copos para beber; coqueteleiras; cortadores de
biscoito; cortadores de massa; couro polido; cozinha
(misturadores não elétricos para -); cristais
[vidraçaria]; cristal usado em vidraça; cubos de gelo
(formas para -); cuia para chimarrão [recipiente];
cumbuca de gelo; decantadores (recipientes -);
defumadores [perfumadores]; descalçadeiras para
botas; descanso para panela, exceto de papel ou
tecido; descanso para prato, exceto de papel ou
tecido; descansos de talheres para mesa; descansos
para ferros de passar; descansos, exceto de papel
ou pano; descaroçador de azeitona; descascador de
legume [utensílio doméstico]; desentupidores de pia;
desodorização (aparelhos de -) para uso pessoal;
dispensadores de sabão; dispensadores metálicos
de toalhas de papel; elo para guardanapo;
enceradeira não elétrica [escovão]; enceradeiras não
elétricas; enfeites de porcelana; escorredor [utensílio
doméstico]; escova de cabelo; escova e pente para
pêlo de animal; escova usada na limpeza doméstica;
escovas (artigos para -); escovas (materiais para
fabricação de -); escovas; escovas de dentes
escovas de dentes, elétricas; escovas de toalete;
escovas elétricas [exceto de partes de máquina];
escovas para calçados; escovas para cavalos;
escovas para esfregar; escovas para lavar louça;
escovas para limpar tanques e recipientes; escovas
para sobrancelhas; escovas para vidros de
luminárias; escovinhas para as unhas; esfregões;
esfregões [panos] de limpeza; esfregões abrasivos
para cozinha; esfregões metálicos para arear;
esfregões para limpeza; espanadores de móveis;
espanadores de pó, de penas; espátulas [utensílios
de cozinha]; espátulas para tortas; espetos de metal
para cozinha; esponja para banho; esponjas
abrasivas para limpar a pele; esponjas de toalete;
esponjas para pó-de-arroz; esponjas para uso
doméstico; esponjeiras; espremedores de alho
[utensílio de cozinha]; espremedores de frutas não
elétricos, para uso doméstico; espumadeira ou
escumadeira [exceto parte do faqueiro]; estátuas de
porcelana, terracota ou vidro; estatuetas de
porcelana, terracota ou vidro; estatuetas em biscuit;
esticadores de calças; esticadores de camisas;
esticadores de vestuário; estojo [nécessaire] com
utensílios de toalete estojos de toalete; estojos para
pentes; estojos para pó-de-arroz; estopa de algodão
para limpeza; estopa para limpeza; faiança (louça de
-); fechos para tampas de panelas; fibra de vidro,
exceto para isolamento ou uso têxtil; fibra de vidro,
exceto para uso têxtil; fibras de sílica vitrificada,
exceto para uso têxtil; figuras [estatuetas] de
porcelana, terracota ou vidro; filtro não elétrico
d'água; filtros para uso doméstico; fio dental para
uso odontológico; flores (cachepôs, exceto de papel,
para vasos de - ); formas [utensílios de cozinha];
formas de cozinha; formas para alargar luvas;
formas para bolos; formas para gelo; frascos; frascos
de bebidas para viajantes; frigideiras; fritadeiras, não
elétricas; fumaça (aparelho para absorver -) para uso
doméstico; funis; gaiolas para animais de estimação;

gaiolas para pássaros; galhetas; galheteiros;
gamelas [vasilhas]; garrafão de vidro; garrafão
revestido de trançado de vime; garrafas; garrafas
para água; garrafas para gelar; garrafas térmicas;
geleiras portáteis, não elétricas; gravatas (prensas
para -); grelhas [utensílios para cozinhar];
incensários [perfumadores]; indez [ovos artificiais];
infusores de chá; instrumento para alimentar ou dar
de beber a ave; instrumentos de limpeza [manuais];
instrumentos para irrigação; jarras de vidro; lá de aço
para limpeza; lã de vidro, exceto para isolamento;
latas de lixo; leiteira; letreiro de vidro; licoreira;
lixeiras; louças; louças [exceto para garfos e
colheres]; luvas de jardinagem; luvas para polir;
luvas para uso doméstico; maçanetas de porcelana
para portas; macarrão (aparelhos [manuais] para
fazer -); maiólica; manjedouras; manjedouras para
animais; manjedouras para gado; manteigueira
metálica; manteigueiras; maquiagem (aparelhos para
remover -) [não elétrico]; máquinas não elétricas de
café; mata-moscas [mecânicos]; materiais para polir
[exceto preparações, papel e pedra]; merendeiras
[lancheiras]; misturadores não elétricos para uso
doméstico; moedores manuais para café; moedores
manuais para pimenta; moinhos manuais para uso
doméstico; moringas [bilhas]; mosaicos de vidro,
exceto para construção; moscas (mata-) [armadilhas
ou batedores]; necessaire; opalinas; oveiros;
paliteiros; palitos de dentes; panelas de pressão,
não elétricas; panelas para cozinha; pano
emborrachado para limpeza; panos de limpeza;
panos de pó; panos impregnados com detergente
para limpeza; panos para limpeza de chão;
pauzinhos para comida oriental; pauzinhos para
mexer coquetéis; pegador de azeitona; peles de
camurça para limpeza; pêlos para escovas; peneira
para a limpeza de piscina; peneiradores de cinzas
[utensílios domésticos]; peneiras [utensílios de uso
doméstico]; peneiras [utensílios domésticos]; pentes;
pentes com dentes largos para os cabelos; pentes
elétricos; pentes para animais; pimenteiras; pincéis
para barba; pincel para maquiagem; pingadeira
[vaso onde se recolhe o liquido que escorre da
carne, ao assar]; pipetas [provadores de vinho];
pires; porcelanas; porta escova; porta-cardápios;
porta-carvão [lareira]; porta-condimentos (conjuntos
de -); porta-guardanapos; porta-incenso; porta-papel
higiênico; porta- retrato; porta-sabonetes; portatalher, exceto estojo para faqueiro; porta-toalha de
mesa; potes; potes de biscoitos; potes para cola;
pratos; pratos de papel; pregadores para roupa;
prensas para calças; provadores de vinho [pipetas];
puxadores de porcelana; queijeira (redomas para -);
raladores [utensílios de uso doméstico]; rascadeiras;
raspador [utensílio doméstico]; ratoeiras; recipiente
de vidro; recipiente não metálico para animal;
recipiente para defumador não elétrico recipientes de
vidro; recipientes metálicos para fazer sorvetes e
bebidas geladas; recipientes para cozinha;
recipientes para cozinha ou uso doméstico;
recipientes térmicos para alimentos; recipientes
térmicos para bebidas; refrigeração de alimentos
(aparelhos para -), contendo fluidos trocadores de
calor, para uso doméstico; refrigerar (garrafas para ); refugos de lã para limpeza; regadores; regadores
para flores e plantas; rodo; rolhas de vidro; rolos
para massa [domésticos]; saboneteiras; saca-rolhas;
sacos de confeiteiros; saladeiras; saleiros sapatos
(escovas para -); sapatos (formas para alargar -);
secadores de roupa; sifões para águas gasosas;
sílica fundida [produtos semi-trabalhados], exceto
para construção; sinalizadores de porcelana ou
vidro; sorveteira não elétrica de uso doméstico;
sprinklers; suporte de mesa para talher; suporte para
garrafa; suportes para arranjos de plantas e flores;
suportes para grelhas; suportes para pincéis para
barba; tábuas de cortar para cozinha; tábuas de
lavar; tábuas para pão; tábuas para passar roupa;
taças; taças para frutas; tachos de barro; tampas de
louças; tampas de pote; tampas de vidro; tampas
para manteigueiras; tanques [aquários para
interiores]; tapetes (batedores para -) [instrumentos
manuais]; térmicos (recipientes -); terrários [viveiros]
para interiores; terrários de interiores [cultura de
plantas]; terrinas; tigelas [bacias]; tigelas de vidro;
travessas para frutas, legumes e verduras;
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trituradores domésticos não elétricos; urinóis; urinol
[penico]; urnas, exceto de metal precioso; utensílios
de uso doméstico; utensílios não elétricos para
cozinhar; utensílios para cosméticos; utensílios para
cozinha; utensílios para mesa; utensílios para
toalete; vaporizadores de perfume; varais de roupa;
vasilhame; vasos; vasos para flores; vassouras;
vassouras mecânicas; vidro em pá para decoração;
vidro incorporado com finos condutores elétricos;
vidro para janelas de veículos [produtos semiacabados]; vidro pintado; vidro, não trabalhado ou
semi-trabalhado [exceto vidro para construção];
vidros [matérias-primas]; vidros [recipientes]; vidros
opalas; viveiros [terrários] para interiores; xícara.
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDAS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761756 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 abafadores de som para motores e
máquinas; abridores de latas, elétricos; acabamento
(máquinas para -); acessórios para caldeiras de
máquinas; acionadores de partida para motores e
máquinas; acoplamentos de eixos [máquinas];
acoplamentos, exceto os utilizados em veículos
terrestres; açúcar (máquinas para fazer -); adesiva
(máquinas de fita -); aeradores; aerocondensadores;
aerógrafos; aeronáuticos (motores -); afiador elétrico
para instrumento de corte; afiadora [máquina para
afiar ferramenta]; afiar (máquinas para -); agitador
metálico para líquido revestido de vidro [dispositivos
industriais]; agitadores; agrícolas (instrumentos -),
exceto os operados manualmente; agrícolas
(máquinas -); agricultura (elevadores para -); águas
(separadores de -); agulha para máquina industrial;
agulhetas térmicas [máquinas]; air brushes;
ajustagem (máquinas para -); ajustar agulha para
fonógrafo [máquina para -]; alavanca de câmbio
[parte de máquina]; alavanca mecânica [máquina];
alcatroamento (máquinas para -); alimentação de
animais (sistema mecânico para -); alimentador para
carburador; alimentadores [partes de máquinas];
alimentadores para caldeiras de máquinas;
alimentos
(aparelhos
eletromecânicos
para
preparação de -); alimentos (processadores de -)
[elétricos]; almotolia [aparelho de lubrificação];
alternadores; amassadeiras (máquinas -); amolar
(pedras para -) [partes de máquinas]; amortecedor
de ruído e de vibração eletronicamente sintonizado
[parte de máquina]; amortecedor industrial;
amortecedor para máquina; amortecedores (êmbolos
-) [peças de máquinas]; amortecedores industriais;
ancinhos [máquinas]; ancinhos para máquinas; anéis
de êmbolos; anel de lubrificação [parte de máquina e
motor]; anel de pistão [parte de máquina]; anel de
segmento [parte de máquina]; anel para prensa de
filtrar [parte de máquina]; antidetonante [parte de
máquina]; antifricção (rolamentos -) para máquinas
[chumaceiras]; antipoluentes (dispositivos - ) para
motores e máquinas; aparador de grama [máquina
industrial]; aparelho concentrador de minério
[máquina]; aparelho elétrico de uso agrícola para
vaporização de produto químico (máquina); aparelho
fumívoro de uso industrial; aparelho misturador de
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manteiga de uso industrial ou comercial; aparelho
para agrupar a colheita; aparelho para aparar cerca
viva; aparelho para esterilização ou conservação do
leite de uso industrial e comercial; aparelho para
hibridação; aparelho para ordenha mecânica;
aparelho para vaporização de produto químico para
uso agroindustrial; aparelhos para purificação de
acetileno; aparelhos para soldagem a gás; aplainar
(máquinas para -); aquários (bombas de aeração
para -); aquecedores de água [partes de máquinas];
ar (bombas de -) [instalações de oficina]; ar
(condensadores de -); ar (dispositivos para
almofadas de -) para deslocar cargas; ar (máquinas
para sucção de -); ar (motores para veículos sobre
colchão de -); ar comprimido (máquinas de -); ar
comprimido (motores de -); ar comprimido (pistolas
de -), para extrusão de mástique; arado (relhas de -);
arado de tração animal e puxado por trator [parte de
máquina agrícola]; arados; armações para
máquinas; aros de esferas para rolamentos; aros
para lubrificação [peças de máquinas]; árvore de
manivelas]; aspirador de pó (acessórios para -) para
disseminação de perfumes e desinfetantes;
aspirador de pó (mangueiras para -); aspirador de pó
(sacos para -); aspirador de pó elétrico, portátil ou
não; aspirador industrial; aspiradores de pó;
atomizadores
[máquinas];
autolubrificadores
(mancais -); avião (motores de -); batedeira agrícola
[máquina]; batedeira elétrica [aparelho]; batedores
elétricos; batedores elétricos, para uso doméstico;
bate-estaca
[máquina];
bate-estacas;
bater
(máquinas
para
-);
bebidas
(aparelhos
eletromecânicos para preparar -); betoneiras
[máquinas]; betume (máquinas para fazer -);
bicicletas (dínamos para -); bielas para máquinas e
motores; bloco para motor; bobina para tear [parte
de máquina]; bobinas de tear [carretéis]; bobinas
para máquinas; bomba acionada por pressão ou
eletricamente para bombeamento de cimento;
bomba centrífuga; bomba centrífuga de fluxo; bomba
com timer; bomba d`água para veículo; bomba de ar
comprimido; bomba de uso industrial; bomba de
vapor [peça de máquina]; bomba hidráulica; bomba
injetora para veículo; bomba para aplicação de óleo
e fluído; bomba para gás natural para uso em poço
de petróleo; bomba para piscina; bomba para poço
de petróleo; bomba pneumática de imersão; bombas
(diafragmas de -); bombas [máquinas]; bombas
[partes de máquinas e motores]; bombas a vácuo
[máquinas];
bombas
para
instalações
de
aquecimento; britadeira]; broca mecânica [máquina];
brocas [partes de máquinas]; brocas [peças de
máquinas]; buldôzeres; bulldozer [equipamento de
terraplenagem que consiste numa lâmina de aço
adaptável a um trator, e destinado a escavar e
deslocar, a pequenas distâncias, terras e outros
materiais]; cabeças de cilindro para motores;
cabeçote [parte de motor]; cabeçote de máquina de
costura doméstica ou industrial; cabo para aspirador
de pó [parte do aparelho doméstico]; cabos de
controle para máquinas e motores; cábrea [espécie
de guindaste, com duas ou três pernas convergentes
no topo, onde há uma roldana para apoiar o cabo, e
que serve para levantar materiais, nas construções];
cabrestantes; cabrestantes [guindaste]; cadeira
[parte de máquina]; cadeiras de mancais para
máquinas; cadeiras para máquinas; café (moedores
de -), exceto os operados manualmente; caixa de
escapamento para motor; caixas para matrizes
[impressão]; calandras [supercalandras]; calandras
rotativas portáteis para tecidos; calçados (fôrmas
para -) [peças de máquinas]; caldeira [parte de
máquina]; caldeiras (tubos de -) [partes de
máquinas]; caldeiras de máquinas (coletores de
incrustações para -); caldeiras para máquinas a
vapor; câmara de pressão utilizada em lavadoras e
máquinas de lavar; câmbio (caixas de -), exceto para
veículos terrestres; camisa para máquina [envoltório
ou revestimento externo, solto de, por exemplo, um
tubo ou cilindro de motor de combustão interna];
camisa para motor; canos de descarga para motores
e máquinas; capôs [partes de máquinas]; capotas
[partes de máquinas]; captador de fuligem
[máquina];
carburadores;
carburadores
(alimentadores para -); cardan [juntas]; cardar
(máquinas para -); cardas (guarnições para -) [peças

de máquinas de cardar]; carga (mastros de -);
carregamento de navio [máquina para -]; carretas
(suportes para -) [partes de máquinas]; carretéis de
tear; carretilha para máquina de costura; carro para
fundição [parte de máquina]; carros corrediça para
máquinas de tricotar; cárteres para máquinas e
motores; cartuchos para máquinas de filtrar;
cavadeira [máquina]; ceifar (máquina de -); ceifeiras;
ceifeiras (máquinas -); ceifeiras batedeiras; ceifeiras
enfardadeiras; centelhador ou dispositivo de ignição
[parte de máquina]; centrífuga industrial, parte,
componente ou acessório; centrífugos (moinhos -);
cereais (descascadores de -); cerveja (aparelhos
para tirar -) sob pressão; cerveja (bombas para -);
cervejaria (máquinas de -); cerzideiras (máquinas -);
chanfradores;
charrua
[arado];
chocadeira;
chumaceiras [partes de máquinas]; cigarros
(máquinas de -) para uso industrial; cilindros para
máquinas; cilindros para motores e máquinas; cinzas
(peneiras para -) [máquinas]; clichês para impressão;
cola (pistolas elétricas para -); coletor de descarga
para motores; coletores de incrustações para
caldeiras de máquinas; colhedeira agrícola;
colheitadeiras (máquinas -); comandos de pedal para
máquinas de costura; combustível (conversores de -)
para motores de combustão interna; combustível
(dispositivos economizadores de -) para motores e
máquinas; compactadores de lixo; componedoras
(máquinas -) [impressão]; compressor [tubo de -];
compressor
para
aparelho
eletrodoméstico;
compressor para refrigeração de uso doméstico;
compressor para refrigeração de uso industrial;
compressor parte de máquina e veículo;
compressores [máquinas]; compressores para
refrigeradores; condensação (instalações de -);
condensador [ parte de máquina]; condensador de
vapor [industrial]; condensadores de vapor [peças de
máquinas]; conexão para máquina industrial;
conjunto para bloqueio de pressurização [junta para
máquinas]; contador de feixe [agrícola]; controles
hidráulicos para máquinas e motores; controles
pneumáticos para máquinas e motores; conversor
catalítico, exceto para automóvel; conversores
catalíticos; conversores de combustível para motores
de
combustão
interna;
conversores
para
siderúrgicas; copo para freio [balancim]; cordas
(máquinas para fazer -); coroa para máquina;
correias adesivas para roldanas; correias de
ventiladores para motores; correias para dínamo;
correias para elevadores; correias para máquinas;
correias para motores e máquinas; correias para
transportadores; correias transportadoras; correias
transportadoras [peças de máquinas]; correntes de
propulsão exceto para veículos terrestres; correntes
de transmissão exceto para veículos terrestres;
cortadeira de papel [máquina]; cortadeira para
fotografia [máquina]; cortadeiras (máquinas -);
cortador de grama movido a eletricidade ou a bateria
de uso doméstico; cortadoras [máquinas] para uso
industrial; cortadoras de carvão (máquinas -);
cortadores [máquinas]; cortadores de grama
[máquinas]; corta-palhas; cortar raízes (máquinas
para -); cortinas (dispositivos elétricos para - );
costura (máquinas para -); couro (máquinas para
adelgaçar -); couro (máquinas para trabalhar -);
cozinha (máquinas de -) elétricas [incluídas nesta
classe]; cremalheiras (macacos para -); culatra de
máquina; cultivadores [máquinas]; curvar (máquinas
para -); debruar (máquinas para -); debulhadoras;
dente e borda para escavação [parte de máquina];
dente para arado; desbastar (máquinas para -);
descarnar (máquinas para -); descascadoras
(máquinas -); descascadores de grãos e cereais;
desengaçadores
[máquinas];
desengordurares
[máquinas]; desgaseificadores para água de
alimentação; desintegradores; diafragma [peça de
máquina]; diafragmas de bombas; diamantes de
vidraceiro [partes de máquinas]; diesel (velas para
reaquecimento
de
motores
-);
dínamos;
dispensadores mecânicos (não elétricos) para
preparados de limpeza e/ou desinfetantes para uso
em lavanderia e nas indústrias de lavagem de
artigos manufaturados (se máquina-ferramenta ou
dispositivo industrial, exceto de propulsão muscular;
dispositivo automático para alimentação de animal;
distribuidor de adubo ou estrume [máquinas
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agrícolas, exceto as operadas manualmente];
distribuidor de carburante [parte de motor];
distribuidor de fertilizante [máquinas agrícolas,
exceto as operadas manualmente]; divisoras
(máquinas -); dobadouras mecânicas; drenagem
(máquinas para -); drenagem (torneiras para -); eixos
de manivela; eixos de máquinas; eixos de
transmissão [exceto para veículos terrestres];
ejetores; eletrobomba auto-aspirante para turbina e
para centrífuga de poço; eletrobomba utilizada em
lavadoras e máquinas de lavar; eletromecânicas
(máquinas -) para indústria química; elevação
(aparelhos para -); elevador de caçamba; elevador
de corrente para agricultura; elevador para lavagem
de automóvel e para troca de peça; elevadores;
elevadores (correntes para -) [peças de máquinas];
elevadores [exceto os de esqui]; elo, parte de
máquina; êmbolos (segmentos de -); êmbolos
amortecedores [peças de máquinas]; embreagens,
exceto para veículos terrestres; embutidoras
[máquinas de embutir]; empacotadoras (máquinas -);
empacotadoras
[máquina];
empacotamento
(máquinas para -); encadernação (aparelhos e
máquinas para -) para uso industrial; enceradeiras
elétricas para assoalhos; encerar (máquinas
elétricas para -); enfardadeiras; enfardadeiras para
feno; engate [máquina industrial]; engraxar
(máquinas elétricas para -); engrenagens para
redução de velocidade exceto para veículos
terrestres; engrenagens, exceto para veículos
terrestres; enroladores mecânicos para tubos
flexíveis; enxadas [charruas]; enxaguar (máquinas
para -); equipamento de alvejamento; equipamento
de isenção de nitrato [máquina]; equipamento para
separação e classificação de produto; equipamentos
para perfuração [flutuantes ou não]; escadas
rolantes; escavadeiras; escavadeiras [máquinas];
escovas [peças de máquinas]; escovas de carvão
[eletricidade]; escovas de dínamo; escovas elétricas;
esfera para moagem; esferas (mancais de -); esgoto
(pulverizadores para -); espremedores de frutas
elétricos para uso doméstico; estampagem
(máquinas para -); estampar (máquina para -);
estatores [partes de máquinas]; esteira de
transporte; esteira secadora [parte de máquina];
esteira sincronizada dentada ou lisa para máquinas
industriais; esteiras-rolantes; estereotipar (máquinas
para -); estiradores [máquinas]; estradas (máquinas
para construção de -); etiquetadores [máquinas];
excêntrico, peça de máquina, peça de motor [peça
de máquina que gira em torno de um ponto situado
fora do seu centro geométrico e que, por isso,
transforma um movimento de rotação em outro de
diversa natureza]; expansão (tanques de -) [peças
de máquinas]; extratores para mineração; facas
[peças de máquinas]; facas elétricas; fateixas
automáticas para uso náutico; feno (enfardadeiras
para -); ferramentas (porta- -) [partes de máquinas];
ferramentas [partes de máquinas]; ferramentas
manuais,
exceto
operadas
manualmente;
ferramentas mecânicas; ferrovias (máquinas para
construção de -); fiação (máquinas para -); fiar
(rodas para -); filtrar (máquinas para -); filtros [partes
de máquinas ou motores]; filtros para limpeza de ar
de resfriamento [para motores]; filtros-prensas; foles
[máquinas]; foles [ventiladores] [motores]; foles de
forja [ventoinhas]; fôrmas para calçados [peças de
máquinas]; formões para máquinas; forragem
(prensas para -); fotocomposição (máquinas para -);
fresas (máquinas -); frisos (máquinas para fazer -);
fundição (máquinas para -); fundição de tipos
[caracteres tipográficos] (máquinas para -);
furadeiras elétricas, manuais; furar (máquinas para ); garrafas (máquinas para encher -); garrafas
(máquinas para lavar -); gaseificadores; gases
(ventiladores [foles] para compressão, aspiração e
transporte de -); gasosa (aparelhos para fabricação
de água -); gasosas (aparelhos para fabricação de
bebidas -); gaxetas [peças de máquinas]; geradores
de corrente; geradores de eletricidade; geradores de
energia de emergência; grades; grampeador para
uso industrial; grampo para grampeador industrial;
grãos (descascadores de -); grãos (separadores de ); grãos (ventiladores [foles] para compressão,
aspiração e transporte de -); gravar (máquinas para ); grua; guias para máquinas; guincho; guindastes;
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hastes para tear; hidráulicas (motores e máquinas -);
hidráulicos (sistemas -) para abertura e fechamento
de portas; içamento de redes (aparelhos para -)
[pesca]; ignição (dispositivos de -) para motores de
combustão interna; ignição (magnetos de -) para
motores; ignição (magnetos para -); impressão
(cilindros para -); impressão (clichês para -);
impressão (máquinas para -); impressão (máquinas
para -) para uso em chapas metálicas; impressão
(rolos de -) para máquinas; impressão tipográfica
(máquinas
para
-);
impressor
[máquina];
incrustações (coletores de -) para caldeiras de
máquinas; incubadoras para ovos; injetores para
motores; instalações centrais de limpeza a vácuo;
invólucros [partes de máquinas; jato (motores a -),
exceto para veículos terrestres; joeiradoras; jogo de
matriz; jogo de matriz com bucha e rolamento de
esfera; junções [peças de motor]; junta peça de
motor; juntas cardan; lama (coletores de -)
[máquinas];
laminação
(cilindros
para
-);
laminadores; lâminas (máquinas para afiar -)
[correia]; lâminas (porta- -) [partes de máquinas];
lâminas [partes de máquinas]; lâminas para cortapalha; lançadeiras [partes de máquinas]; laticínios
(máquinas para -); lavadora a gás; lavadora de roupa
e de louça; lavadora para uso industrial; lavadoras
de alta pressão; lavagem (aparelhos para -)
[limpeza]; lavagem (instalações para -) de veículos;
lavagem (máquinas para -) [limpeza]; lavar
(máquinas para -) [roupas]; lavar pratos (máquinas
para -); limpeza (máquinas e aparelhos para -)
[elétricos]; limpeza a vapor (aparelhos para -);
liquidificadores elétricos para uso doméstico; lixo
(compactadores de -); lixo (trituradores de -); lonas
de freios, exceto para veículos; lubrificação (aros
para -) [peças de máquinas]; lubrificação (bombas
para -); lubrificação (caixas para -) [partes de
máquinas]; lubrificadores [peças de máquinas];
macaco hidráulico; macacos [máquinas]; maçarico
para solda a gás; maçaricos para corte a gás;
madeira (máquinas para trabalhar -); mancais para
eixos de transmissão; mancal; mandris [peças de
máquinas]; mangueira e correia peça de máquina;
manivelas [partes de máquinas]; manteiga
(máquinas para fazer -); manuais (ferramentas -),
exceto
operadas
mecanicamente;
manuseio
automático (máquinas de -); manuseio de carga e
descarga (aparelhos para -); máquina de
beneficiamento
e
seleção
de
produto
hortifrutigranjeiro; máquina de costura e de
overloque para uso industrial; máquina de overloque
de uso doméstico; máquina de recarga de cartuchos
de impressoras; máquina e equipamento para
geração de vapor; máquina e equipamento para
lavagem de veículo; máquina fotocompositora;
máquina injetora; máquina para adubagem e plantio;
máquina para amanho de terra; máquina para
amarrar o feno; máquina para desengordurar;
máquina para embalagem; máquina para encordoar
raquete; máquina para fazer ou cobrir cova para
semeadura ou plantio; máquina para imprimir e
emitir bilhete; máquina para jato de areia; máquina
para lapidação de pedra; máquina para montagem
de bicicleta; máquina para revolver e preparar o solo;
máquina para transplante de árvore; máquina para
triturar ou machucar galho; máquinas (rodas para -);
máquinas a vapor; máquinas centrífugas; máquinas
de cortar grama (navalhas para -); máquinas de
lavar, operadas com moedas; máquinas de papel;
máquinas hidráulicas de carga; máquinas para
acetinar; máquinas para afiar lâminas [correia];
máquinas para aparar; máquinas para caiação;
máquinas para confecção de fraldas descartáveis;
máquinas para içamento; máquinas para indústria
têxtil; máquinas para malhetar; máquinas para
moldar; máquinas para remexer feno; máquinas para
rosquear e talhar; máquinas para sucção de ar;
máquinas para tampar garrafas; máquinas para
vedar; máquinas tosquiadoras para animais;
margeadores [impressão]; martelete [máquina
pneumática; martelos [partes de máquinas]; martelos
elétricos;
martelos
mecânicos;
martelos
pneumáticos; martinetes [martelos de fábrica];
massas alimentares (máquinas para fazer -);
matrizes de corte [máquinas industriais]; matrizes
para impressão tipográfica; mecanismos de controle

para máquinas e motores; mecanismos de rodas
para máquinas; mesas para máquinas; metais
(máquinas para trabalhar -); minas (máquinas para
exploração de -); mineral (aparelhos para fabricação
de água -); minérios (aparelhos para processamento
de -); misturadoras (máquinas -); misturadoras
[batedoras] [máquinas]; moagem (máquinas para -);
moedas (máquinas de lavar operadas com -);
moedor elétrico de café; moedor elétrico de carne;
moedor industrial; moedoras (máquinas -);
moedores/trituradores elétricos domésticos; moinhos
[máquinas]; moinhos para uso doméstico [exceto
manuais]; mola para matriz ["die springs"]; molas
[peças de máquinas]; moldes [partes de máquinas];
monta-cargas; monta-cargas para caminhões
[elevadores];
monta-cargas
para
vagões
[elevadores]; mós; motocicletas (pedais de partida
para -); motores de arranque [partes de máquinas];
motores elétricos, exceto para veículos terrestres;
motores para barcos; motores propulsores, exceto
para veículos terrestres; motores, exceto para
veículos terrestres; motorizados (subsoladores -);
motosserras; munhões (caixas para -) [peças de
máquinas]; munhões [peças de máquinas]; nata/leite
(separadores -); navalhas para máquinas de cortar
grama; neve (removedores de -); oleiro (rodas de -);
ordenhadeiras; ordenhadeiras (ventosas para -); pão
(máquinas para cortar -); papel (máquinas para
fabricação de -); pás mecânicas; passar roupa
(máquinas para -); pedais de partida para
motocicletas; pedras (máquinas para trabalhar -);
pedras para amolar [partes de máquinas];
peneiradoras
(máquinas
-);
peneiradores;
peneiramento (instalações de -); peneiras [máquinas
ou partes de máquinas]; perfuradoras (máquinas -);
petróleo (máquinas para refino de -); picadores de
carne [máquinas]; pimenta (moinhos de -), exceto
operados manualmente; pintar (máquinas para -);
pistões [peças de máquinas e motores]; pistões
amortecedores [peças de máquinas]; pistões para
cilindros; pistões para motores; pistolas [ferramentas
à base de explosivos]; pistolas elétricas para cola;
pistolas para pintar; plainas para alisar; platinado
para motor [parte de qualquer motor]; platinado para
motoserra; pneumáticos (transportadores -); pó
(instalações para aspiração de -) para limpeza; pó
(instalações para remoção de -) para limpeza; polia
[parte de máquina]; polimento (máquinas e
aparelhos para -) [elétricos]; pontear (máquinas para
-); pontes rolantes; porta-brocas [peças de
máquinas]; porta-ferramentas [partes de máquinas];
portas (sistemas hidráulicos para abertura e
fechamento de -); portas (sistemas pneumáticos
para abertura e fechamento de -); prensas; prensas
[máquinas para uso industrial]; prensas de uvas;
prensas tipográficas; pressão (redutores de -) [partes
demáquinas]; pressão (reguladores de -) [partes de
máquinas]; pressão (válvulas de -) [partes de
máquinas];
pressurizador
elétrico;
propulsão
(correntes de -) exceto para veículos terrestres;
propulsão (mecanismos para -) exceto para veículos
terrestres;
pudlagem
(máquinas
para
-)
[descarburização
do
ferro];
pulverizadores
[máquinas]; pulverizadores para esgoto; punções
para
máquinas
perfuradoras;
purgador
termodinâmico para vapor [dispositivo automático
que serve para separar e eliminar o líquido
condensado numa tubulação de vapor, sem
provocar a suspensão da operação da linha e sem
deixar o vapor escapar]; purgadores automáticos
[separadores de vapor]; radiador para motores e
máquinas [refrigeração]; radiadores [refrigeração]
para motores e máquinas; raízes (máquinas para
cortar -); raladoras (máquinas - ) de frutas, legumes
e verduras; rampas de carregamento; raquetes
(máquinas para encordoar -); rebitadores [máquina
para rebitar], exceto os de propulsão muscular;
rebitagem (máquinas para -); rebolo [parte de
máquina]; redes (aparelhos para içamento de -)
[pesca]; redutores de pressão [partes de máquinas];
reguladores [partes de máquinas]; reguladores de
água de alimentação; relhas de arado; removedores
de relva; rendeiras (máquinas -); retificadoras
[ferramentas mecânicas]; robô industrial [máquina];
robôs [máquinas]; roda hidráulica [parte de
máquina]; rodas livres, exceto para veículos
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terrestres; rodas para fiar; rodas para máquinas;
rolamentos; rolamentos antifricção para máquinas
[chumaceiras]; roldanas [incluídas nesta classe];
roldanas [peças de máquinas]; rolos compressores;
rolos de impressão para máquinas; rosquear
(máquinas para -); rosquear e talhar (máquinas para
-); rotativas (calandras -) portáteis para tecidos;
rotativas (prensas -) [tipografia]; rotativas (secadoras
-); rua (máquinas varredoras de -) [autopropulsoras];
sachar (máquinas para -) [mondar]; saco anódico
para refino de ouro na fabricação de moeda [parte
de máquina]; sacos para aspirador de pó; salsichas
(máquinas para fazer -); saltos (máquinas para fazer
-); sapatas de freios, exceto para veículos; secadora
de gás ou vapor [máquina]; secadoras (máquinas -);
segmentos de freios, exceto para veículos; selar
(máquinas para -) [estampilhar]; selar [lacrar]
(máquinas para -) de uso industrial; selecionar
(máquinas para -) de uso industrial; semeadoras
[máquinas]; separador magnético [máquinas ou
parte de máquinas industriais]; separadores;
separadores de vapor/óleo; serra de aço [parte de
maquina]; serrar (bancadas para -) [partes de
máquinas]; serras (lâminas para -) [partes de
máquinas];
serras
[máquinas];
siderúrgicas
(conversores para -); silenciosos para motores e
máquinas; sistema mecânico para alimentação de
animais; sobreaquecedores; soldagem (máquinas
elétricas para -); soldagem a gás (aparelhos para -);
soldar a gás (ferros para -); sonda [aparelho de
perfuração que atinge grande e média profundidade
para conhecimento do subsolo]; subsoladores
motorizados; sucção (máquinas para -) para uso
industrial;
superalimentadores
[compressores];
suporte antifricção para máquina; tabaco (máquinas
para processar -); tambores [peças de máquinas];
tambores para máquinas de bordar; tampas de
garrafas (máquina para colocar -); tapetes (máquinas
e aparelhos elétricos para lavagem de -); tear
(acessórios para -); tear (bobinas de -) [carretéis];
tear (hastes para -); teares; teares [máquinas];
teares de malharia; tecer (máquinas para -);
terraplanagem (máquinas para -); tesouras elétricas;
tigelas batedeiras; timão de arado [peça longa do
arado ou do carro à qual se atrelam os animais que
os puxam]; tímpanos [tipografia]; tingir (máquinas
para -); tinteiros (aparelhos -) para máquinas de
impressão; tipográficas (máquinas -); torcer roupas
(máquinas para -); torneiras [partes de máquinas ou
motores];
tornos
mecânicos
[ferramentas
mecânicas]; torque (conversores de -) exceto para
veículos
terrestres;
tosquiadeiras
elétricas;
tosquiadores [máquinas]; trados para minas; trançar
(máquinas para -); transfundir]; transmissão
(mancais para eixos de -); transmissões para
máquinas; transmissões, exceto para veículos
terrestres; transportadoras (correias -) [peças de
máquinas];
transportadores
[máquinas];
transportadores pneumáticos; transvasar (máquinas
para -) [trasfegar; tremonhas [descarga mecânica];
tricotar (máquinas para -); trigo (moinhos de -);
trilhos (máquinas para colocação de -); trituradoras
(máquinas -); trituradoras/moedoras (máquinas -);
trituradores de lixo; trituradores/moedores elétricos
domésticos; trocadores de calor [peças de
máquinas]; tubos (instalações pneumáticas para
transporte por -); tubos de caldeiras [partes de
máquinas]; tubos de caldeiras para máquinas;
turbina a vapor; turbinas eólicas; turbinas hidráulicas;
turbinas,
exceto
para
veículos
terrestres;
turbocompressores; válvula eletromagnética de
entrada de água em máquinas de lavar (se parte de
máquina); válvula hidráulica de segurança [parte de
máquina]; válvula para bomba hidráulica; válvula
para instalação de gás; válvulas [peças de
máquinas]; válvulas para charneiras [peças de
máquinas];
vapor/oléo
(separadores
de
-);
vaporizador e nebulizador de vapor e de gotícula
para uso industrial; vaporizadores [máquinas];
varredoras de rua (máquinas -) [autopropulsoras];
vedação (junções para -) [peças de motor]; vedação
de garrafas (máquinas para -); veículos (instalações
para lavagem de -); vela de alunagem [máquina de
explosão]; velas para ignição de motores a
combustão interna; velocidade (reguladores de -)
para máquinas e motores; ventiladores para motores
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e máquinas ventoinhas [foles] para compressão,
aspiração e transporte de gases; ventoinhas [foles]
para compressão, aspiração e transporte de grãos;
ventosas para ordenhadeiras; vibradores [máquinas]
para uso industrial; vidro (máquinas para trabalhar -);
virabrequim [em um motor de explosão, peça que
possibilita o movimento alternado dos êmbolos;
volantes para máquinas; vulcanização (aparelhos
para -); turbinas a gás.
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDAS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761764 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 26 abafadores para chaleiras; adesivo para
aplicação em roupa quente ou frio; adesivos termocolantes para ornamentação de artigos têxteis;
agulha de marfim ou de osso; agulha de sapateiro;
agulha para bordado; agulha para couro; agulhas
[incluídas nesta classe]; agulhas de costura; agulhas
de croché para bordar; agulhas de sapateiro;
agulhas de seleiro; agulhas para cerzir; agulhas para
encadernar; agulhas para máquinas cardadoras de
lã; agulhas para tricotar; agulheiro; alamar
[passamanaria]; alças (fivelas para -); alfinetes
[exceto jóias e bijuteria]; algarismos para marcar
roupa; almofadas de agulha; almofadas de alfinete;
aplique [cabelo artificial]; arbusto artificial; arcos para
o cabelo; armarinho (artigos de -) [exceto fios
retroses] [incluídos nesta classe]; arranjo de flor
artificial; aves (plumas de -) [acessórios de
vestuário]; avestruz (plumas de -) [acessórios de
vestuário]; babados [trabalhos de renda]; babados
de saia; bainhas postiças; baleia (ossos de -) para
espartilhos; barbas postiças; barbatanas para
espartilhos; bigodes postiços; bilro [peça para tecer
renda]; blusas (colchetes de -); bocaxim (tarlatana)
[entretela]; bolas para cerzir; bonsai artificial;
bordado em prata e ouro; bordados; bordados de
ouro; bordados de prata; borlas [armarinho]; borlas
[pompons]; botões [incluídos nesta classe]; botões
em biscuit; braçais; broches [acessórios de
vestuário]; buquê artificial; cabeleira [peruca]; cabelo
artificial; cabelos (toca para tingir os -); cabelos
postiços; cadarço para roupa; cadarços para
sapatos; caixas de costura; caixas para agulhas;
caixinha
para
agulha;
canutilho
[miçanga];
cardadoras de lã (agulhas para máquinas -);
cavanhaque artificial; colarinhos (esticadores para -);
colchetes
[armarinho];
colchetes
[vestuário];
colchetes para espartilhos; colchetes para sapatos;
corbelha de flor artificial; cordões (passa -) [perucas];
cordões de lã; cordões para vestuário; coroas de
flores artificiais; corpetes (colchetes de -); correias
para guiar crianças; debrum (galões de -); debrum
para vestuário; debruns para vestuário; dedais para
costurar; distintivo ornamental [botão]; elástico para
uso em têxtil; emblemas ornamentais [botões];
emblemas para roupa, exceto de metal precioso;
enfeites de laço [passamanaria]; enfeites para os
cabelos; enfeites para sapatos [exceto de metal
precioso]; enfeites para vestuário; espiguilha [renda];
estojos para agulha; faixa e fita comemorativa ou
condecorativa; faixas elásticas para segurar as

mangas [vestuário]; fantasia (artigos de -)
[bordados]; fecho corrediço [fechos ecler; fechos
aderentes; fechos ecler; fechos ecler para bolsas;
fechos para sapatos; fechos para vestuário; festões
[bordado]; fios de metal para bordados; fita
[armarinho]; fitas [passamanaria]; fitas adesivas para
fraldas; fitas com ganchos para serem utilizadas em
tapetes; fitas de premiação; fitas elásticas; fitas para
debruar, para vestuário; fitas para franzir cortinas;
fitas para prender os cabelos; fivela para cintos;
fivelas [acessórios de vestuário]; fivelas para os
cabelos [prendedores]; fivelas para sapato; fivelas
para suspensórios; flores artificiais; franjas; fruta
artificial; galão [artigo de armarinho]; galões para
debrum; ganchos para tapete; gorgorão [armarinho];
grampos para ondular os cabelos; grampos para os
cabelos; grinaldas artificiais; ilhoses para sapatos;
ilhoses para vestuário; laço para roupa; lantejoulas
para vestuário; letras para marcar roupa; marcar
roupa (algarismos ou letras para -); mica (lantejoulas
de -); miçanga; monogramas para marcar roupa;
navetas para confecção de redes de pesca; nesga;
números para competidores; ombreiras para roupas;
orlas para vestuário; ornamentação de artigos têxteis
(adesivos termocolantes para -); ornamentos de
chapéus [exceto de metal precioso]; ouropéis
[enfeites de vestuário]; ouropéis [passamanaria];
paetê; papelotes [para o cabelo]; passamanaria;
pena artificial [fantasia]; perucas; planta artificial;
plumas [acessórios de vestuário]; pompom; postiças
(bainhas -); prendedores de calça para ciclistas;
presilhas [vestuário]; presilhas para vestuário; redes
para os cabelos; remendos termocolantes para
consertar artigos têxteis; renda; rolos de cabelo
[exceto aparelhos manuais]; roseta de papel, de
seda (flor artificial); rosetas [laço]; roupas (ombreira
para -); sapato (fivelas para -); sapatos (enfeites para
-) [exceto de metal precioso]; sapatos (fechos para ); sianinha [artigo de armarinho]; sutache; tela para
alfaiate; têxteis (remendos termocolantes para
consertar artigos -); tocas para tingir os cabelos;
topetes [cabelo]; tranças de cabelos; travessa para
cabelo; travessas [prendedores para os cabelos];
viés [tira estreita de pano cortada de viés ou no
sentido diagonal da peça].
*NA
ESPECIFICAÇÃO
FOI
INCLUÍDA
A
EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA CLASSE]"
PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À CLASSE
REIVINDICADA E FOI EXCLUÍDA A EXPRESSÃO
"SUSPENSÓRIOS (FIVELAS PARA -)" EM
DUPLICATA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761772 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 14 abotoaduras; adereços [jóias e bijuterias];
adereços
de
prata;
ágatas;
água-marinha;
alexandrita [pedra preciosa]; alfinetes de adereço;
alfinetes de gravatas; alfinetes de metal precioso;
ambar amarelo (jóias e bijuterias de -); ametista;
amuletos [jóias e bijuterias]; ancoras [relojoaria];
anéis [jóias e bijuterias]; argola de uso pessoal
[bijuteria]; arreios (acessórios de -) de metal
precioso; arte (objetos de -) de metal precioso;
azeviche de bruto ou semi-trabalhado; balangandã
[ornamento ou amuleto, ordinariamente de metal, em
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forma de figa, medalha, pendente de broche, argola
ou pulseira]; berloques [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); botton/broche; bracelete de
qualquer material [jóia/bijuteria]; brilhante [jóia];
brincos; broches [jóias e bijuterias]; bustos de metal
precioso; caixas de metal precioso; caixas de
relógios de pulso; caixas para jóias; camafeu
(broche); chaveiros de bijuteria; chaveiros para uso
pessoal [exceto tipo carteira]; cloisonné [jóias e
bijuterias]; colares [jóias e bijuterias]; contas de
madeira para bijuteria; contas de ouro para jóia;
coral para manufatura de jóia; corda de relógio
[mola]; correntes [jóias e bijuterias]; correntes de
relógios; cristal em bruto; cronógrafos [relógios];
cronométricos
(instrumentos
-);
cronômetros
[cronógrafo]; cronômetros [relógios de precisão];
cronoscópios; diamantes; display para cronômetro e
relógio; elo de metal precioso; emblemas de metal
precioso; engrenagem de relógio; esmeralda;
espinélio [pedras preciosas]; estátuas de metal
precioso; estatuetas de metal precioso; estojos de
relógios de pulso; estojos para relojoaria; fichas de
cobre; fios de metal precioso [jóias e bijuterias];
imitações de pedras preciosas; írídio; joalheria /
bijuteria (artigos de -); jóias e bijuterias de âmbar
amarelo; lápis-lazúli [lazurita=pedra ornamental];
ligas de metal precioso; lingotes de metais
preciosos; marfim (adereços de -) [jóias e bijuterias];
mecanismos de relógios; mecanismos de relojoaria;
medalhas; medalhões [jóias e bijuterias]; metais
preciosos não trabalhados ou semi-trabalhados;
metal precioso (fios de -) [jóias e bijuterias]; moedas;
molas de relógios; molduras plásticas (frente
removível) para relógios; mostradores de relógios;
olivina [pedra preciosa]; ônix; ornamentos de
azeviche; ornamentos de chapéus [de metal
precioso]; ornamentos para calçados [de metal
precioso]; ósmio; ouro (fios de -) [joalheria]; ouro,
não trabalhado ou batido; paládio; pedras para
meditação; pedras preciosas; pedras preciosas
(imitações de -); pedras semipreciosas; pêndulos
[relojoaria]; penduricalhos [jóias e bijuterias]; pérolas
[jóias e bijuterias]; pérolas de ambroide [âmbar
prensado]; platina [metal]; ponteiros [relojoaria];
prata (fios de -); prata fiada; prata semitrabalhada ou
batida; preciosas (imitações de pedras -);
prendedores de gravatas; pulseiras [jóias e
bijuterias]; pulseiras de relógio; pulseiras de relógios;
rádio-relógio, se comercializado como relógio;
relógio de quartzo; relógios (correntes de -); relógios
(molas de -); relógios (pulseiras de -); relógios
(vidros de -); relógios [de parede ou de sala];
relógios [de parede ou de sala] (caixas de -); relógios
atômicos; relógios de controle; relógios de pulso;
relógios de sol; relógios despertadores; relógios
elétricos; ródio; rubi; rutênio; safira; tambores
[relojoaria]; tarraxa para brinco; tiara; topázio;
tornozeleira
(jóia/bijuteria);
turmalina
[pedra
preciosa]; turquesa [pedra preciosa]; vidros de
relógios.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761780 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 agasalhos para as mãos; alba [vestimenta
de padre]; almofada forrada não elétrica para
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aquecer
os
pés;
alpercatas;
anáguas;
antiderrapantes para botas e sapatos; armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; avental
descartável de uso não profissional; babador não
descartável; babadouros, exceto de papel; baby-doll;
bandagem elástica [vestuário]; bandanas; banho
(calções de -); banho (chinelos de -); banho
(sandálias de -); batina; beca; bermuda para prática
de esporte; bermudas; biqueiras; biquini; blazers
[vestuário]; blusa militar; boa [estola de plumas];
bolsos; bolsos para roupas; borzeguins; bota para
operário; botas (antiderrapantes para -); botas
(calcanheiras para -); botas (canos de -); botas
(ferragens para -); botas (viras para -); botas
[incluídas nesta classe]; botas de esqui; botas para
esportes [incluídas nesta classe]; botinas; cachecóis;
calça (fraldas -); calça para equitação; calçado
esportivo; calçado para uso profissional; calçados
[incluídos nesta classe]; calçados de madeira;
calçados para snow-boarding (ompi); calcanheiras
para botas e sapatos; calcanheiras para meias;
calção para banho; calças; calças compridas;
calções de banho [sungas]; camisa (punho de -);
camisa para militar; camisas; camisas (peitilhos de ); camisetas; camisetas (peitilhos de -); camisola;
canga; capotes; capuzes [vestuário]; carapuça
[barrete cônico; gorro]; cartolas; casaco para
operador; casacos [vestuário]; casula [vestimenta
sacerdotal que se põe sobre a alva e a estola];
casulas sacerdotais [vestimenta]; ceroulas; chapéus
[chapelaria]; chapéus, bonés; chinelo [vestuário
comum]; chinelos [pantufas]; chuteira; ciclistas
(vestuário para -); cinta [vestuário comum]; cinta
para menstruação; cintas [roupa intima]; cintos
[vestuário];
cintos
porta-moedas
[vestuário];
cobertura descartável para calçado; colarinhos
[vestuário]; colarinhos postiços; coletes; coletes
[roupa íntima]; coletes para pesca; combinação
[roupa
íntima];
combinações
[vestuário];
confeccionado (vestuário -); corpete; coturno; cravo
para chuteira; cuecas; cueiros de matérias têxteis
para bebês; culote [calça para montaria]; dólmá
[veste militar]; echarpe; enxovais de bebês;
escapulários; espartilhos; esportes (sapatos para -)
[incluídos nesta classe]; estolas; estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
farda; fardão; ferragens de metal para sapatos e
botas; forros confeccionados [parte de vestuário];
fraldas de matérias têxteis para bebés; fraque;
gabardines [vestuário]; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (sapatos para -); gorros; gravatas;
guarda-pós; impermeáveis (roupas -); jaleca;
jaquetas; jérseis [vestuário]; lenço de lapela [parte
anterior e superior de um casaco voltada para fora];
lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de meias;
lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas sem dedos;
macacões; maiô; malhas [vestuário]; manípulos
[estolas]; mantilhas; meias; meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus];
orelheiras [vestuário]; palas de boné; palas para
camisas; paletós; palmilhas; parcas; pelerines; peles
[vestuário]; peliças; penhoar; pijamas; plastrom;
polainas; poncho; porta-moedas (cintos -) [vestuário];
praia (roupas de -); presilhas para calças; presilhas
para polainas; pulôveres; punhos de camisa;
quimono [vestuário]; robe; roupa de baixo; roupa
intima; roupa íntima descartável; roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas de
banho; roupas de couro; roupas de fantasia; roupas
de imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saltos
de
sapatos;
sandálias;
sapatos
(antiderrapantes para -); sapatos (calcanheiras para
-); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sobretudos [vestuário]; solado não
ortopédico; solas para calçados; solidéus [barrete];
spencer; sudários axilares; suéteres; sungas;
suspensórios; sutiã para postura sem finalidade
terapêutica; sutiás; ternos; tira (faixa) para a cabeça;
togas; toucas de banho; toucas de natação; trajes;
trajes de banho; travas para chuteiras de futebol;
túnicas; turbantes; uniformes; vestuário [incluído

nesta classe]; vestuário de papel; véus [vestuário];
viras para botas e sapatos; viseiras; xales.
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 06 abraçadeira de fixação [ferragem];
abraçadeiras de metal; abraçadeiras de metal para
cabos ou tubos; aço; aço (canos de -); aço (chapas
de -); aço (construções de -); aço (fios de -); aço
(folhas de -); aço (ligas de -); aço (mastros de -); aço
de cadinho; aço doce; aço estirado; aço fundido; aço
galvanizado; aço laminado; aço para cimentação;
aço para trilho; aço plano e não plano; aço rápido
para torno de grande velocidade; aço soldado; aço,
bruto ou semitrabalhado; agulhas para estradas de
ferro; agulhas para linhas férreas; aldrava [batente
de porta de metal]; algarismos (letras e -) de metal
comum, exceto caracteres de impressão [tipos];
algemas; alizar de estufa de metal; alojamento de
metal para animal; alpaca [metal]; alumínio; alumínio
(fios de -); alumínio, perfil lateral em; amarração de
barcos (cais flutuantes de metal para -); amortecedor
para porta [ferragem]; âncoras; andaimes de metal;
anéis de metal; anéis de metal comum para chaves;
anel de escora em metal; anel metálico [ferragem];
anilhos [arruelas] de metal; antifricção (metal -);
apara de metal; aquecimento central (dutos e canos
de metal para instalações de -); ar comprimido
(armaduras de metal para dutos de -); ar
condicionado (dutos de metal para ventilação e
instalações de -); arame farpado; argentão; argentão
(guarnições de -) para edificações ou móveis;
argentita [mineral monométrico, sulfeto de prata, um
dos minérios de prata mais preciosos e ricos];
armadilhas para animais selvagens [incluídas nesta
classe]; armaduras de metal para sustentação de
concreto; armários de metal para guardar carne
[guarda-comida]; articulação metálica para janela
[ferragem]; assoalhos de metal; aves (banheiras
para -) [estruturas de metal]; aviários de metal
[estruturas]; azulejo de aço inoxidável; balizas de
metal, não luminosas; banca de jornal metálica;
bancos de metal para tornos; banheiras para aves
[estruturas de metal]; banho (cabines de metal para ); barra metálica para brasagem e para solda; barras
de metal para balaustradas; barreira rodoviária de
metal; barris (cintas de metal para -); barris de metal;
batedor de porta [aldrava]; batentes de metal;
batentes de metal para porta; batentes de portas;
batoques de metal; baús de metal; bengala
[extremidade de metal para -]; bengalas (ponteiras
de metal para -); berílio [glucinio]; bicicletas
(instalações de metal para estacionar -); bicos de
lubrificação; bigornas; bigornas [portáteis]; bitolas de
metal para medida de carga em vagões de trem;
blenda [minério de zinco]; blindagem (chapas para -);
bocais de metal; bocal para fonte [metálico]; bóias
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de metal para ancoragem [amarração]; bola de aço
[esfera de aço]; borboleta [ferragem]; botijão de gás
metálico (vazio); brasagem (varetas de metal para -);
bronze; bronze (monumentos fúnebres de -) para
túmulos; bronzes [obras de arte]; bucha metálica
para fixar parafuso e grampo; buchas de metal
[tampão]; bustos de metal comum; cabide metálico
para chapéu; cabides de metal para vestuário;
cabina metálica transportável por meio de cabo;
cabines de metal para pintura com pistola; cabines
telefônicas de metal; cabo de aço; cabo de aço para
ancorar plataforma de petróleo; cabo de aço para
fazer sondagem em poço de petróleo; cabo de aço
para lançar rede de pesca [arrastão]; cabo de aço
para rebocar plataforma de petróleo; cabo e fio
blindado não elétrico; cabo metálico para teleférico;
cabo metálico para vassoura e rodo; cabo para
enxada [metálico]; cabos de metal para facas; cabos
de metal, não elétricos; cabos teleféricos; cadeados;
cádmio; cais flutuantes de metal para amarração de
barcos; cais metálico de embarque; caixa (fechos de
metal para -); caixa de macho [molde/fundição];
caixa forte metálico [cofre]; caixão metálico para
construção sub-aquática; caixas de correio de metal;
caixas de metal comum; caixas de metal para
conservas; caixilhos de metal para construção;
caixilhos de metal para estufa; caixilhos de metal
para janelas; caixões (guarnições de metal para -);
calços; calhas de metal para construção; camas
(rodizios de metal para -); campainha de mesa [sino
metálico de mão]; campainhas ; campainhas de
porta [não elétricas]; canaletas de metal; canos
(grampos de metal de parede para prender -); canos
(junções de metal para -); canos (materiais de metal
para reforço de -); canos de água (válvulas de metal
para -); canos de metal; canos de metal para água;
canos de metal para drenagem; canos de metal para
esgoto; canos de metal para instalações de
aquecimento central; cantoneiras de metal;
capachos de metal; carga (plataformas de metal
para -); casa pré-fabricada de metal; casa
transportável de metal; cáscara [cobre em bruto];
cassiterita [minério]; cata-ventos de metal; cavilhas
[estacas] de metal para tendas; cavilhas [ferragem];
cavilhas [ferragens]; cavilhas de metal; céltio [metal];
cercaduras de metal para túmulos; cercas de metal;
cercas de segurança de metal para ruas e estradas;
cermet; cestos de metal; chaminés (capuzes de
metal para -); chaminés (coberturas de metal para -);
chaminés (hastes de metal para -); chaminés de
metal; chapa blindada; chapa de alumínio; chapa
metálica; chapa modelo [metálica]; chapas e placas
de metal; chapas grossas de ferro; chapas para
ancoragem; chave para porta; chaves; chaves (anéis
de metal comum para -); chavetas [contrapinos];
chumbo, bruto ou semitrabalhado; cintas de aço;
cintas de metal para barris; cintas de metal para
prender canos; cintas de metal para sustentação de
cargas; cintas de metal para uso agrícola; cisalha de
metal; cobalto bruto; coberturas de metal para
telhados; cobre (anéis de -); cobre, bruto ou
semitrabalhado; cofres de metal; cofres de
segurança; cofres-fortes; coifa metálica elétrica para
fogão; coifa metálica não elétrica para fogão; coletor
de detritos de estrutura metálica; colunas de metal
para
publicidade;
colunas
metálicas
para
edificações; comemorativas (placas -) de metal;
condutos forçados [de metal]; construção (materiais
de metal para reforço de -); construção (painéis de
metal para -); construção civil (vigas de metal para -);
construções de metal; construções transportáveis de
metal; contêineres de metal [armazenagem,
transporte]; contêineres de metal [não mecânicos];
contêineres de metal para embalagem; contêineres
de metal para gás comprimido ou ar líquido;
contêineres flutuantes de metal; contrapinos
[chavetas]; contratrilhos de metal; cordagem de
metal para cabos; cordas de metal; cornijas de
metal; correias de máquinas (materiais de metal para
reforço de -); correias de metal para manuseio de
cargas; corrente de animal em metal; correntes (elos
de metal para -); correntes de metal; correntes de
metal de segurança; correntes para cães; correntes
para gado; corrugado de metal; cortina de aço;
cortina de metal; cortinas de metal; couraça;
cremalheira [corrente de ferro]; cremalheiras de
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metal; cremonas; cripta funerária metálica; cromato
de ferro; cromita; cromo; cubas de metal; degraus de
metal; degraus de metal para escadas; deque
metálico para piscina; divisórias de metal;
dobradiças de metal; dormentes de metal para
estradas de ferro; dosadores de metal; duralumínio
[liga metálica]; dutos de metal para instalações de
aquecimento central; dutos de metal para ventilação
e instalações de ar condicionado; edificações
(revestimento de metal para -); elétron [metal];
embalagem e empacotamento (folhas de metal para
-); embalagens de folha-de-flandres [latas];
embalagens de papel alumínio descartável para
acondicionamento de refeições ("quentinha");
embarque de passageiros (escadas móveis de metal
para -); emblemas de metal para veículos;
encanamento de metal; encanamentos (manilhas de
metal para -); enroladores de metal, não mecânicos,
para mangueiras flexíveis; escadas [portáteis] de
metal; escadas de metal; escora de porta de metal
[ferragem]; escoras de metal; esfalerita [minério];
esferas de aço; espiga (ferragem); esporas;
esquadros de metal para construção; estacas de
metal para amarração; estanho; estátuas de metal
comum; estatuetas de metal comum; estelas
funerárias de metal; esticadores de metal para
correias; esticadores de tensão para fios de metal
[tirantes de tensão]; estrados de metal para pisos;
estribos de metal; estufas transportáveis de metal;
etiqueta metálica [v.d. placa de identificação];
extensão para macho [fundição de metal];
fechaduras de metal para veículos; fechos; fechos
de metal para garrafas; fechos de metal para
maletas; fechos de metal para recipientes; fechos de
molas; feixes (ataduras de metal para -); ferraduras
(cravos de -); ferraduras de metal; ferragem metálica
para cortina; ferragens de metal [pequenas] ;
ferragens de metal para janelas; ferragens para
construção; ferragens para edificações; ferragens
para portas; ferramentas (cabos de metal para -)
[empunhaduras]; ferramentas (caixas de metal para ) [vazias]; ferro (esticadores de tiras de -) [tirantes de
tensão]; ferro (fio de -); ferro (minério de -); ferro
(tiras de -); ferro fundido, bruto ou semitrabalhado;
ferro para calafetar; ferro titanosilicio; ferro zircônio;
ferro, bruto ou semitrabalhado; ferrocromo; ferrogusa; ferrolho [aldrava]; ferromolibdênio; ferrosilicio;
ferrotitânio; ferrotungstênio; figuras [estatuetas] de
metal comum; fio e cabo blindado não elétrico; fios
(tecidos de -) de metal; fios de cobre não isolados;
fios de ligas de metal comum [exceto fusíveis]; fios
de metal comum; fios de metal para atar; fios para
antenas; fitas de metal para atar; fivelas de metal
comum [ferragem]; flanges [cintas] de metal;
flutuantes (cais -) de metal para amarração de
barcos; foices (cabos de metal para -); folha de
estanho;
folha-de-flandres;
folha-de-flandres
(embalagens de -) [latas]; folhas de alumínio; folhas
de ferro; folhas de metal para embalagem e
empacotamento; forja; forma metálica; fôrmas de
metal para gelo; fornalhas (telas guarda-fogos para ); fornos (guarda-fogos para -); galena [minério];
galinheiros de metal; ganchos [ferragem metálica]
para ardósia; ganchos [ferragens de metal]; ganchos
de metal; ganchos de metal para cabideiros de
roupas; garrafas [de metal] para gás sob pressão ou
ar líquido; gelosias de metal; germânio; glucinio
[berilio]; gonzos de metal; grades de metal; grampo
de metal [ferragem]; grampo para ardósia; grampos
de metal para cabos ou tubos; grampos de metal
para prender canos; grampos para gelo; guardar
carne (armários de metal para -) [guarda-comida];
guarnições de metal para caixões; guarnições de
metal para camas; guarnições de metal para janelas;
guarnições de metal para móveis; guarnições de
metal para portas; háfnio; haste de metal;
identificação em hospitais (pulseiras de metal para ); indicação do produto; indio; janelas de metal;
jazigos de metal; joelhos de metal para canos; junta
metálica; lã de aço em bruto; ladrilhos de metal;
ladrilhos de metal para construção; lajes funerárias
de metal; lambris de metal; lâmina de metal;
laminado de metal; lápides de metal; latão, bruto ou
semitrabalhado; latas; latas para conservas; letras e
algarismos de metal comum, exceto tipos [caracteres
de impressão]; licenciamento de veículos (placas de

metal para -); liga de estanho prateado; ligas de
metal comum; ligas para brasagem; limalhas;
limonito; lingoteira; lingotes [metalurgia]; lingotes de
metal comum; linguetas de fechaduras; lingüetas de
metal; linhas férreas (dormentes de metal para -);
linhas férreas (materiais de metal para -); lintéis de
metal; maçanetas de metal; maçanetas de metal
para portas; macho para fundição de metal;
magnésio; magnetita usada para produção de ferro e
de aço; malaquita em bruto; manganês; mangas
[ferragem de metal]; mangas de metal para canos;
mangueira metálica para água; mangueiras flexíveis
(carretéis não mecânicos de metal para -);
marquises de metal [construção]; mastros de metal;
materiais de construção refratários, metálicos;
materiais de metal para construção; materiais de
metal para funiculares fixos de ferrovias; mealheiros
[cofres] de metal; mecanismos para fechar portas
[não elétricos]; medidas de carga em vagões de trem
(bitolas de metal para -); metais comuns, brutos ou
semitrabalhados; metais pirofóricos; metal (cintas de
-) para sustentação de cargas; metal (ferragens de -)
[pequenas]; metal (fitas de -) para atar; metal
(ganchos de -); metal (grades de -); metal (lingüetas
de -); metal (pranchas de -) [folhas]; metal (treliça de
-); metal branco; metal de adição para solda; minério
de cromo [cromita]; minérios de metal; molas
[ferragens de metal]; molas para fechar portas [não
elétricos]; moldes de metal para fundição; moldes
em forma de concha [fundição]; molduras de metal
para cornijas; molibdênio; molibdenita [minério];
monumentos de metal; monumentos de metal para
túmulos; mosquiteiro [tela de metal contra insetos
colocada em janelas e/ou portas]; móveis
(guarnições de metal para -); móveis (rodízios de
metal para -); nióbio; níquel; números de metal para
casas, não luminosos; obras de arte de metal
comum; ouro (solda de -); painéis de metal para
construção; painéis sinalizadores, não luminosos e
não mecânicos, de metal; paletes de metal para
manuseio; paliçadas de metal [tapumes]; papel de
alumínio [lâmina finíssima, de alumínio, usada na
embalagem de certo produto, como, p. ex.,
medicamento, cigarro, queijo, ou de uso doméstico;
papel-alumínio]; parafusos [ferragens]; parafusos de
metal; parafusos de metal para cabos; paredes
(revestimentos de metal para -) [construção];
pavimentação (blocos de metal para -); perfil de
metal; perfil lateral em alumínio; perfis laterais em
alumínio; perno para soldar metálico; persianas
externas de metal; piscinas [estruturas de metal];
pisos de metal; pitões de metal [equipamento de
alpinismo]; placa fotomecânica metálica gravada em
relevo sobre metal; placa identificadora de
logradouro público metálica placas comemorativas
de metal; placas de metal para identificação; placas
de metal para licenciamento de veículos; placas de
metal para túmulos; placas giratórias [estrada de
ferro]; plataformas de metal para carga; plataformas
de metal para transporte; plataformas, préfabricadas, de metal; poços de petróleo
(revestimentos de metal para -); ponteiras de metal
para bengalas; porcas de metal; porta (batentes de
metal para -); porta-ferramentas de metal [vazias];
portão (travas de metal para -); portas (batentes de ); portas (dispositivos não elétricos para abertura de
-); portas (ferrolhos para -); portas (painéis de metal
para -); portas (travas de metal para-); portas de
metal [incluídas nesta classe]; portões de metal;
postes de metal; postes de metal para linhas
elétricas; postes telegráficos de metal; postigos de
metal; pranchas de metal [folhas]; prata alemã;
pregos; pregos pequenos sem cabeça; prendedores
de metal para correias de máquinas; protetores de
metal para árvores; pulseiras de metal para
identificação em hospitais; puxador metálico; ralo
metálico; ramificação (canos de metal para -);
rampas de metal para lançamento de foguetes;
rebites de metal; recipiente de metal [botijão de gás]
para condicionamento de gás [vazio]; recipiente de
metal, inclusive para armazenar ácido; recipiente
metálico para animal; recipientes de metal;
recipientes de metal para armazenar ácidos;
recipientes de metal para combustível líquido;
recipientes de metal para misturar argamassa;
reforço de canos (materiais de metal para -); reforço
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de concreto (materiais de metal para -); reforço de
construção (materiais de metal para -); reforço de
correias de máquinas (materiais de metal para -);
revestimento de metal para construções e
edificações; revestimento de metal para paredes e
muros [construção]; revestimentos de metal para
minas; revestimentos de metal para poços de
petróleo; ringue de estrutura metálica; ringues para
patinação [estruturas de metal]; ripas de metal;
rodízio metálico para cortina; rodízio metálico para
móvel; rodizios de metal para móveis; rodizios de
metal para portas corrediças; rodízios para janelas;
roldanas de metal [exceto para máquinas]; roldanas
para janelas; roseta de metal para espora;
segurança (cercas de -) de metal para ruas e
estradas; selos de chumbo; silos de metal; sinais,
não luminosos e não mecânicos, de metal; sinais,
não luminosos e não mecânicos, de metal, para
ruas; sinalizadores de metal; sinos para animais;
solda de ouro; solda metálica; soldadura de prata;
soldagem (varetas de metal para -); soldar (fios de
metal para -); soleiras de metal; spiegel [espelho de
placa metálica]; spieglisen [espelho de metal polido];
suportes de metal para pipas [tonel]; suportes para
lenha [trasfogueiro]; sustentação de cargas (cintas
de metal para -); tachas pequenas sem cabeça;
tampas de metal para alçapões; tampas de metal
para vedação; tampas de metal para vedação de
garrafas; tampões de metal; tampões de metal
[bucha]; tanques de metal [recipientes]; tântalo
[metal]; tecidos de fios de metal; tela metálica; telas
de metal para mosquiteiro; telas guarda-fogo para
fornalhas; telefônicas (cabines -) de metal; telhados
(algerozes de metal para -) [calhas]; telhados de
metal; telhas de metal; tenazes [ferragem de metal];
tensores de fios de metal [tirantes de tensão]; tetos
de metal; tirantes de tensão [tensores]; tiras de ferro;
titânio; toalhas (dispensadores fixos de metal para -);
tombac [liga]; tonéis de metal; torneiras de metal
para
pipas;
torniquetes
[borboletas],
não
automáticos; trampolins de metal; trancas de metal
[exceto elétricas]; trancas de metal para janela;
trancas para rodas de veículos; transporte
(plataformas de metal para -) [paletes]; trava de anel;
trava de metal para roda de veículo; trava de metal,
exceto elétrica; travas de metal para janelas; trave
metálica [viga]; traves [vigas] de metal; treliça de
metal; trilho ferroviário; trilhos (talas de junções para
-); trilhos de metal; trincos de metal; tubos de aço;
tubos de metal; tubos de metal para drenagem
[válvulas]; tubulações de metal para encanamentos;
túmulos (monumentos de bronze para -); túmulos de
metal; tungstênio; uniões de metal para cabos [não
elétricos]; uranita [minério]; válvulas de metal [exceto
peças de máquinas]; vanádio; varas de metal;
varetas de metal para brasagem e soldagem;
vassouras (cabos de metal para -); vedação de
garrafas (tampas de metal para -); veículos (placas
de metal para licenciamento de -); venezianas de
aço; venezianas de metal; venezianas de metal
(para exterior ou interior); ventilação e instalações de
ar condicionado (dutos de metal para -); vergalhão;
viga metálica.; vigas de metal; vigas de metal para
construção civil; vigas de metal para escadas;
virolas; virolas de metal para cabos [empunhaduras];
zinco; zircônio.
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDAS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761802 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI
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papel]; toalhas de rosto de matérias têxteis; toalhas
têxteis; tricôs [tecidos]; tule; tussor [tecido fino, de
seda natural semelhante ao xantungue]; veludo;
veneziana [persiana de matéria têxtil]; vidro têxtil
[fibra têxtil]; voile [tecido leve e fino, em geral
transparente]; zefir [tecido].
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 24 acolchoado [roupa de cama]; acolchoado
para móvel; acolchoado usado como cobertura para
cama; acolchoado usado como protetor para berço;
adesivos (tecidos -) para aplicação a quente;
algodão (tecidos de -); alpaca [tecido]; apara de
tecido; bandeiras; bandeiras [exceto de papel];
banho (roupa de -) [exceto vestuário]; bombazinas
[tecido]; braçadeiras de matérias têxteis [presilha];
branquetas para imprensa; brocados; cama (colchas
de -); cama (mantas de -); cama (roupas de -);
cambraia [tecido]; caminhos de mesa; cânhamo
(tecidos de -); cânhamo (tela de - ); capas [soltas]
para móveis; capas de plástico para móveis; capas
para almofadas; capas para móveis, de tecido;
casimira [tecido]; cassa [tecido muito fino, de linho
ou de algodão]; centro de mesa; cetim [tecido];
chapéus (forros de matéria têxtil de -); cheviotes
[tecido]; chita [tecido]; coberta ornamental para
travesseiros; cobertas de cama; cobertas de cama
de papel; cobertores de cama; cobertura de mesa
[toalha]; cobertura de tecido para tampo de vaso
sanitário; cobertura para bidê; cochinilha [tecido
colorido]; colchas; colchões (capas para -); colchões
(protetores de -); cortinado; cortinas de chuveiro de
tecido ou plástico; cortinas de matérias têxteis ou
plásticas; cortinas de tecidos transparentes; cotim
[tecido leve de linho ou algodão]; crepe [tecido];
crepom [tecido]; damasco [tecido]; descanso de
garrafas e copos [roupas de mesa]; droguete
[estofo]; edredons; entretelas; esparto [tecidos];
estamenha [tecido]; estampagem (tecidos de seda
para -); etiquetas [tecido]; faixas têxteis; fazendas
não-tecidas [não urdidas]; feltro *; fibra de vidro
(tecidos de -) para uso têxtil; flâmula; flanela [tecido];
flanela higiênica; forros [têxteis]; forros de matéria
têxtil de chapéus; fronhas de travesseiros; fustão;
gabardine [tecido]; gaze [tecido]; gorgorão [tecido];
guardanapos de mesa têxteis; jérsei [tecido]; jogos
americanos [exceto de papel]; juta (tecidos de -);
lençóis [têxteis]; lenços de bolso têxteis; lenços de
tecido para remover maquiagem; lingerie (tecidos
para -); linho (tecidos de -); lona [tecido]; lonas [telas]
para tapeçaria ou para bordados; luvas para toalete;
manta balística [tecido]; mantas de viagem; marabu
[tecido]; materiais filtrantes de matérias têxteis;
material têxtil; matérias plásticas [substitutas de
tecidos]; mobiliário (tecidos para -) [estofamento];
molesquim [tecido]; morim [tecido]; mosquiteiro;
mosquiteiros; oleados [toalhas de mesa]; otomana
[tecido]; panamá [tecido]; pano de copa; pano de
prato; panos *; panos gomados exceto para
papelaria; panos para bilhar; panos para queijo;
pelúcia; percal [tecido de algodão]; percalina [tecido
de algodão]; popelina sarja; raiom; rami (tecidos de ); reposteiros [cortinados de porta]; roupa de cama;
roupa de cama, mesa e banho; roupas de cama
hipoalergênicas; sacos de dormir; sanefa para
cortina e persiana [têxtil]; sapatos (tecido para forrar
-); sarjel [tecido grosso de lá]; seda [tecidos]; seda
ou lã aveludada (tecido de -); sudário [tecido]; tafetá
[tecidos]; tapeçarias murais de matérias têxteis;
tecido adamascado de linho; tecido de fibra sintética;
tecido de gaze; tecido de lã [estamenha]; tecido de
lã frisado; tecido felpudo; tecido grosseiro; tecido
para botas e sapatos; tecido para mesa de bilhar;
tecido para vidro [toalha]; tecido recamado; tecidos *;
tecidos de lá; tecidos desenhados para bordado;
tecidos elásticos; tecidos imitação de peles de
animais; tecidos impermeaveis a gases para balões
aeronáuticos; tecidos não tecidos; tecidos para uso
têxtil; tela de treliça; toalhas de mesa [exceto de

No.830761810 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 23 algodão (fios de -); algodão fiado;
bordado (fios para -); borracha (fios de -) para uso
têxtil; cânhamo (fios de -); cerzidura (fios de -); coco
(fios de fibra de -); costura (fios para -) [linhas];
elásticos (fios -) para uso têxtil; estambre [lã fiada];
fiados; fios [incluídos nesta classe]; fios de fibra de
vidro para uso têxtil; fios de lã; juta (fios de -); lã
fiada; linha de chenille; linho (fios de -); matérias
plásticas (fios de -) para uso têxtil; passamanaria
[fio]; piteira [fibra têxtil]; raiom (fios de -); seda (fios
de -); seda fiada.
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761829 16/09/2010
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 05 abrasivos dentários; absorvente feminino;
absorvente higiênico; absorvente para incontinência
urinária; absorvente para uso pós-operatório;
absorvente para uso pós-parto; absorventes
higiênicos para menstruação; absorventes internos
para menstruação; acaricidas; acetato de alumínio
para uso farmacêutico; acetatos para uso
farmacêutico; acido gálico para uso farmacêutico;
ácido glicólico usado como medicamento; acidos
para uso farmacêutico; acne [medicamento para
combate à -]; aconitina; açúcar para uso medicinal;
adesivo de uso médico para cicatrização; adesivo
odontológico; adesivos para capturar moscas;
adesivos para dentaduras; adjuvantes para uso
medicinal; agente analgésico; agente antialérgico,
antipirético
e
antiinflamatório;
aglutinina
[medicamento]; água boricada; água branca [solução
de 1% de subacetato de chumbo]; água de melissa
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para uso farmacêutico; água destilada para uso
farmacêutico; agua do mar para banhos medicinais;
água oxigenada de uso medicinal; aguas minerais
para uso medicinal; albumina (alimentos à base de -)
para uso medicinal; albumina (preparações à base
de -) para uso medicinal; alcaçuz (bastões de -) para
uso farmacêutico; alcaçuz para uso farmacêutico;
alcalinos (iodetos -) para uso farmacêutico;
alcalóides para uso medicinal; álcool para uso
farmacêutico; álcool para uso medicinal; alcoolismo
[medicamento contra o -]; aldeido fórmico para uso
farmacêutico; aldeidos para uso farmacêutico;
algicidas; algodão [chumaço] para uso medicinal;
algodão hidrófilo; algodão para uso medicinal;
alimento para bebê à base de carne, ave e ovo;
alimento para bebê à base de fruta, verdura, legume
e cereal; alimento para bebês à base de peixe,
carne, ave, ovo, fruta, verdura, legume e cereais;
alimento para bebês em condições especiais;
alimentos dietéticos (preparações para -) adaptados
para uso medicinal; alimentos para bebês;
amálgamas dentários; amido para uso dietético ou
farmacêutico; aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; aminoácidos
para uso medicinal; aminoácidos para uso
veterinário; anabolizante; analgésicos; anéis antireumáticos; anéis para calos dos pés; anestésicos;
aneto (essência de -) para uso medicinal; angina do
peito [medicamento para -]; angustura (casca de -)
para uso medicinal; animais (produtos para lavar -);
animais nocivos (preparações para destruir -);
antiasma (chá -); antibióticos; anticoncepcional para
animal; anticorpos; anticriptogâmicas (preparações ); antifúngico; antigeno; anti- helminticos; antimofo;
antiparasitárias (preparações -); anti-reumáticas
(pulseiras -); anti-sépticos bucais para uso medicinal;
antisséptico (algodão -); antissépticos; antiúricas
(preparações -); apanha-moscas (papel -); apara de
cedro aromático para repelir traça e outros insetos;
ar (preparações para perfumar o -); ar (preparações
para purificar o -); asséptico (algodão -); ataduras
higiênicas; ataduras para curativos; ativador
hormonal; atrativo de peste [pesticida]; bacterianas
(preparações - ) para uso medicinal ou veterinário;
bacterianos (venenos -); bactericida; bacteriológicas
(preparações -) para uso medicinal e veterinário;
balas [doces] medicinais; balas [doces] para uso
medicinal; balsâmicas (preparações -) para uso
medicinal; bálsamo contra queimadura produzida
pelo frio; bálsamo e óleo descongestionante nasal e
bronquial para uso externo; bálsamo e óleo para
alívio da dor e coceira para uso externo; bálsamos
para uso medicinal; banho (sais de -) para uso
medicinal; banho de espuma (preparações para - ),
para uso medicinal; banho de imersão de uso animal
(preparações para - ), para uso medicinal; banho de
imersão de uso pessoal (preparações para - ), para
uso medicinal; banhos (preparações terapêuticas
para -); banhos de água mineral (sais para -);
banhos de oxigênio; banhos medicinais (água do
mar para -); baraticida; barra dietética para
suplementação nutricional, para fins medicinais;
basilicão [ungüento supurativo composto de cera,
azeite, pez e resina]; bastões cáusticos; bastões de
enxofre [desinfetantes]; bastões hemostáticos;
bastões para fumigação; bebidas dietéticas
adaptadas para uso medicinal; bebidas medicinais;
bicarbonato de sódio para uso farmacêutico;
biocidas; biológicas (preparações -) para uso
médico; biológicas (preparações -) para uso
veterinário; bismuto (nitrato básico de -) para uso
farmacêutico; bismuto (preparações de -) para uso
farmacêutico; bloco e apara de cedro aromático para
repelir traça e outros insetos; bloqueador dos órgãos
hematopoiéticos
[medicamento];
bloqueador
neuromuscular [medicamento]; borracha para uso
odontológico; brinco inseticida para animal; bromo
para
uso
farmacêutico;
broncodilatadoras
(preparações -); cabelo (preparações medicinais
para crescimento do -); cães (loções para -); cães
(produtos para lavar -); cal (preparações à base de -)
para uso farmacêutico; calças absorventes para
incontinentes; calças higiênicas para menstruação;
calcinha (protetores para -) [produtos higiênicos];
calcinhas higiênicas para menstruação; caldos para
culturas bacteriológicas; calicidas [remédios contra
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calos]; calomelano; calos (preparações para -);
camundongos (preparações para matar-); câncer
[medicamento para o tratamento de -]; cânfora para
uso medicinal; cápsula de alga marinha para uso
medicinal; cápsula para medicamento; cápsulas para
remédios; cápsulas para uso farmacêutico;
carbolíneo
[parasiticida];
cardioestimulante
[medicamento];
cardiotônico
[medicamento];
carrapaticida; carvão vegetal para uso farmacêutico;
casca de mangue para uso farmacêutico; cascas de
árvore para uso farmacêutico; castrador químico
para animal; cataplasmas; cataplasmas de
mostarda; cataplasmas de mostarda (papel para -);
catártico [medicamento de qualidade purgativa mais
forte que o laxante]; catechu para uso farmacêutico;
cáusticos para uso farmacêutico; cedro para uso
como repelente de insetos; cera de moldagem para
uso odontológico; cera para modelar [dentista]; chá
de erva medicinal; chá para emagrecer para uso
medicinal; chás medicinais; cigarros sem tabaco,
para uso medicinal; cimento ósseo para usos
cirúrgico e ortopédico; cimento para cascos de
animal; cimento para uso odontológico; cimentos
dentários; cinchona para uso medicinal; cintos para
toalhas higiênicas; cirúrgicos (implantes -) [tecidos
vivos]; cirúrgicos (tecidos -); clister para uso humano;
clister para uso veterinário; cloral hidratado para uso
farmacêutico; clorofórmio; coagulante; cocaína; cola
para capturar moscas; colagogo ou colerético; colar
magnético uso medicinal; coleiras antiparasitas para
animais; colirios; colódio para uso farmacêutico;
complemento! suplemento alimentar para uso
medicinal; complementos para forragem para uso
medicinal; composição de aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
compressas; compressas de linho para uso
medicinal; condurango (casca de -) para uso
medicinal; condutores químicos para eletrodos de
eletrocardiógrafo; confeitos medicinais; constipação
(remédios para alivio de -); contraceptivos químicos;
contraste radiológico (substâncias para -) para uso
médico; creme de tártaro para uso farmacêutico;
creosoto para uso farmacêutico; cróton (casca de -);
culturas de microrganismos para uso medicinal e
veterinário; curare; curativos (artigos para -)
[medicinais]; curativos cirúrgicos; decocções para
uso farmacêutico; defensivo agrícola; dentição
(preparações para facilitar a -); depurativos
(medicamentos -); descolesterolizante; desinfetante
comum ou para uso hospitalar; desinfetante para
uso tópico (medicamento); desinfetantes para
sanitários químicos; desinfetantes para uso
higiênico; desodorantes, exceto para uso pessoal;
detergentes
para
uso
médico;
diagnóstico
(preparações para -) para uso medicinal; diástase
para uso medicinal; dietéticas (substâncias -)
adaptadas para uso medicinal; dietéticos (alimentos ) adaptados para uso medicinal; digestivos para uso
farmacêutico; digitalina; dispositivo intravaginal para
animal; diurético; dor de cabeça (bastões para -); dor
de cabeça (substâncias para -); drogas para uso
medicinal; elementos traço (preparações de -) para
uso
humano
ou
animal;
eletrodos
de
eletrocardiógrafo (condutores químicos para -);
elixires [preparações farmacêuticas]; emagrecimento
(preparações medicinais para -); emético e
antiemético; emplastros de mostarda; emplastros
para uso medicinal; enxofre (bastões de -)
[desinfetantes]; enzimas para uso medicinal;
enzimas
para uso
veterinário;
enzimáticas
(preparações -) para uso medicinal; enzimáticas
(preparações -) para uso veterinário; ergotina para
uso farmacêutico; erva para banho medicinal; erva
para infusão medicinal; erva-doce para uso
medicinal; ervas (chás de -) para uso medicinal;
ervas daninhas (produtos para combater as -); ervas
medicinais; ervas para fumar para uso medicinal;
escapulários para uso cirúrgico; esparadrapos;
esparadrapos para uso medicinal; esponjas
vulnerárias; ésteres de celulose para uso
farmacêutico; ésteres para uso farmacêutico;
esterilização (preparações para -); esterilização do
solo (preparações para -); esteróides; estimulante da
respiração; estimulante do apetite; estojos de
primeiros socorros [completos]; estricnina; éteres de
celulose para uso farmacêutico; éteres para uso

farmacêutico; eucalipto para uso farmacêutico;
eucaliptol para uso farmacêutico; eupéptico
carminativo e obesígeno; excipiente para produto
farmacêutico [substância que une base e veículo];
expectorante; faixa para uso cirúrgico ou curativo;
farinha de peixe para uso farmacêutico; farinhas
lácteas [para bebês]; farinhas para uso farmacêutico;
febrífugos; fenol para uso farmacêutico; fermentos
lácticos para uso farmacêutico; fermentos para uso
farmacêutico; ferrugem (preparações químicas para
tratar -) [mangra]; fibras vegetais comestíveis [não
nutritivas]; filoxera (preparações químicas para
combate à -); flores de enxofre para uso
farmacêutico; fluoreto para tratamento dentário;
forragem (complementos para -) para uso medicinal;
fosfatos para uso farmacêutico; fraldas higiênicas
para incontinentes; frieiras (preparações para -);
fumigação (preparações para -) para uso medicinal;
fungicidas; fungos corrosivos (preparações para
destruir -); gases para uso medicinal; gaze para
curativos; gel anti-séptico para aliviar a dor; gel antiséptico para o combate ao vício do fumo; gelatina
para uso medicinal; geléia de petróleo para uso
medicinal; geléia real [para uso medicinal]; genciana
para uso farmacêutico; germicidas; glicerina para
uso medicinal; glicerofosfatos; glicose para uso
medicinal; goma de mascar para uso medicinal;
goma para uso medicinal; gomas-gutas para uso
medicinal; gorduras para uso medicinal; gorduras
para uso veterinário; gravidez (preparações químicas
para diagnóstico de -); guaiacol para uso
farmacêutico; gurjum [gurjon, gurjan] (bálsamo de -)
para uso medicinal; hematogênico; hemoglobina;
hemostáticas (substâncias -) [estipticos]; herbicidas;
hidrastina; hidrastinina; hipnoanalgésico; hipnótico
[sonífero]; hormônio para o tratamento de
insuficiência testicular; hormônios para uso
medicinal; implantes cirúrgicos [tecidos vivos];
impressão
dentária
(materiais
para
-);
imunoglobulina; imunosoro; inalante; incenso
repelente de insetos; incontinentes (calças
absorventes para -); incontinentes (fraldas higiênicas
para -); indicação do produto; infusões medicinais;
inibidor do metabolismo; inibidor hormonal;
inseminação artificial (sêmen para ->; inseticidas;
iodetos para uso farmacêutico; lodo para uso
farmacêutico; lodofórmio; isótopos para uso
medicinal; jalapa [vegetal]; jujubas medicinais; kit
para diagnóstico médico; kit para enema [clister]; kit
para enema [clister] para uso veterinário; lácticos
(fermentos -) para uso farmacêutico; lactose; lama
medicinal; lama para banhos; larvas (produtos para
exterminar -); laxativos; lecitina para uso medicinal;
leite (açúcar de -) [lactose]; leite albuminoso; leite de
amêndoas para uso farmacêutico; leite maltado
(bebidas de -) para uso medicinal; lenços
impregnados com loções farmacêuticas; lenços
umedecidos antibacterianos para uso hospitalar;
lentes de contato (preparações para limpeza de -);
lentes de contato (soluções para -); lesmas
(preparações para exterminar -); lêvedo para uso
farmacêutico; liberador hormonal; ligas de metais
preciosos para uso odontológico; limpeza de lentes
de contato (preparações para -); linhaça (farinha de ) para uso farmacêutico; linhaça para uso
farmacêutico;
linimentos
[unguentos];
líquido
antibacteriano para higiene hospitalar; loção para
assepsia pré-cirúrgica; loções farmacêuticas (lenços
impregnados com -); loções para uso farmacêutico;
loções para uso veterinário; lubrificante sexual;
lubrificante vaginal; lupulina para uso farmacêutico;
lúpulo (extratos de -) para uso farmacêutico;
magnésia para uso farmacêutico; malte para uso
farmacêutico; mangra (preparações químicas para
tratar -); manteiga de cacau de uso farmacêutico;
massa deformável para exercício terapêutico; massa
e gesso para uso dentário; mástiques dentários;
matéria prima para a indústria farmacêutica;
medicamentos
administrados
via
implante
subcutâneo; medicamentos para uso humano;
medicamentos
para
uso
odontológico;
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(bebidas -); medicinais (ervas -); medicinais
(infusões -); medicinais (raízes -); medicinal (óleos
para uso -); meios para culturas bacteriológicas;
menstruação (absorventes internos para -); menta
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para
uso
farmacêutico;
mentol;
mercuriais
(unguentos -); microorganismos (substâncias
nutritivas para -); microrganismos (culturas de -) para
uso medicinal e veterinário; microrganismos
(preparações de -) para uso medicinal e veterinário;
mineral (água -) para uso medicinal; mirabólano
(casca de -) para uso farmacêutico; moderadores de
apetite para uso medicinal; mofo (preparações
químicas para tratar -); moldagem (cera de -) para
uso odontológico; molesquim para uso medicinal;
moscardos [mutucas] (óleos contra -); moscas
(adesivos para capturar -); moscas (cola para
capturar -); moscas (produtos para destruir -);
mostarda (cataplasmas de -); mostarda (óleo de -)
para uso medicinal; mostarda para uso farmacêutico;
musgo da irlanda para uso medicinal; mutucas
[moscardos] (óleos contra -); narcóticos; nervinos;
nutricionais (complementos -) para uso medicinal;
nutritivas (substâncias -) para microorganismos;
obturação dentária (material para -); óleo canforado
para uso medicinal; óleo de fígado de bacalhau; óleo
de rícino para uso medicinal; óleo de terebintina para
uso farmacêutico; oleo mineral branco medicinal,
utilizado
na
formulação
de
cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
óleos para uso medicinal; opiáceos; opodeldoque;
opoterapia (preparações para -); ordenhar (gordura
para -); organoterapia (preparações para -); ouro
(amálgamas dentários de -); oxigênio (banhos de -);
oxigênio para uso médico (ompi); pão para
diabéticos; papel antitraça; parasiticidas; pasta
aderente para capturar e matar ratos (ompi); pasta
condutora para exames médicos; pastilhas para
fumigação; pastilhas para uso farmacêutico; pectina
para
uso
farmacêutico;
pele
(preparações
farmacêuticas para cuidar da -); pepsinas para uso
farmacêutico; peptonas para uso farmacêutico;
peróxido de hidrogênio para uso medicinal; pés
(remédios antitranspirantes para os -); pesticidas;
petróleo (geléia de -) para uso medicinal; pílulas para
uso farmacêutico; piretro (pó de -); plasma
sangüíneo; pó de cantáridas; pó para molde de
dentadura; pomadas para uso medicinal; porcelana
para próteses dentárias; preparações farmacêuticas;
preparações farmacêuticas para combate à caspa;
preparações para banhos medicinais; preparações
para destruir ervas daninhas; preparações para
hemorróidas; produto para detecção imunológica do
constituinte da urina e do sangue; produto para
higiene pessoal no pré-operatório e no pósoperatório; produto para limpeza de instrumento
médico e odontológico; produto para limpeza de
lente; produto quimico para fumigar [desinfetante];
produtos para lavar gado; própole para uso
medicinal [xarope]; protetor para cotovelo e
calcanhar [uso terapêutico]; protetores para
joanetes; protetores para seios [amamentação];
pulseiras para uso medicinal; purgantes; quássia
para uso medicinal; quebracho para uso medicinal;
queimaduras (preparações para tratamento de -);
queimaduras de sol (preparações para -) para uso
farmacêutico; queimaduras de sol (ungüentos para ); químicas (preparações -) para uso farmacêutico;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
químicas (preparações - ) para uso veterinário;
químico-farmacêuticas (preparações -); químicos
(condutores -) para eletrodos de eletrocardiógrafo;
químicos (reagentes -) para uso medicinal ou
veterinário; quimioterápico; quinino para uso
medicinal; quinoleina para uso medicinal; quinquina
para uso medicinal; rádio para uso medicinal;
radioativas (substâncias -) para uso medicinal; raízes
medicinais; raticida; ratos (veneno para -); reagente
químico para fim de diagnóstico; reagentes químicos
para uso medicinal ou veterinário; remédios (estojos
portáteis
para
-)
[completos];
remédios
antitranspirantes para os pés; repelente de insetos
(incenso -); repelente de peste; repelente higiênico
para cão e gato; repelentes contra insetos;
repelentes para cães; resina para confecção de
dente; ruibarbo (raízes de -) para uso farmacêutico;
sais aromáticos; sais de água mineral; sais de
potássio para uso medicinal; sais de sódio para uso
medicinal; sais para banhos de água mineral; sais
para uso medicinal; sal amoníaco (pastilhas de -);
salsaparrilha [para uso medicinal]; sangue para uso
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medicinal; sanguessugas para uso medicinal;
sanguíneo (plasma -); sedativos; sedimento
medicinal [lama]; seios (protetores para -)
[amamentação]; sêmen para inseminação artificial;
sicativos [agentes secantes] para uso medicinal;
sinapismos; sinapismos (papel para -); solução
eletrolítica para fins medicinais; solução injetável à
base de ácido, sem finalidade terapêutica, de
aplicação intradérmica para cobrir escara; soluções
para lentes de contato; solventes para remover
esparadrapo; soporíferos; soros; soroterápicos
(medicamentos -); spray anti-pulga para animal;
subacetato de chumbo (solução de 1% de -) [água
branca]; subprodutos do processamento de grãos de
cereais [para uso medicinal]; substitutivo do sangue
para
uso
medicinal;
substrato
metabólico;
sulfonamidas
[medicamentos];
suplemento
nutricional [vitaminas ou minerais] para uso
medicinal; suplemento nutricional de óleo comestível
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em barra para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; suplementos alimentares
minerais; supositórios; tabaco (extratos de -)
[inseticidas]; tapa-olhos para uso medicinal; tártaro
para uso farmacêutico; tecidos cirúrgicos; terebintina
para uso farmacêutico; termal (agua -); timol para
uso farmacêutico; tintura de iodo; tinturas para uso
medicinal; toalhas higiênicas para menstruação;
tônicos [medicamento]; traças (substâncias contra -);
tranqüilizantes; transpiração (remédios contra -);
tussígeno (anti - ) [medicamento]; unguentos para
uso farmacêutico; uterotrópico (medicamento de
efeito - ); vacinas; vaginal (produtos para lavagem -);
vasoconstritor; vasodilatador; vegetais (fibras -)
comestíveis [não nutritivas]; vela impregnada com
substância química repelente de inseto; venenos;
vermífugos; vernizes dentários; verrugas (lápis anti-);
vesicantes; veterinárias (preparações -); vinha
(produtos químicos para combater doenças da -);
vitamina e sais minerais; vitaminas (preparações
para -); xampu para animal com finalidade
terapêutica; xaropes para uso farmacêutico.
*EXCLUÍDA A EXPRESSÃO
"ELETROCARDIÓGRAFO (CONDUTORES
QUÍMICOS PARA ELETRODOS DE -)" EM
DUPLICATA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761845 16/09/2010
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 abrasivo (papel -); abrasivo [tecido];
abrasivos [incluídos nesta classe]; acetona
(removedor de esmalte de unhas); acetona para uso
pessoal; ácido clorídrico usado como produto de
limpeza; adesivo para limpar roupa; adesivos
(substâncias -) para uso cosmético; adstringentes
para uso cosmético; aglutinante [material de
limpeza]; agua de cheiro; água de colônia; agua de
javel [água sanitária] [hipoclorito de potássio]; agua
de lavanda; água dentifrícia; água depilatória; agua
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; água para tirar mancha; agua sanitária
[água de javel] [hipoclorito de potássio]; agua-detoalete;
aguarrás;
alcali
volátil
[amoníaco]

[detergente]; alcool em gel (para uso em limpeza
doméstica); alga [cosmético]; algodão para a higiene
pessoal; algodão para uso cosmético; alisar
(produtos para -) [engomar]; almíscar [perfumaria];
alvejantes produtos -) [lavagem]; amaciantes de
tecidos [lavanderia]; amaciar (pedras para -); ambar
[perfume]; amêndoas (oleo de -); amêndoas
(sabonete de -); anil para lavanderia; animal [produto
para
higiene
sem
aplicação
terapêutica];
antiestáticos (produtos -) para uso doméstico;
antiferrugem (produtos -); antiferrugem [produto de
limpeza]; antiperspirante [desodorante]; anti-séptico
bucal, exceto para uso medicinal; antitranspirante
(sabonete -); antitranspirantes [produtos de toalete];
argila para estética; aromáticos [óleos essenciais];
artigo antitártaro para uso animal, exceto
medicamento; badiana (essência de -) [anis
estrelado]; banho de espuma (preparações para -),
exceto para uso medicinal; banho de imersão de uso
animal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para -), exceto para uso medicinal;
banhos (preparações cosméticas para -); barba
(tinturas para -); barbear (produtos para -); batons
para os lábios; beleza (máscaras de -); bergamota
(óleo de -); botas (creme para engraxar -); botas
(creme para polir -); branquear (sais para -); brilhar
(produtos para fazer -) [polir]; bronzeadoras
(preparações -) [cosméticos]; cabelos postiços
(substâncias adesivas para fixar -); caixa para pó de
arroz [estojo cosmético]; canos de esgoto (produtos
para a limpeza de -); carbonetos metálicos
[abrasivos]; casca de quilaia para lavagem; cedro
(óleos essenciais de -); cera em líquido ou em pasta,
inclusive para carroceria de veículo; cera para
alfaiates; cera para assoalho; cera para assoalhos;
cera para assoalhos (removedores de -) [produtos
para decapagem]; cera para assoalhos e móveis;
cera para bigode; cera para couro; cera para
depilação; cera para lavanderia; cera para lustrar;
cera para polimento, brilho e conservação de
carroceria de veículo; cera para polir; cera para
sapateiros; cilios (produtos cosméticos para os-);
cílios postiços; cílios postiços (substâncias adesivas
para fixar -); cinza vulcânica para limpeza;
clareamento de couro (produtos para -); cola para
unha artificial; colorantes para toalete; composto
fluorado para higiene bucal; condicionador
[cosmético]; condicionador para uso em animal;
conservantes para couro [polir]; corante para lixívia;
corantes para lavanderia; coríndon [abrasivo];
cosméticos; cosméticos (estojos de); cosméticos
para animais; cosméticos para os cilios; couro
(conservantes para -) [produtos para polir]; couro
(cremes para -); couro (produtos para clarear -);
creme desengraxante para limpeza de mãos; creme,
pasta e liquido rejuvenescedor, protetor e para
limpeza da pele, orgânico, inorgânico e sintético;
cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
cremes para couro; cremes para polir; cristais de
soda para a limpeza; cristal para banho de uso
pessoal; decalques decorativos para uso cosmético;
decapagem (soluções para -); defumação (produtos
para -) [perfumaria]; dentifrício e composto fluorado
usado na higiene bucal de animal; dentifricios;
descolorantes (produtos -); descolorantes (produtos ) para uso cosmético; desengordurar (produtos para
-), exceto os utilizados durante o processo de
fabricação; desentupir (produtos para -) canos de
esgoto; desodorantes para uso pessoal; detergentes
exceto os utilizados durante processo de fabricação
e para uso médico; diamantina [abrasivo]; erva para
banho; erva para defumador e incenso; esmalte para
as unhas; esmalte para unhas; esmeril; esmeril
(papel de -); esmeril (tela de -); esmeril para limpeza;
essências etéreas; estojo cosmético; estojo de
cosméticos de brinquedo (com cosméticos reais);
extratos de flores [perfumaria]; filtros solares;
flavorizantes para bebidas [óleos essenciais];
flavorizantes para bolos [óleos essenciais];
fragrâncias (mistura de -); gaulteria (óleo de -)
[perfumaria]; geléia de petróleo para uso cosmético;
geraniol; giz (branco de -); giz para limpeza; goma
de amido [lavanderia]; goma de amido para brilho
[lavanderia]; gorduras para uso cosmético; hastes
com pontas de algodão para fins cosméticos;
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incenso; lonona [perfumaria]; jasmim (óleo de -);
lacas (produtos para remover -); lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; lavagem a seco (produtos para -);
lavanderia (goma de amido para -); lavanderia
(produtos para -); leite de amêndoas para uso
cosmético; leites de limpeza para toalete; lenços
impregnados com loções cosméticas; limpeza de
próteses dentárias (produtos para -); liquido, creme e
pó para limpeza do dente; lixa de papel [lixa de
vidro]; lixa para limpeza; lixívia de soda; loções
capilares; loções para uso cosmético; loções pósbarba; lustra-móvel; madeira aromática; maquiagem
(produtos para -); maquiagem (produtos para
remover -); maquiagem para o rosto; matéria prima
para indústria cosmética; menta (essência de -) [óleo
essencial]; menta para perfumaria; neutralizadores
(produtos -) para permanentes nos cabelos;
odorizadores de uso pessoal; óleo de lavanda; óleo
de terebintina para desengordurar; oleos essenciais;
oleos essenciais de limão; óleos para limpeza; oleos
para perfumes e essências; óleos para toalete;
ondular os cabelos (preparações para -); papel de
parede (produtos para limpeza de -); papel de vidro
[lixa de vidro]; papel impregnado de substância para
higiene pessoal; papel para polir; pára-brisa (líquidos
para limpeza de -); pastas para afiar navalha;
pastilhas e gomas de mascar para fins cosméticos
(ompi); pedra-pomes; pedras de alume [pedras-ume]
[anti-sépticas]; pedras de polir; pedras pós-barba
[anti-sépticas]; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
perfumes de flores (bases para -); permanentes nos
cabelos (produtos neutralizadores para -); piperonal
[heliotropina]; pó para maquiagem; polimento de
próteses dentárias (produtos para -); polir (cera para
-); polir (produtos para -); polir (vermelho para -)
[jóias]; polir jóias (vermelho para -); pomadas para
uso cosmético; preparação cosmética para redução
da gordura localizada; preparações cosméticas para
emagrecimento; preparado antiembaçante para
limpeza; produto antiderrapante e antideslizante
para pisos; produto de higiene pessoal à base de
própole; produto para limpeza e hidratação da pele
não medicamentoso; produtos depilatórios; produtos
para afiar; produtos para alvejar roupa; produtos
para dar brilho [lavanderia]; produtos para enxaguar
a roupa [lavanderia]; produtos para limpeza;
produtos para polimento; produtos para remover a
pintura; produtos químicos de uso doméstico para
avivar cores [lavanderia]; próteses dentárias
(preparações para limpeza de -); próteses dentárias
(produtos para polimento de -); pulverizadores para
perfumar
hálito;
removedor
de
cosmético;
removedores de cera para assoalhos [produtos para
decapagem]; rosa (óleo de -); sabão desinfetante;
sabão para animal de estimação; sabões; sabões de
avivamento
de
cores
[têxtil];
sabonete
antitranspirante para os pés; sabonete desodorante;
sabonete medicinal; sabonete para barbear;
sabonetes; sachês para perfumar roupa; safrol; sais
de banho, exceto para uso medicinal; sapato (creme
para -); sapato (graxa para -); sapato (polidor para -);
saponáceo; silicio (carboneto de -) [abrasivo];
sobrancelhas (cosméticos para as -); soda para
branquear [soda cáustica]; substância abrasiva para
limpeza; substância quimica para desengraxar de
uso doméstico; talco para a higiene animal; talco
para toalete; tártaro (produto para a remoção do -)
para uso doméstico; tecido de vidro [abrasivo]; tela
[tecido] abrasiva; terebintina para desengordurar;
terpenos [óleos essenciais]; tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; tira-manchas; toalete
(produtos de-); tripole (pedra -) para polimento;
unhas (produtos para o cuidado das -); unhas
postiças; varetas de incenso; vermelho para polir
jóias; vernizes (produtos para remover -); xampu
para animal sem finalidade terapêutica; xampus;
xampus para animais de estimação.
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDOS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761853 16/09/2010
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
36
acompanhamento
de
conta;
administração de cartão de crédito; administração de
cartão de débito; administração de carteira de valor
mobiliário; administração de carteira locatícia;
administração de cemitério; administração de
condomínio;
administração
de
consórcio;
administração de convênio médico-hospitalar;
administração
de
fundo
de
investimento;
administração de imóveis; administração de pecúlio;
administração de seguro; administração de segurosaúde; administração de vale refeição; administração
de vale transporte; administração financeira;
administração predial; agências imobiliárias; agente
autônomo de investimento; alfandegárias (agências ); aluguel (serviços de cobrança de -); aluguel de
apartamentos; aluguel de escritórios [imóveis];
aluguel de loja [imóvel]; análise e gestão de crédito;
análise financeira; antigüidades (avaliação de -);
apartamentos (aluguel de -); arrendamento de
fazendas; arrendamento de imóveis; arte (avaliação
de -); assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro; assessoria consultoria e
informação técnica em seguro; assessoria técnica
em linhas de crédito assessoria técnica, consultoria
e informação na avaliação de dano em veículo e
outros bens móveis; assessoria, consultoria e
administração de investimentos de terceiros;
assessoria, consultoria e informação bancária;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de dividas; assessoria, consultoria e
informação em administração de patrimônio;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de riscos financeiros; assessoria,
consultoria e informação em avaliação de
antigüidades; assessoria, consultoria e informação
em avaliação de jóias; assessoria, consultoria e
informação em avaliação de obras de arte;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
filatélica; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária; assessoria, consultoria e
informação em avaliação numismática; assessoria,
consultoria e informação em crédito; assessoria,
consultoria e informação em empréstimos;
assessoria, consultoria e informação em fundo de
investimentos; assessoria, consultoria e informação
em investimentos; assessoria, consultoria e
informação em mercado de ações; assessoria,
consultoria e informação em planejamento
financeiro; assessoria, consultoria e informação em
seguros; assessoria, consultoria e informação
especializada em matéria de previdência privada;
assessoria, consultoria e informação na área
econômico-financeira; assessoria, consultoria e
informação sobre planos de saúde; assessoria,
consultoria e informação sobre seguros de saúde;
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores; assessoria, consultoria e
informações
sobre
atuaria
[avaliação
e
administração de riscos]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
investimento
bancário;
assessoria, consultoria e informações sobre seguros
[serviços financeiros]; atuária; avaliação de
antigüidades; avaliação de arte; avaliação de jóias;
avaliação filatélica; avaliação financeira [seguros,
bancos, imóveis]; avaliação imobiliária; avaliação
numismática; bancários (serviços -); bancários

(serviços -) de acesso remoto; banco comercial
[serviços financeiros]; banco de desenvolvimento
[serviços financeiros]; banco de investimento
[serviços financeiros]; banco múltiplo com ou sem
carteira comercial [serviços financeiros]; bolsa de
mercadoria e de futuro (cotações de -); bolsa de
valores (cotações de -); caderneta de poupança
[serviços financeiros]; caixa de aposentadoria
[serviços financeiros]; câmara de compensação
[bancário]; câmbio (operações de -); câmbio
monetário; capital (investimentos de -) [finanças];
capitalização [serviços financeiros]; captação de
fundos para caridade; caridade (captação de fundos
para -); cartão de caixa [serviços financeiros]; cartão
de crédito (serviços de -); cartão de débito (serviços
de -); carteira de investidor estrangeiro [serviços
financeiros]; cartões de crédito (emissão de -);
cheque (verificação de validade de -); chequerefeição [serviços de pagamento de refeições
através de tíquetes, vales ou cupons]; cheques de
viagem (emissão de -); clube de investimento
[serviços financeiros]; cobertura de seguro médico
para viajante [seguro-saúde]; cobrança (serviços de ); cobrança de aluguel (serviços de -); cobranças de
dividas (agências de -); cofres bancários (serviços de
depósito em -); comercialização de seguro saúde;
comércio de imóveis; companhia hipotecária
[serviços financeiros]; compensação [bancário];
compensação de cheque [serviços financeiros];
concessão de bolsas de estudo; consórcio de bens
[serviços
financeiros];
consórcio
funerário;
constituição e administração de fundo de
investimento [serviços financeiros]; consultoria em
seguros; consultoria financeira; consultoria fiscal
[valoração]; cooperativa de crédito; corretagem
[incluída nesta classe]; corretagem de seguro
financeiro; corretagem de valores; corretores
imobiliários; crédito (agências de -); crédito
educativo; custódia de valor; depósito de valores;
depósitos de objetos de valor; desconto de titulo de
crédito;
desconto
de
títulos
[factoring];
disponibilização de crédito para efetuar chamada
telefônica; emissão de bônus de valor; emissão de
cartões de crédito; emissão de cheques de viagem;
emissão de debênture; emissão de titulos de valor;
empréstimo contra garantia [penhor]; empréstimo
contra garantia, penhor; empréstimos [finanças];
empréstimos a prazo; factoring [sistema pelo qual
uma empresa produtora de bens ou serviços
transfere seus créditos a receber, resultante de
vendas a terceiros, a uma empresa especializada
que assume as despesas de cobrança e os riscos de
não pagamento; fomento comercial; fomento
mercantil]; fianças [garantias]; fiduciários (serviços -);
filatélica (avaliação -); financeira (avaliação -)
[seguros, bancos, imóveis]; financeira (consultoria -);
financeira (gestão -); financeiras (informações -);
financeiro (patrocínio -); financiamento (serviços de ); financiamento de leasing; fiscal (consultoria -);
fundos (transferência eletrônica de -); fundos de
investimentos [finanças]; fundos de pensão
[aposentadoria]; fundos mútuos; garantias [fianças];
garantias [fianças] (serviços de -); gestão de risco
financeiro;
gestão
financeira;
hipotecários
(financiamentos -); home-banking; imobiliária
(avaliação -); imobiliárias (agências -); imobiliários
(corretores -); imóveis (administração de -); imóveis
(arrendamento de -); imóveis [compra e venda de -];
incorporação de imóvel; informação sobre crédito de
cheques, títulos e outros documentos; informações
financeiras; informações sobre seguros; informe
financeiro relacionado á assessoria econômicofinanceira; investimentos de capital [finanças] jóias
(avaliação de -); leasing (financiamento de -); leasing
de imóveis; liquidação de sinistro; liquidação
financeira (serviços de -); liquidação financeira
[serviço de-]; locação de apartamentos (agências
imobiliárias de -); loteamento imobiliário' montepio;
numismática (avaliação -); objetos de valor
(depósitos de -); operações de câmbio; patrocínio
financeiro; pecúlio; penhor [empréstimo]; perícia
técnica na área de economia; perícia técnica na área
financeira; plano de saúde, venda e administração;
plano funerário, venda e administração; poupança
(bancos de captação de -); proteção ao crédito;
seguro contra acidente; seguro contra acidentes;

RPI 2214 de 11/06/2013

seguros; seguros (consultoria em -); seguros
(corretagem de -); seguros (informações sobre -);
seguros contra incêndio; seguros de saúde; seguros
de vida; seguros marítimos; serviço de carteira de
compensação entre negócios; serviços atuariais;
serviços bancários de acesso remoto; serviços de
consultoria econômica serviços de detecção de
fraudes contra cartões de crédito(ompi); serviços de
recarga de créditos de cartões magnéticos do tipo:
vale refeição, alimentação ou combustível; serviços
de time sharing; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, gestão de fundo
de pensão para os seus associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, gestão de planos de saúde para os seus
associados; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, serviços de
administração de planos de previdência privada;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, serviços de captação de recursos
financeiros para seus associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, promoção de crédito para os seus
associados; site para efetuar pagamentos de taxas,
consórcios, mensalidades; subscrição de seguro;
títulos de valor (emissão de -); transferência
eletrônica de fundos; valores (corretagem de-);
verificação de validade de cheque; vistoria prévia em
veículo para seguradora e corretora de seguro.
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDA NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761870 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 administração comercial; administração
comercial de shopping center; administração de
arquivo; administração de biblioteca; administração
de cartão de desconto; administração de empresa;
administração de holding [tipo de empresa];
agenciamento de artistas; agenciamento de mão-deobra; agenciamento de mercadoria [intermediação];
agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira]; agenciamento de
profissional para atendimento domiciliar; agências de
emprego; agências de informação comercial;
agências de propaganda; agências de publicidade;
aluguel de espaço publicitário; aluguel de máquinas
de venda automática; aluguel de máquinas e
equipamentos de escritório [incluído nesta classe];
aluguel de máquinas fotocopiadoras; aluguel de
material publicitário; aluguel de stands; aluguel de
tempo de publicidade em meios de comunicação;
amostras (distribuição de -); análise de conteúdo de
jornais e revistas e preparo de relatório comparando
o conteúdo dos diversos veículos de comunicação;
análise de custo; anúncio; apoio administrativo e
secretariado;
arquivista;
arquivos
(gestão
computadorizada de -); artistas (agenciamento de -);
assessoria em gestão comercial ou industrial;
assessoria em gestão de negócios; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação ao
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consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; assessoria, consultoria e
informação demográfica; assessoria, consultoria e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial]; assessoria, consultoria e
informação em agências de modelos para
publicidade ou promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação em auditoria; assessoria,
consultoria e informação em compilação de
informações em bancos de dados de computador;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade; assessoria, consultoria e informação
em franquia, exceto licenciamento da propriedade
intelectual [gestão comercial]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais; assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relativos à relocalização para empresas; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio; assessoria,
consultoria e informação em serviços de recursos
humanos para empresas; assessoria, consultoria e
informação empresarial; assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia; assessoria, consultoria e informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização
de
negócios
para
empresas;
assessoria, consultoria e informação sobre assuntos
governamentais;
assessoria,
consultoria
e
informação sobre eleições políticas; assessoria,
consultoria e informação sobre gestão de negócios
no campo da propriedade intelectual; assessoria,
consultoria e informação sobre imposto de renda;
assessoria, consultoria e informação sobre leilões;
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio; assessoria, consultoria e
informação sobre organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta; assessoria, consultoria e informação
sobre reprodução de documentos; assessoria,
consultoria e informação sobre testes psicológicos
para seleção de pessoal; assessoria, consultoria e
informação sobre tributos, impostos e taxas;
assessoria, consultoria e informações estatísticas;
assessoria, consultoria e informações sobre
administração de pessoal; assessoria, consultoria e
informações sobre franchising [gestão comercial];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing; assinaturas de jornal (vendas de -) [para
terceiros]; atendimento ao cliente [s.a.c.]; serviço de
orientação ao consumidor]; atualização de material
publicitário; auditoria; avaliação de lã; avaliação de
madeira em pé [para construção]; avaliações de
negócios; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -); bancos de dados
de computador (sistematização de informações em ); caixa postal de voz (serviços de -) [secretária
eletrônica]; captação de patrocínio; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); clipping (serviços de -); comerciais de
rádio; comerciais de televisão; comercial ou
industrial (assessoria em gestão -); comércio
(através de qualquer meio) de adesivos para
papelaria ou para uso doméstico; comércio (através
de qualquer meio) de água mineral engarrafada;
comercialização de água bruta; comércio (através de

qualquer meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para bebês; comércio
(através de qualquer meio) de amianto; comércio
(através de qualquer meio) de animais vivos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
[lâminas] de barbear; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
cozimento; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de distribuição de água; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de instalações sanitárias; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de produção de vapor; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
refrigeração; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de secagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos científicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cinematográficos; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cirúrgicos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cronométricos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
controle (inspeção); comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de ensino;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de medição; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
pesagem; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de salvamento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de sinalização; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
dentários; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos fotográficos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos geodésicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
médicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos náuticos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos para conduzir,
interromper, transformar, acumular, regular ou
controlar eletricidade; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos veterinários;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
extintores de incêndio; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para suporte de registro magnético; comércio
(através de qualquer meio) de armas brancas;
comércio (através de qualquer meio) de armas de
fogo; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de cama, mesa e banho; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cutelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de louça de faiança;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de peles de
animais; comércio (através de qualquer meio) de
artigos ortopédicos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para encadernação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
fumantes; comércio (através de qualquer meio) de
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artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de asfalto, piche e
betume; comércio (através de qualquer meio) de
bengalas; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
borracha; comércio (através de qualquer meio) de
botões [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns não
elétricos; comércio (através de qualquer meio) de
caixas registradoras; comércio (através de qualquer
meio) de capachos e esteiras; comércio (através de
qualquer meio) de caracteres de imprensa; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes;
comércio (através de qualquer meio) de cartas de
baralho; comércio (através de qualquer meio) de
cera dentária; comércio (através de qualquer meio)
de chicotes, arreios e artigos de selaria; comércio
(através de qualquer meio) de chocadeiras; comércio
(através de qualquer meio) de clichês [imprensa];
comércio (através de qualquer meio) de cofres;
comércio (através de qualquer meio) de colchetes e
ilhoses [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de combustíveis (incluindo a gasolina
para motores); comércio (através de qualquer meio)
de composições extintoras de fogo; comércio
(através de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis; comércio (através de qualquer meio)
de construções transportáveis não metálicas;
comércio (através de qualquer meio) de cordas e
fios; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
decorações para árvores de natal; comércio (através
de qualquer meio) de dentifrícios; comércio (através
de qualquer meio) de desinfetantes; comércio
(através de qualquer meio) de discos acústicos;
comércio (através de qualquer meio) de emplastros;
comércio (através de qualquer meio) de engates de
máquinas e componentes de transmissão (exceto
para veículos terrestres); comércio (através de
qualquer meio) de equipamento de processamento
de dados e computadores; comércio (através de
qualquer meio) de escovas; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos; comércio (através de
qualquer meio) de explosivos; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de fios e fibras para uso
têxtil; comércio (através de qualquer meio) de fitas e
laços; comércio (através de qualquer meio) de flores
artificiais; comércio (através de qualquer meio) de
fogos de artifício; comércio (através de qualquer
meio) de fósforos; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias; comércio (através de qualquer
meio) de gelo; comércio (através de qualquer meio)
de goma; comércio (através de qualquer meio) de
graxas; comércio (através de qualquer meio) de
guarda-chuvas; comércio (através de qualquer meio)
de guarda-sóis; comércio (através de qualquer meio)
de guta-percha; comércio (através de qualquer meio)
de imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de instrumentos agrícolas não
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de linóleo [piso em
manta]; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de lubrificantes; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de calcular; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas de escrever; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas distribuidoras
automáticas; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
metálicos para vias férreas; comércio (através de
qualquer meio) de materiais para artistas; comércio
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(através de qualquer meio) de material de escritório;
comércio (através de qualquer meio) de material de
instrução e de ensino; comércio (através de qualquer
meio) de material de limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de material de sutura; comércio
(através de qualquer meio) de material para a
fabricação de escovas; comércio (através de
qualquer meio) de material para curativos; comércio
(através de qualquer meio) de material para
obturações dentárias; comércio (através de qualquer
meio) de matérias de enchimento; comércio (através
de qualquer meio) de matérias para calafetar, vedar
e isolar; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas não processadas; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas
para embalagem; comércio (através de qualquer
meio) de matérias têxteis fibrosas em bruto;
comércio (através de qualquer meio) de matérias
tintoriais; comércio (através de qualquer meio) de
mecanismos para aparelhos operados com moedas;
comércio (através de qualquer meio) de membros,
olhos ou dentes artificiais; comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de metais em
folhas e em pó para pintores, decoradores,
impressores e artistas; comércio (através de
qualquer meio) de metais preciosos e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de mica;
comércio (através de qualquer meio) de minérios;
comércio (através de qualquer meio) de molduras;
comércio (através de qualquer meio) de
monumentos não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de mordentes [fixador para tintas];
comércio (através de qualquer meio) de motores
(exceto os motores para veículos terrestres);
comércio (através de qualquer meio) de móveis;
comércio (através de qualquer meio) de munições e
projéteis; comércio (através de qualquer meio) de
óleos essenciais; comércio (através de qualquer
meio) de óleos industriais; comércio (através de
qualquer meio) de palha de aço; comércio (através
de qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de pedras preciosas; comércio
(através de qualquer meio) de peles de animais;
comércio (através de qualquer meio) de pentes e
esponjas; comércio (através de qualquer meio) de
pincéis; comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para branquear [lavanderia]; comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
limpar, polir, desengordurar e decapar; comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
temperar e soldar metais; comércio (através de
qualquer meio) de preparações veterinárias;
comércio (através de qualquer meio) de
preservativos contra oxidação e contra a
deterioração da madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
produtos confeccionados de metais preciosos ou
folheados; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
serralharia; comércio (através de qualquer meio) de
produtos em matérias plásticas semiprocessadas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de âmbar; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de barbatana de baleia;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de borracha, guta-percha, goma, amianto ou
mica; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de cana; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de casco de
tartaruga; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de chifre; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de concha;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cortiça; comércio (através de qualquer

meio) de produtos feitos de espuma-do-mar;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de junco; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madrepérola;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de marfim; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de osso; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
vime; comércio (através de qualquer meio) de
produtos para a destruição dos animais nocivos,
fungicidas e herbicidas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos para absorver, molhar e
ligar a pó; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de redes; comércio (através de qualquer meio)
de rendas e bordados; comércio (através de
qualquer meio) de resinas artificiais não
processadas; comércio (através de qualquer meio)
de resinas naturais em estado bruto; comércio
(através de qualquer meio) de revestimentos de
assoalhos; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sabões; comércio (através de qualquer meio) de
sacos e sacolas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de sementes, plantas e flores naturais;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
adesivas destinadas à indústria; comércio (através
de qualquer meio) de substâncias dietéticas para
uso medicinal; comércio (através de qualquer meio)
de substâncias para uso em lavanderia; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas a conservar alimentos; comércio (através
de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à fotografia;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas à indústria; comércio (através
de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas às ciências; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias tanantes; comércio
(através de qualquer meio) de tabaco; comércio
(através de qualquer meio) de tapeçarias murais;
comércio (através de qualquer meio) de tecidos;
comércio (através de qualquer meio) de telas
alcatroadas [lonas]; comércio (através de qualquer
meio) de tendas; comércio (através de qualquer
meio) de tintas, vernizes, lacas; comércio (através de
qualquer meio) de toldos; comércio (através de
qualquer meio) de tubos flexíveis não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
tubos rígidos não metálicos para a construção;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de velas; comércio
(através de qualquer meio) de velas e pavios para
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
vidro bruto ou semi-acabado; comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas; compilação de informação para bancos de
dados de computador; compilações de estatísticas;
compras para terceiros (serviços de -) [compra de
produtos e serviços para outras empresas];
computador (localização de veículos de frete por -);
concessionária de veículos (comércio de veículos);
consultoria em gestão de pessoal; consultoria em
organização de negócios; consultoria profissional em
negócios; contabilidade; corretagem de veículos;
corretor de publicidade (serviço de -); custo (análise
de -); datilografia; declarações de impostos
(preparação de -); decoração de vitrines;
demonstração de produtos; desfile de moda com fim
publicitário; despachante aduaneiro [desembaraço e
liberação de documento alfandegário]; despachante
para agilizar documento; digitação; distribuição de
amostras; distribuição de brindes; distribuição de
material publicitário; distribuição de utensílio para
diálise [comércio]; documentos (reprodução de -);
drogaria [comércio]; econômicas (previsões -);
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edição de texto publicitário; elaboração de
declaração de imposto de renda; emissão de
documentos e certidões oficiais; espaço publicitário
(aluguel de -); especialistas em eficiência;
estatísticas (compilações de-); estudos e pareceres
pertinentes à macro e microeconomia, serviços estes
prestados com fins de assessoria na gestão de
negócios e operação de uma empresa comercial;
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors]; extratos (serviços de impressão de -) de
contas;
farmácia
[comércio
de
produtos
farmacêuticos]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; fornecimento de mão-deobra [terceirização]; fotocópia [reprodução de
documentos]; fotocópias; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising; franchising [sistema pelo
qual empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de negócios]; gestão
(consultoria
em
-)
de
negócios;
gestão
computadorizada de arquivos; gestão de franquia;
gestão de pessoal (consultoria em -); gestão
pública/privada;
guarda-livro
[contabilidade];
habilitação de celular (serviço de cadastro); hoteleira
(negócios de gestão -); implantação de programa de
controle qualidade; importação-exportação (agências
de -); industrial ou comercial (assessoria em gestão ); informação comercial (agências de -); informações
(levantamento de -) de negócios; informações de
negócios; intermediação na compra e venda de
energia e capacidade elétrica; inventário e gerência
de estoque; jornal (vendas de assinaturas de -) [para
terceiros]; lã (avaliação de -); leilões; levantamento
mercadológico; levantamentos de informações de
negócios; licenciamento, compra e venda, leasing de
marcas e patentes (intermediação de negócios
comerciais); localização de veículos de frete por
computador; madeira (avaliação de -) em pé [para
construção]; mala direta (publicidade por -);
marketing (estudos de -); material publicitário
(atualização de -); material publicitário (distribuição
de -); modelos (agências de -) para publicidade ou
promoção de vendas; negócios (assessoria em
gestão de -); negócios (avaliações de -); negócios
(consultoria em gestão de -); negócios (consultoria
em gestão e organização de -); negócios (consultoria
profissional em -); negócios (informações de -);
negócios (levantamentos de informações de -);
negócios (pesquisa em -); negócios de gestão
hoteleira; obra artística, agenciamento, gestão e
intermediação; opinião (pesquisas de -); organização
de exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; organização e administração de
empresa; ouvidoria; perícia contábil; perícia técnica
na área contábil; perícia técnica na área de
administração; pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros]; pesquisa de marketing;
pesquisa de mercado; pesquisa em negócios;
pesquisas de opinião; pessoal (recrutamento de -);
preparação de colunas publicitárias; preparação de
folha de pagamento; previsões econômicas;
processamento de texto; produção de filme
publicitário; programa de qualidade total [gestão
empresarial]; programas de cartão de pontuação
(tipo programa de milhagem/fidelidade); promoção
de venda para terceiros [publicidade]; promotor de
eventos [se comerciais]; propaganda; psicológicos
(testes -), para seleção de pessoal; psicotécnico;
teste, exame e prova para seleção de pessoal
(recrutamento de pessoal); publicação de textos
publicitários; publicidade; publicidade de rádio;
publicidade de televisão; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade por catálogos de vendas;
publicidade por qualquer meio; publicitário (aluguel
de material -); rastreabilidade de bovinos (controle
de
localização/registro
de
cada
animal);
recrutamento de pessoal; relações públicas;
relocalização (serviços de -) para empresas;
representação comercial; representação comercial
de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
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reprodução de documentos; secretária (serviços de ) eletrônica [caixa postal de voz]; secretariado
(serviços de -); serviço de comparação de preços
(ompi); serviços de colocação e recolocação no
mercado de trabalho, prestados a titulo de
assistência social; serviços de compilação e
disponibilização de listas de casamento; serviços de
fatura (ompi) [emissão de notas fiscais]; serviços de
impressão de extratos de contas; serviços de layout
para fins publicitários; serviços de processamento de
dados [compilação em banco de dados]; serviços de
programa de incentivo a funcionários; serviços de
programas de fidelidade (clube, cartão, talão);
serviços de promoção de campanhas publicitárias
com vistas à prevenção de doenças, a titulo de
assistência social; serviços de relocalização para
empresas; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados.; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, serviços de administração de
convênios de benefícios; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
sistematização de informações em bancos de dados
para a inclusão e disponibilização de curriculos e
ofertas de empregos; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios; sistematização de
informações em bancos de dados de computador;
site para efetuar o licenciamento eletrônico de
veiculos taquigrafia; telemarketing; telepesquisa
[pesquisa de opinião]; terceirização [fornecimento de
mão-de-obra]; testes psicológicos, para seleção de
pessoal; texto (processamento de -); textos
publicitários (publicação de -); transcrição; veículos
de frete (localização de -) por computador; venda
automática (aluguel de máquinas de -); vendas de
assinaturas de jornal [para terceiros].
*NA
ESPECIFICAÇÃO
FOI
INCLUÍDA
A
EXPRESSÃO "[INCLUÍDO NESTA CLASSE]" PARA
MELHOR ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA
E FOI EXCLUÍDA A EXPRESSÃO "ESCRITÓRIO
(ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE
-)" EM DUPLICATA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

escova para limpeza de cachimbo; extintor para
charuto ou cigarro; filtros de cigarro; floco de tabaco;
folha de fumo; fósforos; fósforos (caixas de -); fumo;
fumo de rolo; fumo para mascar; isqueiros para
charutos (recipientes de gás para -); isqueiros para
fumantes; limpadores para cachimbos [cachimbos
para tabaco]; pacotes de papéis para cigarros; papel
absorvente para cachimbos de tabaco; papel de
cigarro; pedras de isqueiro; piteira de cigarro; piteiras
para charuto; piteiras para cigarro; pontas de âmbar
amarelo para piteira de cigarro e de charuto; portafósforos; rapé; rapé (caixas de -); raspadeira para
limpeza de cachimbo; receptáculo para papel de
cigarro; recipientes de gás para isqueiro para
charutos; recipientes para fumo; suporte para
segurar charuto; suporte para segurar cigarro;
suportes para cachimbo [cavaletes] [cachimbos para
tabaco]; tabaco; umidificadores [caixas para
conservar tabaco suficientemente úmido].
*INCLUÍDA A EXPRESSÃO "[INCLUÍDAS NESTA
CLASSE]" NA ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761918 16/09/2010
090
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
*PRESTE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS
SERVIÇOS REIVINDICADOS À ÉPOCA DO
DEPÓSITO, TENDO EM VISTA A LEGISLAÇÃO
RELATIVA À EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR
EM VIGOR NO PAÍS.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761934 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HITACHI

No.830761896 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 34 gulha para limpeza de cachimbo; artigo
para fumante; bocal para charuto ou cigarro; bolsas
para tabaco [fumo]; boquilhas de âmbar amarelo
para piteira de cigarro e charuto; boquilhas para
piteiras para cigarros; cabeça de cachimbo;
cachimbos para tabaco; caixa [estojo] para
cachimbo; calcador de tabaco; camisa de segurança
para charuto ou cigarro; charuteiras; charutos;
cigarreiras; cigarrilhas; cigarros; cigarros (enrolador
de -); cigarros contendo sucedâneos de fumo,
exceto para uso médico; cigarros eletrônicos, exceto
para uso medicinal; cinzeiros para fumantes; cordão
para limpeza de cachimbo; cortadores de charuto;
cuspideira para usuário de tabaco; descanso ou
suporte para cachimbo; ervas para fumar [incluídas
nesta classe]; escarradeira para usuários de tabaco;

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 40 abate de animais; abrasão; acabamentos
para papel [tratamento]; acetinagem de pele
[peleteria]; acolchoamento; acondicionamento de
peles [peleteria]; alfaiataria; aluguel de aquecedores;
aluguel de ar condicionado; aluguel de geradores;
aluguel de máquinas de tricotar; animais (abate de ); aplainar [serraria]; aplicação de aviamentos em
têxteis; artista plástico (escultor); assessoria,
consultoria e informação em produção de energia;
assessoria, consultoria e informação em tratamento
de materiais; ateliê de costura; beneficiamento da
castanha de caju; beneficiamento de alimentos;
beneficiamento de cereal; beneficiamento de
laticínio; blindagem de veículo; bordadeira (serviços
de - ); bordado (serviço de -);branqueamento de
tecidos; calandragem de tecidos; caldeiraria [oficina
de caldeireiro]; caldeireiro (serviços de -); carimbos
[confecção/gravação de -]; cerâmica (cozimento de ); cerzideira (serviços de -); chapeamento com prata;
clicheria (serviços de -); colocação de sobrecapa
[serviços de encadernação]; coloração de vidros de
janelas por meio de revestimento da superfície;
confecção de artigo do vestuário sob encomenda;
confecção de etiqueta com código de barra;
confecção de prótese dentária [protético]; confecção
de roupas; conservação de alimentos e bebidas;
conservação de células, tecidos e organismos vivos
em baixas temperaturas [criobiologia]; copiagem de
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chaves; corte de tecidos; cozimento de cerâmica;
cromagem; cromagem dos pára-choques de veículo;
curtimento; debruar roupas; decapagem; defumação
de alimentos; derrubada e processamento de
madeira; descontaminação de materiais perigosos;
desodorizar o ar; destruição de lixo e resíduos;
douração; encadernação; encolhimento de tecido;
encomenda (montagem de materiais sob -) [para
terceiros]; energia (produção de -); envasamento!
engarrafamento de mercadorias; esmerilhamento;
estanhagem; esterilização e/ou conservação de
alimento; extração de suco de frutas; farinha
(moagem
-);
ferramentaria
[transformação,
tratamento ou beneficiamento]; ferreiro (serviços de ); filme fotográfico (revelação de -); folheamento a
ouro; fotocomposição (serviços de -); fotográfica
(impressão -); fotogravura [serviço]; fotolito;
fraturamento de poços; fresagem; fundição de metal;
galvanização; galvanoplastia; geração de energia e
capacidade elétrica; gravação [entalhe]; gravação
em vidro, placa e moeda; ignifugação de tecidos;
impermeabilização de tecidos; impressão; impressão
de estampas; impressão fotográfica; impressão
litográfica; impressão ofsete; incineração de lixo e
resíduos; informação sobre tratamento de materiais;
injeção de plástico [serviço de -]; jateamento de areia
em vidro; lã (tratamento de -); laminação; lapidação
de pedra; laqueação de madeira; laser (tracejamento
com -); linotipia; litografia; litográfica (impressão -);
lixo (tratamento de -> [transformação]; lixo e
resíduos (destruição de -); lixo e resíduos
(incineração de -); lixo e resíduos (reciclagem de -);
lustração de peles [peleteria]; magnetização;
materiais (informação sobre processamento de -);
metal (temperamento de -); metal (tratamento de -);
metalizar; moagem de farinha; modelagem de peles
sob encomenda [peleteria]; molduragem de obras de
arte; montagem de materiais sob encomenda [para
terceiros]; niquelagem; obras de arte (molduragem
de -); odontologia (serviços de -); odontologia
[serviço técnico de -]; ofsete (impressão -); óleo
(processamento de ->; óptico (polimento de vidro -);
peles (acetinagem de -) [peleteria]; peles (lustração
de -) [peleteria]; peles (modelagem de -) sob
encomenda [peleteria]; peles (tintura para -)
[peleteria]; peles (tratamento antitraças para -)
[peleteria]; peleteria (serviços de -); perfumar o ar;
pintura para calçados; pisoamento de tecidos;
plastificação; plotagem; polimento de vidro óptico;
polimento por abrasão; prateação [revestimento com
prata]; pré-encolhimento de tecidos; processamento
de filmes cinematográficos; processamento de óleo;
processamento e compressão de gás; produção de
energia; protético [serviço técnico de odontologia];
purificação de ar; reciclagem de resíduos e lixo;
recozimento de metal; refino (serviços de -); reforma
de roupas; restauração/conservação de fotografias;
revelação de filme fotográfico; revestimento com
cádmio; revestimento de poliuretano em peça
[serviço de tratamento de materiais]; roupas (debruar
-); roupas (reforma de -); sapateiro, confecção sob
medida; selaria [seleiro]; separação de resíduo
urbano para reciclagem; serigrafia; serragem
[serraria]; serralheria [fabricação]; serviço de mistura
de tintas; serviços de caldeireiro; serviços de
chaveiro [fabricação de chaves e fechaduras];
serviços de separação de cores; silk-screen
[serigrafia]; soldagem; sopramento de vidro;
taxidermia; tecidos (branqueamento de -); tecidos
(corte de -); tecidos (ignifugação de -); tecidos
(impermeabilização de -); tecidos (pré-encolhimento
de -); tecidos (tingimento de -); temperamento de
metal; têxteis (aplicação de aviamentos em ->;
têxteis (ignifugação de ->; têxteis (tratamento
antitraça para -); tingimento de couro; tingimento de
tecidos; tingimento de têxteis; tintura para peles
[peleteria]; tinturaria (serviços de -); tipografia
[sistema de imprimir com fôrmas em relevo;
impressão tipográfica]; trabalho em couro; trabalhos
em madeira; tracejamento a laser; tratamento
antitraça para têxteis; tratamento antitraças para
peles [peleteria]; tratamento antivincos para roupas;
tratamento da lá; tratamento de água; tratamento de
água e esgoto; tratamento de tecidos; tratamento de
têxteis; tratamento e purificação da água da piscina;
tratamento para papel; triagem de lixo e de material
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reciclável (transformação]; urdidura [tear]; usinagem
[operação mecânica pela qual se dá forma à
matéria-prima], transformação, beneficiamento e
tratamento; vitrificação; vulcanização [tratamento de
material]; zincografia, linotipia e litografia.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761942 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HITACHI

carro-forte; transporte de viajantes; transporte e
armazenagem
de
detritos;
transporte
e
armazenagem de lixo; transporte em embarcação
para recreio; transporte ferroviário; transporte fluvial;
transporte marítimo; transporte por ambulância;
transporte por balsa; transporte por barcaça;
transporte por barco; transporte por bonde;
transporte por caminhão; transporte por carro;
transporte por carroças; transporte por oleoduto;
transporte por ônibus; transporte por táxi; transportes
(informações sobre -); valores (transporte de -), por
carro-forte; viagens (reservas para -); viajantes
(acompanhamento de -); viajantes (transporte de -);
visitas turísticas.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830761950 16/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7252897
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HITACHI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 abrigo de barcos; acompanhamento de
viajantes; afretamento; agências de turismo [exceto
para reservas de hotel]; água (fornecimento de -);
aluguel de armazéns; aluguel de barcos; aluguel de
cadeiras de rodas; aluguel de carros; aluguel de
cavalos; aluguel de contêineres de armazenagem;
aluguel de garagem; aluguel de porta-bagagem de
teto; aluguel de refrigeradores; aluguel de roupas de
mergulho; aluguel de sinos de imersão; aluguel de
vaga
de
garagem;
aluguel
de
veículos;
armazenagem;
armazenagem
(aluguel
de
contêineres de -); armazenagem de mercadorias;
armazenagem física de dados ou documentos
armazenados eletronicamente; armazenamento de
informações; armazéns (aluguel de -); barcaça
(transporte por -); barcos (abrigo de-); bondes
(transporte por -); carregamento de bagagens; carroforte (transporte de valores por -); corretagem de
transporte;
corretagem
maritima;
cruzeiros
(organização
de
-)
[viagens];
depósito;
descarregamento [carga]; desencalhe de navios;
despachantes (serviços de -) de frete; distribuição de
água; distribuição de eletricidade; distribuição de
energia; eclusas (operação de portas de -);
embalagem de mercadorias; embalagem de pacotes;
energia (distribuição de -); entrega de jornais;
entrega de mensagens; entrega de mercadorias;
entrega de mercadorias por catálogo; entrega de
pacotes; estacionamento de carros; estivagem;
excursões (organização de -); expedição de frete;
franqueamento de correspondência; frete (serviços
de despachantes de -); frete [transporte de
mercadorias]; informação sobre tráfego; informações
(armazenamento
de
-);
informações
sobre
transportes; jornais (entrega de -); lançamento de
satélite para terceiros; locação de automóveis;
locação de caminhões; locação de carros de corrida;
mensageiros (serviços de -) [mensagens ou
mercadorias];
mensagens
(entrega
de
-);
mercadorias (armazenagem de -); mercadorias
(entrega de -); móveis (transporte de -); navios
(desencalhe de -); oleoduto (transporte por -);
operação de portas de eclusas; operações de
resgate; organização de cruzeiros [viagens];
organização de excursões; pilotagem; portabagagem de teto (aluguel de -); quebra-gelo;
reboque; reboque de veiculos; refrigeradores
(aluguel de -); remoção (serviços de -); reserva de
assentos para viagem; reservas para transporte;
reservas para viagens; roupas de mergulho (aluguel
de-); salvamento [naufrágio]; salvamento de navios;
salvamento subaquático; serviços de chofer; sinos
de imersão (aluguel de -); subaquático (salvamento ); tráfego (informação sobre - ); transporte;
transporte (corretagem de -); transporte (reservas
para -); transporte aéreo; transporte de móveis;
transporte de passageiros; transporte de valores por

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações); agências de
notícias; aluguel de aparelhos de fac-símile [fax];
aluguel de aparelhos de telefones; aluguel de
aparelhos de transmissão de mensagens; aluguel de
caixas postais eletrônicas para e-mail; aluguel de
equipamentos de telecomunicação; aluguel de
modems; aparelhos de transmissão de mensagens
(aluguel de -); assessoria consultoria e informação
em telecomunicação; assessoria, consultoria e
informação em comunicação no campo áudio visual;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
telecomunicações;
bbs
[serviços
de
telecomunicação]; cabo (teledifusão por -); celular
(comunicação
por
telefone
-);
computador
(comunicação por terminais de -); computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-); comunicação por redes de fibra óptica;
comunicação por terminais de computador;
comunicações por telefone; comunicações por
telegramas; consulta à lista telefônica por
computador (ompi); consultoria referente a
implantação, operação, gerenciamento e suporte de
redes de telecomunicações e suas configurações;
correio
eletrônico;
correio,
transmissão
de
mensagem; eletrônico (correio -); fac-símile
(transmissão por -) [fax]; fornecimento de acesso a
banco de dados; fornecimento de acesso a usuários
a uma rede mundial de computadores [provedores
de serviço]; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; fornecimento de mecanismos de
busca para a obtenção, manutenção e distribuição
de dados a partir de u'm banco de dados localizado
em uma rede mundial de computadores (se o serviço
for o provimento de acesso a um website);
habilitação de celular (serviço de telecomunicação);
informações sobre telecomunicação; leasing de
espaço na internet; mensagem (transmissão de -);
noticiário [serviço de transmissão de -]; notícias
(agências
de
-);
provedor
de
acesso
[telecomunicação]; provimento de acesso a lojas
eletrônicas
[telecomunicação]
(om
pi);
radioastronomia; rádio-chamada; radiocomunicação;
radiocomunicação
terrestre
ou
espacial;
radiodeterminação [determinação, mediante o
emprego de ondas radioelétricas, da posição de um
móvel ou da direção ou distância em que este se
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encontra em relação a um ou dois pontos
conhecidos];
radiodifusão;
radiofonia;
radiolocalização;
radionavegação;
radiossonda
[transmissão de dados meteorológicos]; remessa de
telegramas; satélite (transmissão por -); serviços de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação]; serviços de
correio de voz; telechamadas (serviços de -) [rádio,
telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica]; telecomunicações (informações sobre -);
telecomunicações (serviços de roteamento e junção
de -); teleconferência (serviços de -); teledifusão;
teledifusão por cabo; telefone (comunicações por -);
telefonia (serviços de -); telegrafia (serviços de -);
telegramas (comunicações por -); telegramas
(remessa de -); telegramas (transmissão de -);
telemática (entendido como transmissão de
informações/
telecomunicação);
telemetria;
televisionamento; telex (serviços de -); transmissão
[emissão] de sinal de telecomunicação por satélite;
transmissão de filmes de televisão via cabo, satélite,
rede
de
telecomunicação;
transmissão
de
mensagens e de imagens por meio de computador;
transmissão de telegramas; transmissão por facsimile [fax].
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830762434 17/09/2010
351
Tit.IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33337122000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CARBONO ZERO

CFE(4) 1.5.15; 1.17.2; 27.5.1
NCL(9) 04 graxas e óleos industriais, lubrificantes e
combustíveis, produtos de petróleos e seus
derivados, incluídos nesta classe.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830762566 17/09/2010
100
Tit.EBAZAR. COM. BR. LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03007331000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EBAZAR.COM
NCL(9) 35 fornecimento de guia de busca online de
publicidade de bens e serviços de vendedores;
serviços de publicidade e propaganda; serviços
promocionais e para fins de publicidade; promoção
de produtos e serviços de terceiros; fornecimento de
mercado online para vendedores e compradores de
produtos e serviços; serviços de avaliação e
classificação de produtos e serviços de vendedores,
de preços dos produtos de vendedores, de
compradores, da performance dos vendedores, da
entrega e sobre a experiência global em relação aos
mesmos; serviços comerciais na internet, a saber,
mediação de contratos de compra e venda de
produtos e serviços na internet (plataforma
comerciais online); leilão eletrônico.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.830762574 17/09/2010
351
Tit.EBAZAR. COM. BR. LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03007331000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EBAZAR.COM
NCL(9) 42 serviços de customização de páginas da
web, inclusive de mecanismos de busca e links
online para outros endereços da web; fornecimento
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de plataforma comercial para distribuição, promoção,
venda e revenda de bens através de rede mundial
de computadores, e para o recolhimento e
distribuição
de
informações
de
estatística,
quantidade e qualidade acerca da venda e revenda
de bens através de rede mundial de computadores;
hospedagem de conteúdo em nome de usuários de
internet; fornecimento de mecanismos de busca para
a internet.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM".
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.830762582 17/09/2010
Tit.EBAZAR. COM. BR. LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03007331000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EBAZAR.COM

Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830762817 17/09/2010
351
Tit.IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33337122000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CARBONO ZERO

100

CFE(4) 1.5.15; 1.17.2; 27.5.1
NCL(9) 04 graxas e óleos industriais, lubrificantes e
combustíveis, produtos de petróleo e seus
derivados, incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CARBONO"
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 fornecimento de guia de busca online de
publicidade de bens e serviços de vendedores;
serviços de publicidade e propaganda; serviços
promocionais e para fins de publicidade; promoção
de produtos e serviços de terceiros; fornecimento de
mercado online para vendedores e compradores de
produtos e serviços; serviços de avaliação e
classificação de produtos e serviços de vendedores,
de preços dos produtos de vendedores, de
compradores, da performance dos vendedores, da
entrega e sobre a experiência global em relação aos
mesmos; serviços comerciais na internet, a saber,
mediação de contratos de compra e venda de
produtos e serviços na internet (plataformas
comerciais online); leilão eletrônico.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS

No.830762825 17/09/2010
351
Tit.IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33337122000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARBONO ZERO

No.830762760 17/09/2010
241
Tit.IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33337122000127
*829367659 (REG C PAN), 830762841 (PED REP)
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

CFE(4) 1.5.15; 1.17.2; 27.5.1
NCL(9)
42
serviços
de
elaboração
e
desenvolvimento de projeto de proteção ao meio
ambiente; consultoria em proteção ambiental.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CARBONO ZERO"
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

No.830762795 17/09/2010
351
Tit.IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33337122000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARBONO ZERO

No.830762868 19/08/2010
400
Tit.TERMOCONFORTO COMERCIO E
IMPORTACAO DE AQUECEDORES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00092383000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TERMO CONFORTO

CFE(4) 1.5.15; 1.17.2; 27.5.1
NCL(9) 35 serviços de programa de fidelidade
através da venda de produtos de petróleo, seus
derivados e de produtos conexos em troca do plantio
de árvores como forma de preservar o meio
ambiente.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CARBONO ZERO"

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos
de
aquecimento;
comércio
de
aquecedores a gás; comércio de aquecedores por
energia solar; comércio de caldeiras; comércio de
caldeiras para piscina; comércio de sauna; comércio
de banheiras; comércio de banheiras de
hidromassagem;
comércio
de
equipamentos
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hidráulicos; comércio de resistências elétricas;
comércio de queimadores mecânicos; comércio de
bombas circuladoras de linhas; comércio de bombas
centrífugas; comércio de trocadores de carlos
tubulares; comércio de acessórios; comércio de
ligações flexíveis; comércio de bombas de calor;
comércio de filtros para piscinas; comércio de
pressurizadores; comércio de equipamentos para
gás; comércio de quadros de comando; comércio de
calefação por radiadores de parede; comércio de
calefação por piso radiante; comércio de spas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONFORTO".
Procurador: D'MARK REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES
No.830762892 19/08/2010
400
Tit.NANOKEM S.A (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5471605
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GONATRIX
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas de uso
humano para utilização em certos protocolos de
fertilização assistida em mulheres.
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.830762906 19/08/2010
400
Tit.NANOKEM S.A (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5471605
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROGERELIN
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas de uso
veterinário para tratamento de transtornos de
fertilidade de origem ovariana, indução da ovulação
e o aumento do índice de concepção.
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.830763163 13/08/2010
400
Tit.GIS'B BOUTIQUE E CONFECÇÕES LTDA ME
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04068820000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GUIDA BOUTIQUE
NCL(9) 35 comércio de artigos do vestuário e
acessórios.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BOUTIQUE".
Procurador: O PRÓPRIO.
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TP TUDO EM PHOTO

CFE(4) 26.11.2-3; 27.5.1
NCL(9) 35 importação exportação e comércio
(através de qualquer meio) de peças e componentes
para motores; importação exportação (através de
qualquer meio) de peças e componentes para
alternadores; importação exportação e comércio
(através de qualquer meio) de peças e componentes
para compressores; importação exportação e
comércio (através de qualquer meio) de peças e
componentes para acionadores de partida para
motores; importação exportação e comércio (através
de qualquer meio) de peças e componentes para
máquinas e equipamentos industriais; importação
exportação e comércio (através de qualquer meio)
de acionadores de partida para motores; importação
exportação e comércio (através de qualquer meio)
de alternadores; importação exportação e comércio
(através de qualquer meio) de partes, peças e
componentes para veículos; importação exportação
e comércio (através de qualquer meio) de partes,
peças e componentes para tratores; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade.
Procurador: ANSELMO CARDOSO
No.830763295 11/08/2010
400
Tit.UNISINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12069939000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UNISINTER

No.830763279 11/08/2010
400
Tit.UNISINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12069939000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UNISINTER

CFE(4) 26.11.2-3; 27.5.1
NCL(9) 12 peças e componentes para motores
[incluídos nesta classe]; partes, peças e
componentes para veículos [incluídos nesta classe];
partes, peças e componentes para tratores [incluídos
nesta classe].
Procurador: ANSELMO CARDOSO
No.830763287 11/08/2010
400
Tit.UNISINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12069939000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNISINTER

CFE(4) 26.11.2-3; 27.5.1
NCL(9) 07 peças e componentes para motores
[incluídos nesta classe]; peças e componentes para
alternadores;
peças
e
componentes
para
compressores; peças e componentes para
acionadores de partida para motores; peças e
componentes para máquinas [incluídas nesta classe]
acionadores de partida para motores; alternadores.
Procurador: ANSELMO CARDOSO
No.830763490 13/08/2010
400
Tit.VIVIMA INDUSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO
DO CEARÁ LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08562489000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOTO NORDESTE
NCL(9) 12 motocicletas, motonetas, peças e
acessórios para motocicletas e motonetas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MOTO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830763821 12/08/2010
Tit.GERALDO GOULART NETO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77121236672

CFE(4) 26.1.18; 27.5.25
NCL(9) 41 serviços de fotografia
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TUDO EM PHOTO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830764100 22/07/2010
Tit.NAGRÁFICA DIGITAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08103148000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NAGRÁFICA GRÁFICA DIGITAL

400

CFE(4) 27.5.4
NCL(9) 40 atividade de impressão de outros
produtos gráficos vinculada à atividade de edição,
impressão de etiquetas; serviços de microfilmagem;
serviços para terceiros de fotocópias mecânicas ou
eletrostáticas, digitalização, impressão de material
para uso industrial, comercial e publicitário;
composição de matrizes para impressão gráfica;
reprografia,
microfilmagens
e
digitalização;
composição gráfica, fotocomposição, clicheria,
zincografia, litografia e fotoligrafia.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "NAGRÁFICA", "GRÁFICA" E
"DIGITAL".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830764127 23/07/2010
400
Tit.ZTREME FITNESS ACADEMIA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10014889000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SD STUDIO DOSCH

CFE(4) 26.1.1; 26.1.18; 27.5.22,24
NCL(9) 41 aula de ginástica monitorada que utiliza
como base o princípio da instabilidade mecânica
para gerar estímulo sensorio motor.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STUDIO".
Procurador: O PRÓPRIO.

400
No.830764135 26/07/2010

004
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Tit.C.M.L.G. SYSTEM-COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01173617000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HASLER
NCL(9) 07 ferramentas mecânicas, ferramentas
[partes de máquinas], correias adesivas para
roldanas, correias de ventiladores para motores,
correias para dínamo, correias para elevadores,
correias para máquinas, correias para motores e
máquinas, correias para transportadores, correias
transportadoras, correias transportadoras [peças de
máquinas], corrente (geradores de -), correntes de
propulsão exceto para veículos terrestres, correntes
de transmissão exceto para veículos terrestres,
cortadeiras (máquinas -), cortadoras [máquinas] para
uso industrial, máquinas centrífugas, máquinas para
aparar, máquinas para içamento, máquinas para
rosquear e talhar, máquinas para sucção de ar,
martelos elétricos, martelos, mecânicos, martelos
pneumáticos, martelos [partes de máquinas],
martinetes [martelos de fábrica], mecanismos de
controle para máquinas e motores, mecanismos de
rodas para máquinas, mesas para máquinas, metais
(máquinas para trabalhar -), minas (máquinas para
exploração de -), minas (trados para -), mineração
(extratores para -), minérios (aparelhos para
processamento de -), misturadoras (máquinas -),
misturadoras [batedoras] [máquinas], moagem
(máquinas para -), moedoras (máquinas -), moinhos
[máquinas], molas [peças de máquinas], moldar
(máquinas para -), moldes [partes de máquinas],
monta-cargas, monta-cargas para caminhões
[elevadores],
monta-cargas
para
vagões
[elevadores], motores propulsores, exceto para
veículos terrestres, munhões (caixas para -) [peças
de máquinas], munhões [peças de máquinas],
peneiradoras
(máquinas
-),
peneiradores,
peneiramento (instalações de -), peneiras [máquinas
ou partes de máquinas], perfuradoras (máquinas -),
separadores, vibradores [máquinas] para uso
industrial, balanças dosadoras e integradoras, de
correia para pós e granulados, medidores e
dosadores de fluxo para pós e granulados, ouvidos
eletrônicos de moinhos de bolas, células de carga,
silos de pesagem, válvulas dosadoras, dosadores
metálicos para granulados, painéis de controle de
pesagem e dosagem.
*REPUBLICADO POR ALTERAÇÃO NA
ESPECIFICAÇÃO POR MEIO DA PET.
850130070904, DE 19/04/2013.
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA
No.830764194 20/09/2010
351
Tit.CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34046722000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIVERSIDADE DO VÔLEI CBV 2010

CFE(4) 5.3.16; 9.7.1; 21.1.16; 21.3.16; 27.5.1
NCL(9) 35 licenciamento de marcas sob titularidade
da confederação de volibol a terceiros e promoção
do voleibol através de publicidade e propaganda.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'UNIVERSIDADE' E 'VOLEI'.
Procurador: RICARDO FERRI
No.830764208 20/09/2010
351
Tit.CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34046722000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
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Marca: UNIVERSIDADE DO VÔLEI CBV 2010

dispondo sobre inscrições, transferências e registros
dos atletas de voleibol.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'UNIVERSIDADE' E 'VOLEIBOL'.
Procurador: RICARDO FERRI
No.830764232 20/09/2010
351
Tit.SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33469164000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OKARA

CFE(4) 5.3.16; 9.7.1; 21.1.16; 21.3.16; 27.5.1
NCL(9) 41 ensino técnico de voleibol; organização
de feira, exposição, congresso, competições,
campeonatos, torneios, espetáculo desportivos e
cultural em geral, assessoramento esportivos junto
aos campeonatos nacionais e internacionais,
regulamentar inscrições dos praticantes de voleibol,
regulamentar as disposições legais baixadas a
respeitos dos atletas, dispondo sobre inscrições,
transferências e registros dos atletas de voleibol.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'UNIVERSIDADE' E 'VÔLEI'.
Procurador: RICARDO FERRI
No.830764216 20/09/2010
351
Tit.CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34046722000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIVERSIDADE DO VOLEIBOL CBV 2010

CFE(4) 5.3.16; 9.7.1; 21.1.16; 21.3.16; 27.5.1
NCL(9) 35 licenciamento de marcas sob titulares de
confederação de voleibol e terceiros e promoção do
voleibol através de publicidade e propaganda.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'UNIVERSIDADE' E 'VOLEIBOL'.
Procurador: RICARDO FERRI
No.830764224 20/09/2010
351
Tit.CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34046722000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIVERSIDADE DO VOLEIBOL CBV 2010

CFE(4) 5.3.16; 9.7.1; 21.1.16; 21.3.16; 27.5.1
NCL(9) 41 ensino técnico do voleibol; organização,
exposição, congresso, competições, campeonatos,
torneios, espetáculos desportivos e cultural em geral,
assessoramento esportivo junto aos campeonatos
nacionais e internacionais, regulamentar inscrições
dos praticantes de voleibol, regulamentar as
disposições legais baixadas a respeito dos atletas,

CFE(4) 2.5.1
NCL(9) 16 livros, revistas, jornais, prospectos e
publicidades em geral desta classe.
Procurador: RICARDO FERRI
No.830764240 20/09/2010
351
Tit.SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33469164000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OKARA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 televisionamentos e radiodifusão de
programas de qualquer natureza através dos meios
disponíveis no setor, comunicação por meio de
terminais de computador e correio eletrônico.
Procurador: RICARDO FERRI
No.830764259 20/09/2010
351
Tit.SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33469164000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OKARA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 ensino educacional, profissionalizante;
entretenimento, diversão e lazer, especificamente
através de cinemas, teatros, colônias de férias,
shows, espetáculos artísticos, desportivos e
culturais; organização de feira, congresso, exposição
e conferência; produção de programa de rádio e
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televisão, e produção e edição de vídeos em geral
desta classe.
Procurador: RICARDO FERRI
No.830764313 20/09/2010
Tit.RENATA SILVA LEAL (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7674805
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARIA FLORINDA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 14 confecção e comércio de jóias, bijuterias
e acessórios de moda em geral.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830764364 20/09/2010
Tit.CARTER HOLT HARVEY LIMITED (NZ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4756231
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DEFOR

351

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais, incluídos nesta classe; caixas feitas de
papel e papelão.
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.830764372 20/09/2010
351
Tit.ARKEMA INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7674813
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ENVIA
NCL(9) 17 látex para uso na fabricação de
revestimentos, tintas e adesivos.
Procurador: ANDREA GAMA POSSINHAS TARDIN
No.830764399 20/09/2010
351
Tit.MITSUBISHI KAGAKU MEDIENCE KABUSHIKI
KAISHA DBA MIT CHEM MED CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7674821
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PATHFAST

medição de sangue e outros constituintes no corpo
humano para uso científico e pesquisa em
laboratório;
analizadores
absormétricos
para
medição de sangue e outros constituintes no corpo
humano para uso científico e pesquisa em
laboratório; analizadores espectrométricos de
emissão para medição de bactérias, vírus e outras
substâncias causadoras de intoxicação alimentar
para uso científico e pesquisa em laboratório;
analizadores absormétricos para medição de
bactérias, vírus e outras substâncias causadoras de
intoxicação alimentar para uso científico e pesquisa
em laboratório; analizadores espectrométricos de
emissão para avaliação de hormônios ambientais,
dioxina, pesticidas e outros poluentes ambientais
para uso científico e pesquisa em laboratório;
analizadores absormétricos para medição de
hormônios ambientais, dioxina, pesticidas e outros
poluentes ambientais para uso científico e pesquisa
em laboratório; aparelhos de medição química e
clínica para uso científico e pesquisa em laboratório;
analizadores para uso científico e pesquisa em
laboratório.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.830764402 20/09/2010
351
Tit.MITSUBISHI KAGAKU MEDIENCE KABUSHIKI
KAISHA DBA MIT CHEM MED CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7674821
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PATHFAST

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 10 analizadores de imunoensaio para uso
médico; analizadores espectrométricos de emissão
para medição de sangue e outros constituintes no
corpo humano para uso médico; analizadores
absormétricos para medição de sangue e outros
constituintes no corpo humano para uso médico;
analizadores espectrométricos de emissão para
medição de bactérias, vírus e outras substâncias
causadoras de intoxicação alimentar para uso
médico; analizadores absormétricos para medição
de bactérias, vírus e outras substâncias causadoras
de infecção alimentar para uso médico; analizadores
espectrométricos de emissão para avaliação de
hormônios ambientais, dioxina, pesticidas e outros
poluentes ambientais para médico; analizadores
absormétricos para medição de hormônios
ambientais, dioxina, pesticidas e outros poluentes
ambientais para médico; aparelhos de medição
química e clínica para uso médico; analizadores para
uso médico.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 01 reagentes de diagnósticos para uso
científico ou em pesquisas; reagentes para uso
científico ou em pesquisas; reagentes químicos e
biomédicos para uso científico ou em pesquisa
médica.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.830764429 20/09/2010
351
Tit.MITSUBISHI KAGAKU MEDIENCE KABUSHIKI
KAISHA DBA MIT CHEM MED CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7674821
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PATHFAST

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 05 reagentes de diagnósticos para uso
clínico ou laboratórios médico; reagentes de clínica
médica; reagentes químicos e biomédicos para uso
clínico ou em laboratório médico; reagentes para
diagnósticos médicos; reagentes para uso clínicos
ou em laboratórios médicos.
Procurador: MONTAURY PIMENTA MACHADO &
LIOCE
No.830764437 20/09/2010
241
Tit.PEAK PULP & PAPER LIMITED (SG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7665245
*OPOS. 902685899.
Procurador: ROBERTO G. B. VIEIRA DE MELLO
No.830764445 20/09/2010
241
Tit.PEAK PULP & PAPER LIMITED (SG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7665245
*OPOS. 902685899.
Procurador: ROBERTO G. B. VIEIRA DE MELLO
No.830764518 20/09/2010
Tit.HBO OLE PARTNERS (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4986130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DESTINO ESPORTE

No.830764410 20/09/2010
351
Tit.MITSUBISHI KAGAKU MEDIENCE KABUSHIKI
KAISHA DBA MIT CHEM MED CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7674821
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PATHFAST

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 analizadores de imunoensaio para uso
em pesquisa científica ou em laboratório;
analizadores espectrométricos de emissão para

CFE(4) 11.3.1; 24.1.3; 25.5.3; 26.11.13

100
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NCL(9) 09 filmes e programas de tv descarregáveis
("downloadable") através de serviço de vídeo por
demanda; filmes (cinema) e shows de tv na forma de
séries
dramáticas
contínuas
descarregáveis
("downloadable") através de serviço de vídeo por
demanda; dvds, discos e outras mídias digitais,
eletrônicas ou analógicas contendo filmes e séries
de televisão e cinema pré-gravados
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
829404481.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.830764534 20/09/2010
241
Tit.HBO OLE PARTNERS (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4986130
*PED. 826392024. INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO
A EXPRESSÃO "TODOS INCLUÍDOS NESTA
CLASSE" PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À NCL(9)
41 REIVINDICADA.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.830764542 20/09/2010
Tit.HBO OLE PARTNERS (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4986130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DESTINO ESPORTE

351

CFE(4) 11.3.1; 24.1.3; 25.5.3; 26.11.13
NCL(9) 38 serviços de difusão e transmissão;
serviços de distribuição de conteúdo de vídeo, áudio
e dados relativos a filmes, programas de televisão,
shows, espetáculos e séries dramáticas contínuas
de televisão, fornecidos através de serviços de vídeo
por demanda, difusão over-the-air (pelo ar), cabo ou
outras redes de transmissão fixas antenas de
microondas, satélite, telefonia sem fio, internet
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.830764577 20/09/2010
351
Tit.VIEWPLUS TECHNOLOGIES, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7671377
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIEWPLUS
NCL(9) 09 impressoras de computador; software de
computador, a saber: controladores de dispositivo,
programas utilitários, e programas de interface com
usuário em relação a impressoras de computador;
software de computador, a saber: calculadoras
ativadas pela voz que podem ser baixadas de uma
rede de computador; discos compactados prégravados com software de calculadora ativada pela
voz; e manuais instrucionais acompanhantes
vendidos como uma unidade.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830764585 20/09/2010
Tit.HOBIE DESIGNS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4738519
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 18 bolsas para atletas, pastas para
documentos, mochilas para bebês, mochilas, bolsas,
bolsas para livros, capangas, bolsas de praia,
carteira para notas, maletas para processo , maletas,
maletas para portfólios, estojos para cartões de
negócios, cartões de visitas, bolsa de lona para
transportar madeira, carteira para cartões, saco para
objetos de utilidades, malas, portas-moeda, bolsa
sem alça, bolsas e estojos cosméticos, estojos para
cartões de crédito, mochilas para caminhadas,
bolsas para fraldas, estojos para documentos, saco
de equipamento, pochete, bolsas para vestuário,
bolsas de ginástica, armações para sacolas, bolsas
de mão, mochilas (bornais), bolsas para caminhada,
estojos e bolsas para chaves, mochila de soldados,
mochilas, bagagem, etiquetas para bagagens,
bolsas de carteiro, mochilas e estojos para pernoite,
bolsa de senhora, bolsas com alça, bolsas, bolsas
femininas, malas com rodas, mochila para acampar,
mochilas escolares, nécessaires, bolsas para
sapatos, bolsas de compras, bolsas de ombro,
mochilas à tiracolo para transportar bebês, bolsas
para souvenires, maletas, bolsa para artigos de
toucador, malas de carga, estojos com divisórias,
estojos e malas de viagem, baús, guardas-chuva,
valises, maleta de toucador, bolsas para a cintura,
pacotes de cintura, carteiras, bolsas com rodas,
bolsas para vinhos, estojos para transportar vinho,
bolsa de pulso.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830764593 20/09/2010
004
Tit.HOBIE DESIGNS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4738519
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HOBIE
NCL(9) 18 bolsas para atletas, pastas para
documentos, mochilas para bebês, mochilas, bolsas,
bolsas para livros, capangas, bolsas de praia,
carteira para notas, maletas para processos,
maletas, maletas para portfólios, estojos para
cartões de negócios, cartões de visitas, bolsa de
lona para transportar madeira, carteira para cartões,
saco para objetos de utilidades, malas, portasmoeda, bolsa sem alça, bolsas e estojos cosméticos,
estojos para cartões de crédito, mochilas para
caminhadas, bolsas para fraldas, estojos para
documentos, saco de equipamento, pochete, bolsas
para vestuário, bolsas de ginástica, armações para
sacolas, bolsas de mão, mochilas (bornais), bolsas
para caminhada, estojos e bolsas para chaves,
mochila de soldados, mochilas, bagagem, etiquetas
para bagagens, bolsas de carteiro, mochilas e
estojos para pernoite, bolsa de senhora, bolsas com
alça, bolsas, bolsas femininas, malas com rodas,
mochila para acampar, mochilas escolares,
nécessaires, bolsas para sapatos, bolsas de
compras, bolsas de ombro, mochilas à tiracolo para
transportar bebês, bolsas para souvenires, maletas,
bolsa para artigos de toucador, malas de carga,
estojos com divisórias, estojos e malas de viagem,
baús, guardas-chuva, valises, maleta de toucador,
bolsas para a cintura, pacotes de cintura, carteiras,
bolsas com rodas, bolsas para vinhos, estojos para
transportar vinho, bolsa de pulso.
*POR OMISSÃO DA ESPECIFICAÇÃO DE
PRODUTOS.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830764607 20/09/2010
180
Tit.HOBIE DESIGNS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4738519
*PET(WB) 810110416808, DE 27/04/2011, INCISO I
DO ART. 219 DA LPI. INT. BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA..
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830764607 20/09/2010
241
Tit.HOBIE DESIGNS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4738519
*REG. 815346387 (C/CAD.) E PED. 826674135.
INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"TODOS INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA
MELHOR
ADEQUAÇÃO
À
NCL(9)
25
REIVINDICADA.

Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830764615 20/09/2010
100
Tit.HOBIE DESIGNS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4738519
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HOBIE
NCL(9) 28 pranchas de surfe, pranchas de barriga
(bellyboards), prancha de bodyboard, prancha de
joelho (kneeboard), prancha do tipo paddleboard,
pranchas do tipo wakeboard, botes para prática de
surf, tubos infláveis; bolsas para transportar
pranchas de surf; skates; pranchas do tipo standup e
remos para pranchas do tipo standup; pranchas para
prática de kite board.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
815237278, 819991325, 823017141 E 823932141.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830764623 20/09/2010
Tit.HOBIE DESIGNS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4738519
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 28 pranchas de surfe, pranchas de barriga
(bellyboards), prancha de bodyboard, prancha de
joelho (kneeboard), prancha do tipo paddleboard,
pranchas do tipo wakeboard, botes para prática de
surf, tubos infláveis; bolsas para transportar
pranchas de surf; skates; pranchas do tipo standup e
remos para pranchas do tipo standup; pranchas para
prática de kite board.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830764666 20/09/2010
100
Tit.THE RISING BEVERAGE COMPANY LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7671440
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACTIVATE DRINKS
NCL(9) 05 bebidas nutricionais compreendendo um
recipiente que apresenta água para beber e
suplemento nutricional em pó localizado em uma
tampa do recipiente que o usuário mistura com água.
Prior.:77/965,266
22/03/2010 US
*INCISOS VI E XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.829881212.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830764674 20/09/2010
351
Tit.EBARA ENGINEERING SERVICE KABUSHIKI
KAISHA (ALSO TRADING AS EBARA
ENGINEERING SERVICE CO., LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7671458
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SWING
NCL(9) 42 projetos de construção; consultoria em
arquitetura; engenharia; desenho/ projeto e
engenharia de instalações de tratamento de água;
desenho/ projeto e engenharia de instalações de
centros de distribuição de água e de usinas de
esgoto; desenho/ projeto e engenharia de
instalações de eliminação de refugo; desenho/
projeto e engenharia de instalações de eliminação
de esgoto; desenho/ projeto de aparelho de
tratamento de água; desenho/ projeto de aparelho
de tratamento de águas residuais; desenho/ projeto
de equipamentos de eliminação de esgoto; desenho/
projeto de máquinas de eliminação de refugo;
desenho/
projeto
de
máquinas,
aparelhos,
instrumentos [incluindo suas partes] ou de sistemas
compostos de tais máquinas, aparelho e
instrumentos; serviços de avaliação ambiental.
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Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830764690 20/09/2010
351
Tit.THE RISING BEVERAGE COMPANY LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7671440
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACTIVATE DRINKS
NCL(9) 32 água engarrafada.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'DRINKS'.
Prior.:77/965,266
22/03/2010 US
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
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limpar, polir, decapar e abrasivas; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, locões
capilares; dentifrícios.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLASSICS".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830764798 20/09/2010
Tit.LINDE MATERIAL HANDLING GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7671296
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: eMotion

No.830764739 20/09/2010
351
Tit.ERKUL KOZMETIK SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7671474
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ERKUL GOLDEN ROSE
NCL(9) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir, decapar e abrasivas; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
capilares; dentifrícios.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830764747 20/09/2010
351
Tit.AGATHA RUIZ DE LA PRADA DE SENTMENAT
(ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4925564
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGATHA RUIZ DE LA PRADA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 18 couro e imitações de couros e produtos
feitos desse materiais e não incluídos em outras
classes; peles de animais; baús e bolsas de viagem;
guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes,
arreios e selaria.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830764763 20/09/2010
351
Tit.ERKUL KOZMETIK SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7671474
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ERKUL CLASSICS
NCL(9) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para

CFE(4) 27.5.1; 29.1.1,8
NCL(9) 42 consultoria técnica; consultoria técnica
com relação ao projeto e ao uso de motores, de
acionamentos e de atuadores elétricos; consultoria
técnica com relação ao projeto e ao uso de controles
e de elementos de controle para máquinas elétricas,
para motores, elétricos e para atuadores elétricos;
consultoria técnica com relação ao projeto e ao uso
de instalações de equipamentos de processamento
de dados e de computadores e de programas, em
relação à aplicação e ao uso de máquinas de
trabalho móveis, de veículos industriais, de
empilhadeiras de garfo e de carregadores com pá.
Prior.:009006917
06/04/2010 EM
*CORRIGIDOS ITEM DA ESPECIFICAÇÃO (PET.
Nº 020100108146 DE 19/11/2010) E A
APRESENTAÇÃO NOMINATIVA DA MARCA
(ADEQUAÇÃO A FIGURA APRESENTADA NO
DEPÓSITO INICIAL)
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830764828 20/09/2010
Tit.PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0045195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SOFTAROMA

351

351

No.830764704 20/09/2010
351
Tit.EBARA ENGINEERING SERVICE KABUSHIKI
KAISHA (ALSO TRADING AS EBARA
ENGINEERING SERVICE CO., LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7671458
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SWING
NCL(9) 40 tratamento de água; tratamento e
purificação de água; coleta e eliminação de refugo e
de lixo.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.830764712 20/09/2010
351
Tit.VIEWPLUS TECHNOLOGIES, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7671377
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IVEO
NCL(9) 09 programa de computador nos campos de
criação, armazenagem, manipulação, transferência e
recuperação de documentos eletrônicos, e manuais
para uso com o mesmo, vendido como uma unidade.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

No.830764933 20/09/2010
Tit.LINDE MATERIAL HANDLING GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7671296
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: eMotion

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 34 tabaco, bruto ou manufaturado; produtos
de tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas,
fumo para enrolar seus próprios cigarro; fumo de
cachimbo, fumo de mascar rapé, cigarros
aromatizado de cravo; tabaco em pó umidificados
("snus"); substitutos do fumo (não para uso
médicos); artigos para fumantes, incluindo papel e
tubos para cigarros, filtros para cigarros, latas de
fumo, estojos para cigarros e cinzeiros, cachimbos,
aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros;
fósforos.
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DAS EXPRESSÕES "SOFT" E "AROMA"
ISOLADAMENTE
Prior.:2557183
31/08/2010 GB
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1; 29.1.1,8
NCL(9) 07 acionamentos elétricos, atuadores
elétricos, geradores e motores elétricos, exceto para
veículos terrestres; motores e acionamentos
elétricos para máquinas de trabalho móveis;
mecanismos de direção elétricos para máquinas de
trabalho móveis; geradores elétricos sendo partes
para sistemas de acionamento para máquinas de
trabalho móveis, para veículos industriais, para
empilhadeiras de garfo e para carregadores com pá.
Prior.:009006917
06/04/2010 EM
*CORRIGIDOS ITEM DA ESPECIFICAÇÃO (PET.
Nº 020100108150 DE 19/11/2010) E A
APRESENTAÇÃO NOMINATIVA DA MARCA
(ADEQUAÇÃO A FIGURA APRESENTADA NO
DEPÓSITO INICIAL)
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830764950 20/09/2010
241
Tit.LINDE MATERIAL HANDLING GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7671296
*PEDS. 830551450, 902189174, 900927054
CORRIGIDOS ITEM DA ESPECIFICAÇÃO (PET. Nº
020100108149 DE 19/11/2010) E A
APRESENTAÇÃO NOMINATIVA DA MARCA
(ADEQUAÇÃO A FIGURA APRESENTADA NO
DEPÓSITO INICIAL)
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.830764968 20/09/2010
351
Tit.KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (TOSHIBA
CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0136204
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROFINIA
NCL(9) 09 cartões ic (cartões de circuito integrado),
cartões inteligentes.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830764976 20/09/2010
351
Tit.FISCHERWERKE GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6914870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: fixperience
NCL(9) 42 serviços de engenharia, especialmente
consultoria técnica na área da construção e no
campo da técnica de fixação, assim como da
proteção contra incêndios.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830764992 20/09/2010
351
Tit.PFIZER INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6617069
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRADIOL
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas, a saber,
aquelas que atuam sobre as funções endócrinas e o
metabolismo.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830765735 21/09/2010
Tit.BRC INGREDIENTES LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10820904000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

351

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 269

Marca: BRC
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
condimentos, corantes, ingredientes alimentícios,
aditivos alimentícios, conservantes para alimentos
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.830765743 21/09/2010
351
Tit.BRC INGREDIENTES LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10820904000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRC
NCL(9) 30 aromáticas (preparações -) para uso
alimentar; condimentos; sal para conservar os
alimentos; tempero (condimento)
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.830765751 21/09/2010
351
Tit.BRC INGREDIENTES LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10820904000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRC
NCL(9) 01 alimentos (produtos químicos para a
conservação dos -); carne (produtos para defumar a
-); cereais (subprodutos do processamento de -)
para uso industrial; defumar carnes (produtos
químicos para -); farinhas para uso industrial; óleos
para a conservação dos alimentos
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.830765778 21/09/2010
351
Tit.MATEUS FROIS SANTA CATARINA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80892175087
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIKE BOAT

Tit.BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92682038000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BRADESCO SEGURO SIMPLIEMPRESA
NCL(9) 36 seguro do ramo compreensivo
empresarial destinado a amparar pequenas e
médias empresas de diversas de diversas atividades
comerciais e prestação de serviços
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'SEGURO'.
Procurador: AGUIAR & COMPANHIA LTDA
No.830765840 21/09/2010
010
Tit.CAROLINA HERRERA LTD (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0314820
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA
SIGNATÁRIA, COMPROVANDO TER A MESMA
PODER PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.830765875 21/09/2010
351
Tit.HOSPIRA, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4962516
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PEG NIVESTIM
NCL(9) 05 preparações farmaceuticas; produtos
farmacêuticas utilizados para estimular a produção
de glóbulos brancos; preparações farmacêuticas
vendidas em uma seringa pré-carregada
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830765883 21/09/2010
351
Tit.HOSPIRA, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4962516
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NIVESTIM
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas; produtos
farmacêuticos utilizados para estimular a produção
de glóbulos brancos; preparações farmacêuticas
vendidas em uma seringa pré-carregada
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.830765921 21/09/2010
Tit.MOLINO QUAGLIA S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7674872
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIVERSITÁ DELA PIZZA

CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI, REGISTRO
Nº 900458526.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830765816 21/09/2010

351

No.830765948 21/09/2010
Tit.PENNELLI FARO S.R.L (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7674880
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KUBO

351

351

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 21 pincéis cosméticos, pincéis de barbear,
pincéis de maquiagem, pincéis para aplicar sombra
nos olhos
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 12 a marca "bike boat" será utilizada em
barcos movidos a pedal conforme o pedido de
patente pi0704432-1 e/ou em outras configurações
de barcos movidos a pedal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BIKE BOAT".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830765794 21/09/2010
100
Tit.OHLWEILER RESTAURANTE LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02776302000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORNETTO PIZZARIA E RESTAURANTE

CFE(4) 26.13.25; 26.15.1; 27.5.1
NCL(9) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria,
gelados comestíveis; mel, xarope de melaço;
levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre,
molhos (condimentos); especiarias; gelo para
refrescar. todos incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PIZZA".
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"TODOS INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA
MELHOR
ADEQUAÇÃO
À
NCL(9)
30
REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.13.25; 26.15.1; 27.5.1
NCL(9) 41 serviços de educação; serviços de
formação; serviços de divertimento; serviços de
atividades desportivas e culturais. todos incluídos
nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "UNIVERSITÁ DELA PIZZA".
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"TODOS INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA
MELHOR
ADEQUAÇÃO
À
NCL(9)
41
REIVINDICADA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830765930 21/09/2010
Tit.MOLINO QUAGLIA S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7674872
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UNIVERSITÁ DELA PIZZA

351

No.830765972 21/09/2010
Tit.MOLINO QUAGLIA S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7674872
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIVERSITÁ DELA PIZZA

351

CFE(4) 26.13.25; 26.15.1; 27.5.1
NCL(9) 43 serviços de restaurante (alimentação);
serviços de alojamento temporário.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "UNIVERSITÁ DELA PIZZA".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830766030 21/09/2010

351
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Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.

Tit.SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA
HERMES S A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33068883000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MALA DE FERRAMENTAS
NCL(9) 35 serviços de intermediação e venda de
mercadoria pelo sistema de catálogo por mala direta;
serviços de intermediação e venda de mercadoria
pelo sistema porta-a-porta; serviços de venda de
mercadoria em loja; serviços de vendas por mídia
eletrônica (internet).
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830766049 21/09/2010
351
Tit.MARKS AND SPENCER PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7606052
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARKS & SPENCER PORTFOLIO
NCL(9) 03 cosméticos; perfumes; desodorantes para
uso pessoal; antitranspirantes; água de colônia;
sabões, detergentes (não para uso em processos
industriais ou fabris ou para uso médico); sabão em
pó; detergente para lavar louça; preparados para
uso em lavanderia; amaciantes de roupas;
preparados para limpeza e polimento; alvejantes;
xampus; preparados para os cabelos; dentifrícios;
preparados para depilação; unhas postiças;
preparados de toalete preparados para cuidados da
pele, preparados para uso no banho, loções apósbarba e cremes de barbear, todos não medicinais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PORTFOLIO".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830766065 21/09/2010
Tit.FLEURY S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60840055000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA

CFE(4) 1.; 24.17.7; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9)
42
análises
químicas;
pesquisa
bacteriológica; pesquisa biológica; pesquisa e
desenvolvimento para terceiros; pesquisas médicas;
pesquisas químicas; pesquisas técnicas; serviços de
química; teste de materiais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEDICINA DIAGNÓSTICA".
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830766081 21/09/2010
Tit.FLEURY S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60840055000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA

351

351

CFE(4) 24.17.7; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 44 clínicas médicas; coleta, em domicílio, de
material para análise clínica médica; consultoria em
farmacêutica;
enfermagem
(médica);
exame
bacteriológico
(análise
clínica);
exame
de
investigação de paternidade; exame de sequência
genética; fertilização in vitro; hospitais; laboratórios
de análise clínica; serviços de bancos de sangue;
serviços de saúde.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEDICINA DIAGNÓSTICA".
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830766073 21/09/2010
Tit.FLEURY S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60840055000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA

No.830766103 21/09/2010
Tit.FLEURY S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60840055000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA

351

CFE(4) 24.17.7; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 44 clínicas médicas; coleta, em domicílio, de
material para análise clínica médica; consultoria em
farmacêutica;
enfermagem
(médica);
exame
bacteriológico
(análise
clínica);
exame
de
investigação de paternidade; exame de seqüência
genética; fertilização in vitro; hospitais; laboratórios
de análise clínica; serviços de bancos de sangue;
serviços de saúde.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEDICINA DIAGNÓSTICA".
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830766146 21/09/2010
351
Tit.ENI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4705610
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: E-DWDC ENI DEEP WATER DUAL CASING

CFE(4) 24.17.17; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 44 clínicas médicas; coleta, em domicílio, de
material para análise clínica médica; consultoria em
farmacêutica;
enfermagem
(médica);
exame
bacteriológico
(análise
clínica);
exame
de
investigação de paternidade; exame de seqüência
genética; fertilização in vitro; hospitais; laboratórios
de análise clínica; serviços de bancos de sangue;
serviços de saúde.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEDICINA DIAGNÓSTICA".
Procurador: DI BLASI, PARENTE, VAZ E DIAS &
AL.
No.830766090 21/09/2010
Tit.FLEURY S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60840055000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA

351

CFE(4) 26.4.2; 26.4.18; 27.5.1
NCL(9) 07 máquinas de perfuração; máquinas de
perfuração de petróleo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DEEP WATER DUAL CASING".
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.830766154 21/09/2010
Tit.ORTALLI S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7676255
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ORTALLI ACETO BALSAMICO DI
MODENA 1899 MODENA

100

351

CFE(4) 24.17.7; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9)
42
análises
químicas;
pesquisa
bacteriológica; pesquisa biológica; pesquisa e
desenvolvimento para terceiros; pesquisas médicas;
pesquisas químicas; pesquisas técnicas; serviços de
química; teste de materiais.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEDICINA DIAGNÓSTICA".

CFE(4) 26.1.6; 26.1.16; 26.1.18; 26.1.21; 27.1.12
NCL(9) 30 vinagre, vinagre balsâmico, vinagre
balsâmico e modena.
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*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTRO
822426943.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.830766162 21/09/2010
351
Tit.ENI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4705610
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E-DWDC ENI DEEP WATER DUAL CASING

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 televisionamento e radiodifusão de
programas de qualquer natureza através dos meios
disponíveis no setor, comunicação por meio de
terminais de computador e correio eletrônico.
Procurador: RICARDO FERRI

CFE(4) 26.4.2; 26.4.18; 27.5.1
NCL(9) 37 perfuração; perfuração de poços de
petróleo.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DEEP WATER DUAL CASING".
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.830766170 21/09/2010
Tit.HDI DO BRASIL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03139242000159
*822498405.
Procurador: LUIZ MANOEL COSENZA

241

No.830766189 21/09/2010
Tit.HDI DO BRASIL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03139242000159
*822498405.
Procurador: LUIZ MANOEL COSENZA

241

No.830766995 23/09/2010
100
Tit.SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33469164000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MIRADA FESTIVAL IBERO-AMERICANO
DE ARTES CÊNICAS

No.830767029 23/09/2010
351
Tit.SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33469164000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRILHAS DO PENSAMENTO
CONTEMPORÂNEO
NCL(9) 38 televisionamento e radiodifusão de
programas de qualquer natureza através dos meios
disponíveis no setor, comunicação por meio de
terminais de computador e correio eletrônico.
Procurador: RICARDO FERRI
No.830767037 23/09/2010
351
Tit.SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33469164000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRILHAS DO PENSAMENTO
CONTEMRÂNEO
NCL(9) 41 ensino educacional, profissionalizante e
desportivo; entretenimento, diversão e lazer,
especificamente através de cinemas, teatros,
colônias de férias, shows, espetáculos artísticos,
desportivos e culturais; organização de feira,
congresso, exposição e conferência; produção de
programas de rádio e televisão, e produção e edição
de vídeos em geral desta classe.
Procurador: RICARDO FERRI
No.830767568 06/08/2010
Tit.EDITORA OBJETIVA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57077471000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GRANTA

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 35 serviços de intermediação e venda de
mercadorias pelo sistema de catálogo por mala
direta; serviços de intermediação e venda de
mercadorias pelo sistema porta-a-porta; serviços de
venda de mercadorias em loja; serviços de vendas
por mídia eletrônica (internet).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " PERFUMES" E "PERFUMES E
COSMÉTICOS".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830778420 03/11/2010
Tit.SCOTCH & SODA B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5107970
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMSTERDAMS BLAUW
NCL(9) 25 vestuário, calçados, chapelaria.
Prior.:009074873
03/05/2010 EM
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

351

No.830778497 03/11/2010
Tit.COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0349720
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ENERGY FLOOR

351

400

CFE(4) 26.2.1; 26.4.4; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 09 baterias para iluminação localizada sob o
assoalho do carro.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ENERGY" E "FLOOR".
Prior.:10/3735489
04/05/2010 FR
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO
D'HANENS
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 revistas, jornais, prospectos
publicações em geral desta classe.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
901270512.
Procurador: RICARDO FERRI

No.830778535 03/11/2010
Tit.COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0349720
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ENERGY FLOOR

e

No.830767002 23/09/2010
351
Tit.SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33469164000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MIRADA FESTIVAL IBERO-AMERICANO
DE ARTES CÊNICAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 revistas; livros.
Procurador: RODRIGO DONATO FONSECA
No.830767878 24/09/2010
351
Tit.SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA
HERMES S A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33068883000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALL PERFUMES PERFUMES E
COSMÉTICOS

CFE(4) 26.2.1; 26.4.4; 26.11.1; 27.5.1

351
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NCL(9) 12 tanques de gasolina não metálicos
localizado sob o assoalho do carro.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ENERGY" E "FLOOR".
Prior.:10/3735489
04/05/2010 FR
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO
D'HANENS
No.830778543 03/11/2010
Tit.COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0349720
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ENERGY FLOOR

351

dvds, fitas e discos, bolsas, malas, tecidos e artigos
do vestuário.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ÚTIL" E "UTILIDADES
DOMÉSTICAS".
Procurador: O PRÓPRIO.

Procurador: O PRÓPRIO.
No.830790411 27/08/2010
Tit.PACCAR INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0097136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: P PACLEASE

400

No.830790217 15/07/2010
400
Tit.BOM SUCESSO MINERAÇÃO CONSTRUÇÕES
E TRANSPORTES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12022314000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BS BOM SUCESSO MINERAÇÃO
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES

CFE(4) 26.4.18; 27.5.1,24
NCL(9) 39 locação de equipamentos de transporte
(caminhões, tratores e trailers).
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS

CFE(4) 26.2.1; 26.4.4; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 06 tanques de gasolina de metal localizado
sob o assoalho do carro.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ENERGY" E "FLOOR".
Prior.:10/3735489
04/05/2010 FR
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO
D'HANENS
No.830778594 03/11/2010
100
Tit.MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60726692000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SLIM FIBER
NCL(9) 05 suplemento nutricional (vitaminas ou
minerais) para uso medicinal; suplemento nutricional
de óleo comestível para uso medicinal; suplemento
alimentar em barra para uso medicinal; suplemento
alimentar em líquido para uso medicinal; suplemento
alimentar em pó para uso medicinal.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.830784004 12/11/2010
097
Tit.SHUTTLE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04711147000140
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO COM PODERES
EXPRESSOS PARA DESISTIR
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830790128 09/07/2010
400
Tit.MEGA UTIL - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09521433000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEGA UTIL UTILIDADES DOMESTICAS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 serviço de apoio a extração de minério de
ferro.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'MINERAÇÃO CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTES'
Procurador: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO
No.830790225 16/07/2010
Tit.MACIEIRA PEREZ FOTOGRAFIA
PROFISSIONAL LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06814526000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOTOFEST IMAGEM & DIVERSÃO

400

No.830790420 27/08/2010
400
Tit.PACCAR INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0097136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PACLEASE
NCL(9) 37 serviços de reparo e manutenção de
equipamentos para terceiros (caminhões, tratores e
trailers).
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.830790438 27/08/2010
400
Tit.PACCAR INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0097136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PACLEASE
NCL(9) 39 locação de equipamentos de transporte
(caminhões, tratores e trailers).
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.830790446 27/08/2010
Tit.PACCAR INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0097136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: P PACLEASE

CFE(4) 27.5.2
NCL(9) 40 impressão de fotos em eventos, com
aplicação de moldura digital.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " IMAGEM & DIVERSÃO ".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830790250 19/07/2010
400
Tit.NOEME BERNARDO NEVES DO VALE ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08639702000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NÔ BERNARDES

CFE(4) 26.4.18; 27.5.1,24
NCL(9) 37 serviços de reparo e manutenção de
equipamentos para terceiros (caminhões, tratores e
trailers).
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.830790462 31/08/2010
Tit.PURPLE FULL LINE LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7738838
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PURPLE COMUNICAÇÃO FULL LINE

CFE(4) 27.5.17
NCL(9) 35 comércio atacadista e varejista de artigos
para presentes, artigos de plástico, artigos de cama,
mesa e banho, armarinhos, brinquedos, relógios,
bijouterias, artigos de uso doméstico e pessoal, cds,

400

CFE(4) 27.5.17
NCL(9) 25 vestidos, blusas, calças, short, camisa,
macacão.

400
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 serviços de comunicação, publicidade e
propaganda.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'COMUNICAÇÃO'.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 1.3.2; 6.1.2; 6.3.1; 26.11.3; 26.13.25
NCL(9) 39 agência de viagem com organização de
excursões em veículos rodoviários próprios; pacotes
turísticos, reservas de hotel, operadores turísticos,
serviços de reservas e outros serviços de turismo.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830790560 31/08/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19377514000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINAS BIOTEC

No.830790934 25/08/2010
400
Tit.INDÚSTRIA DE ÔNIBUS SÃO MARCOS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11262473000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EUROBUS

CFE(4) 26.1.1; 27.5.17
NCL(9) 42 realizar estudos para projetos técnicos.
pesquisa e desenvolvimento de tecnologia
alternativas. pesquisa biológica, pesquisa técnicas,
bacteriológica. pesquisa no campo de proteção
ambiental. pesquisas químicas.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 25.7.1; 26.2.7; 26.11.2
NCL(9)
12
veículos
automotores;
ônibus;
carrocerias; chassi de veículos; eixos; capôs;
capotas; para-brisas; para-choques; para-lamas;
suspensão; motores de tração.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA

No.830790578 31/08/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19377514000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINAS BIOTEC

No.830790942 25/08/2010
400
Tit.INDÚSTRIA DE ÔNIBUS SÃO MARCOS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11262473000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EUROBUS

CFE(4) 25.7.1; 26.2.7; 26.11.2
NCL(9) 37 reparo, montagem, instalações e
manutenção de: veículos automotores; ônibus;
carrocerias; chassi de veículos; eixos; capôs;
capotas; para-brisas; para-choques; para-lamas;
suspensão; motores de tração, exceto ar
condicionado.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830791469 13/08/2010
400
Tit.SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19377514000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINAS BIOTEC

CFE(4) 26.1.16; 27.5.17
NCL(9) 41 produção, organização e apresentação
de congressos, conferencias, seminários e
simpósios
com
temas
de
biotecnologia,
desenvolvimento de planos, programas e projetos
em pesquisa e de cooperação international,
promoção da interação entre os poderes municipal,
estadual
e
federal.
divulgação
de
noticias/informações referentes a conhecimentos
técnicos e científicos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830791477 13/08/2010
Tit.FAPEMIG - FUNDAÇÃO DE AMPARO À
PESQUISA DE MINAS GERAIS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21949888000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ETICÃO

CFE(4) 26.1.1; 27.5.17
NCL(9) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial, informação comercial, levantamento de
informações de negócios, captação de patrocínio,
informações e levantamento de negócios. pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830790632 26/08/2010
400
Tit.TIA ELISA AGENCIA DE VIAGEM LTDA-ME
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07832948000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TIA ELISA

CFE(4) 25.7.1; 26.2.7; 26.11.2
NCL(9) 35 comércio de: veículos automotores;
ônibus; carrocerias; chassi de veículos; eixos; capôs;
capotas; para-brisas; para-choques; para-lamas;
suspensão; motores de tração, exceto ar
condicionados.
Procurador: MARIO DE OLIVEIRA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.830790950 25/08/2010
400
Tit.INDÚSTRIA DE ÔNIBUS SÃO MARCOS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11262473000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EUROBUS

400

CFE(4) 3.1.24; 27.5.1
NCL(9) 41 serviços educacional de informação sobre
ética
Procurador: CATARINA BARRETO LINHARES
No.830791485 18/08/2010
Tit.JÚLIO CÉSAR PEREIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61124222634
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BELOO

400
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COSTURARIA

CFE(4) 26.1.1; 27.5.17
NCL(9) 42 elaboração de software de computador
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830791531 20/08/2010
400
Tit.RAIMUNDO SAMPAIO SERVIÇOS - ME (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05388788000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ART COR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comercio varejista de: linhas; botões;
zippers e fitas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COSTURARIA"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830792996 27/08/2010
Tit.J GALVAO PEREIRA ARMARINHO - ME
(BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11867899000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COSTURARIA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 serviço de: publicidade externa (letreiros,
outdoors).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830791574 18/08/2010
Tit.CLINICA PIAUIENSE DE DIAGNOSTICO
CARDIOLOGICO LTDA (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00150844000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PREVCARDIO CLINICA MEDICA
CARDIOLOGIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 serviços de: conserto de roupas; passar
roupas a ferro; passar roupas a vapor.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COSTURARIA"
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830793100 15/09/2010
Tit.INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BOLAS E
CHUTEIRAS CARREIRO LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24504797000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: C3R

400

351

No.830793526 15/09/2010
351
Tit.CONFIAR SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09390664000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONFIAR SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 eletrocardiograma; ecodopplerdiograma;
ergometria
em
esteira
computadorizada;
ultrassonografia
em
geral;
outros
exames
complementares.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " CLINICA MEDICA" E "
CARDIOLOGIA".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830792988 27/08/2010
Tit.J GALVAO PEREIRA ARMARINHO - ME
(BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11867899000160

No.830793313 21/09/2010
Tit.SMARJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA
AMAZÔNIA LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04082601000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SONOREY

CFE(4) 24.9.2; 26.1.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização, importação e exportação
de produtos tais como: colchões e estofados.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI

400

No.830792864 27/08/2010
400
Tit.VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03998690000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIA PARIS
NCL(9) 35 compra e venda de veículos automores
novos e usados, peças e acessórios
Procurador: O PRÓPRIO.

para), ciclistas (vestuário para), cintos [vestuário],
coletes, coletes, couro (sapatos de), couro (roupas
de imitação de), cuecas, esportes (botas para),
esportes (sapatos para), futebol (sapatos de),
ginástica (roupa para) [colante], ginástica (sapatos
para), luvas sem dedos, luvas [vestuário], malhas
[vestuário], meias, robe, roupa para ginástica, roupa
para ginástica [colante], roupas de banho, roupas de
couro, roupões de banho, saias, sandálias, sapatos
(antiderrapantes para), sapatos de futebol, sapatos
de praia, suéteres, sungas, trajes de banho, travas
para chuteiras de futebol, uniformes, vestuário, véus
[vestuário]. todos incluídos nesta classe.
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"TODOS INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA
MELHOR
ADEQUAÇÃO
À
NCL(9)
25
REIVINDICADA.
Procurador: ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 ar condicionado (instalação, reparos de
aparelhos de -).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AR", ISOLADAMENTE, BEM COMO
DA EXPRESSÃO "SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1; 27.5.6; 27.7.25
NCL(9) 25 artigos de malha [vestuário], banho
(calções de -), banho (chinelos de), banho (roupas
de), banho (roupões de), banho (sandálias de),
banho (toucas de), bermudas, boné (palas de),
bonés / botas, botas para esportes, botinas,
calçados, calçados de madeira, calçados em geral,
calças, calças compridas, calções de banho
[sungas], camisa (punho de), camisas, camisas
(palas para), camisas (peitilhos de), camisetas,
casacos [vestuário], ceroulas, chapéus (armações
de), chapéus [chapelaria], chapéus, bonés etc.,
chinelos [pantufas], chuteiras de futebol (travas

No.830796053 12/08/2010
400
Tit.SAMSONITE IP HOLDINGS S.A.R.L. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400594
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XTREM SAMSONITE
NCL(9) 16 estojos para canetas e lápis.
Procurador: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.830796150 09/08/2010
400
Tit.CEDEN - CLÍNICA DE ESTÉTICA DENTÁRIA
LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10712390000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
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Marca: CEDEN ESTÉTICA DENTÁRIA
No.830828311 26/10/2010
235
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
*CED.1 - LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

CFE(4) 2.9.10; 26.1.12,14
NCL(9) 44 clínica geral; odontopediatria; cirurgia
oral;
endodontia;
periodontia;
ortodontia;
implantodontia; reabilitação oral (protese).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'ESTÉTICA DENTÁRIA'
Procurador: MARCELO FEITOSA NOGUEIRA DA
GAMA
No.830797181 25/08/2010
400
Tit.ART RIO PROPAGANDA E PUBLICIDADE
LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04607264000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: I IDEAL PUBLICIDADE MIDIA EXTERIOR

No.830829776 23/08/2010
400
Tit.ARKEMA FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0190535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RILSAMID
NCL(9) 20 tanques não metálicos para petróleo
Prior.:10 3 716 187
25/02/2010 FR
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.
No.830829784 23/08/2010
400
Tit.ARKEMA FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0190535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RILSAMID
NCL(9) 01 produtos químicos destinados à indústria;
poliamidas; material plástico no estado bruto;
material plástico sob forma de pó, folhas, tubos,
granulados, mono-filamento; polímeros técnicos;
resinas de poliamidas.
Prior.:10 3 716 187
25/02/2010 FR
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.830829792 23/08/2010
400
Tit.ARKEMA FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0190535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RILSAMID
NCL(9) 28 equipamentos esportivos e artigos de
esporte (exceto esteiras).
Prior.:10 3 716 187
25/02/2010 FR
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 propaganda, publicidade, marketing em
edifícios, back light, outdoor, painéis, taxidoor e
buspoor.
Apostila: Sem exclusividade de uso das expressões
"PUBLICIDADE" e "MÍDIA EXTERIOR".
Procurador: O PROPRIO

No.830830979 19/07/2010
400
Tit.ALTA EFICACIA TECNOLOGÍA, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7778899
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE
SALUD VISUAL

No.830799206 25/08/2010
400
Tit.SINDICATO DOS ARMADORES DE PESCA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42172205000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA PESCA E MAR

CFE(4) 3.9.4; 27.5.1
NCL(9) 16 revista pesca e mar bimestral
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830825797 08/07/2010
400
Tit.TRANSATLANTIC HOLDING, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7779100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CALPE INSURANCE COMPANY
NCL(9) 36 seguro, resseguro e serviços de
administração seguros.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INSURANCE COMPANY".
Procurador: PATRICIA FRANCO

CFE(4) 1.5.23; 24.15.13; 26.11.6; 27.5.1
NCL(9) 42 serviços tecnológicos e científicos
relacionados a pesquisa e projetos; análise industrial
e serviços de pesquisa; projetos e desenvolvimentos
de software e hardware de computador; pesquisas
bacteriológicas, biológicas, químicas e técnicas;
estudos técnicos de projeto; todos os serviços retro
referidos, em especial as relacionadas à ótica,
oftalmologica e neurociência.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "OBSERVATORIO
IBEROAMERICANO DE SALUD VISUAL".
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS
No.830831690 03/11/2010
351
Tit.ARIOVALDO CONDE EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03735782000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEOPITOR
NCL(9) 05 medicamento para redução de colesterol
Procurador: ANDREA GAMA PASSINHAS TARDIN

No.830831738 03/11/2010
351
Tit.SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS
AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4901266
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: X8
NCL(9) 09 telefones móveis; acessórios para
telefones móveis
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.830835008 21/09/2010
351
Tit.QUADREL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7776071
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUADREL
NCL(9) 07 máquinas de dispensação e aplicação de
etiquetas.
Procurador: HUGO SILVA & MALDONADO PROP.
INTELECTUAL
No.830835814 24/08/2010
400
Tit.BÁRBARA DE FÁTIMA MARQUES PINHEIRO
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09907879746
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BEIJO DO ESPIRITO

CFE(4) 3.7; 5.5; 27.5.1
NCL(9) 41 grupo musical; shows e espetáculos
artísticos.
Procurador: O PROPRIO
No.830838279 20/09/2010
351
Tit.ACTIVE VIDEO NETWORKS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7780230
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLOUDTV
NCL(9) 09 software para o desenvolvimento e
publicação de aplicações para visualização,
exibição, seleção, navegação, personalização,
organização, pesquisa e navegação audiovisual e
conteúdo multimídia em uma televisão, jogos de
console, celular ou outros displays conectados à
rede; software para computadores para rede de
comunicações de comércio eletrônico que permite
aos usuários realizar transações de comércio
eletrônico através de um serviço de vídeo-ondemand, que consiste em uma página da web na
tela da tv, através da qual o assinante pode escolher
diferentes tipos de filmes e programas que estejam
disponíveis, utilizando redes de banda larga de
operadores de comunicação.
Prior.:US 77/967.395 24/03/2010 US
Procurador: ANDREIA DE ANDRADE GOMES
No.830838368 20/09/2010
351
Tit.ACTIVE VIDEO NETWORKS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7780230
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLOUDTV
NCL(9) 41 fornecimento de televisão indisponível
para dowload e outros conteúdos de multimídia e
audiovisual por meio de um serviço de video-ondemand, que consiste em uma página da web na
tela da tv, através da qual o assinante pode escolher
diferentes tipos de filmes e programas que estejam
disponíveis, utilizando redes de banda larga de
operadores de comunicação, através de rede
baseada em software de processamento.
Prior.:US 77/967,395 24/03/2010 US
Procurador: ANDREIA DE ANDRADE GOMES
No.830838376 20/09/2010

351
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Tit.ACTIVE VIDEO NETWORKS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7780230
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLOUDTV
NCL(9) 42 utilização temporária de mídia online
indisponível para dowload e baseada em rede de
processamento de serviços de software para
visualização,
exibição,
seleção,
navegação,
personalização, organização, pesquisa e navegação
audivisual e de conteúdo multimidia em uma
televisão; jogos de console, celular ou outros
displays conectados à rede; fornecimento de
serviços de consultoria em suporte técnico com
mídia baseada em rede de processamento de
serviços, serviços de consultoria na área do design,
desenvolvimento e implementação de meios de
comunicação baseados na rede de processamento
de serviços de software.
Prior.:US 77/967.395 24/03/2010 US
Procurador: ANDREIA DE ANDRADE GOMES
No.830838635 16/09/2010
100
Tit.EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30521728000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CRIS

RPI 2214 de 11/06/2013

NCL(9) 25 calças, saias, bermudas, camisas,
camisetas, vestidos, blusas, informes. todos
incluídos nesta classe.
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"TODOS INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA
MELHOR
ADEQUAÇÃO
À
NCL(9)
25
REIVINDICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830844252 21/09/2010
241
Tit.GOIAS DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06192027000100
*829969713
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830844236 21/09/2010
090
Tit.J.A GOMES INFORMPATICA LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01101116000180
*REAPRESENTE A ESPECIFICAÇÃO, CONTENDO
SERVIÇOS DA CLASSE ASSINALADA. OBSERVE
OS
EXEMPLOS
DO
CLASSIFICADOR
INTERNACIONAL. CUMPR NA NCL (9).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830844244 21/09/2010
351
Tit.LINDOMAR GUILHERME MONTEIRO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11560375000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VOGAL INICIAL

CFE(4) 27.5.1

No.830845712 20/09/2010
Tit.ACL FIGUEIREDO REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09017751000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DRAGON BOY

351

No.830844457 15/09/2010
351
Tit.CALCADOS MOSCHEM LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89419873000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOSCHEM
NCL(9) 25 componentes para calçados incluídos
nesta classe.
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 25 REIVINDICADA.
Procurador: PAULO ROBERTO CARVALHO DOS
SANTOS
No.830844511 16/09/2010
Tit.NEUGEBAUER S.A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10538109000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RUSH

CFE(4) 2.5.3; 27.5.13
NCL(9) 16 blocos, blocos para desenhos, blocos
para anotações, álbuns, almanaques, calendários,
cartões em geral, decalques, envelopes, etiquetas,
fichários, folhetos, formulários impressos, gravuras,
folhas de papel, reproduções gráficas, publicações
impressas, material impresso, manuais impressos,
periódicos, publicações impressas, revistas em
quadrinhos, revistas periódicas, livros, livros de
canções, livros para escrever ou desenhar, manuais,
jornais e agendas.
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI, REGISTRO
Nº 829457984.
Procurador: CLAUDIO FELIX DE REZENDE

No.830845097 16/09/2010
351
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS
FRETELLY LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07425544000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HIPERTENSÃO
NCL(9) 32 isotônicas (bebidas), bebidas não
alcoólicas, bebidas energéticas não alcoólicas.
Procurador: VILSON MACHADO CARDOSO

351
CFE(4) 4.3.3; 27.5.2
NCL(9) 25 calçados masculinos e femininos,
alpercatas, botas, botinas, chinelos, chuteiras,
gáspeas, palmilhas, saltos, sandálias, sapatilhas,
sapatos,
solados,
tamancos,
solas,
tênis,
componentes para calçados e demais produtos
incluídos nesta classe.
Procurador: ALMIR CORRÊA DE LACERDA /
ADVOGADO
No.830845739 20/09/2010
Tit.GIOVANE SANTOS RIBEIRO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05317969654
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAMBA NIGHT

351

CFE(4) 8.1.19; 27.5.1
NCL(9) 30 caramelos, chocolates, confeitos, gomas
de mascar, pirulitos, drops, bombons, doces.
*FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO DE
SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTRO
ANTERIORES DE Nº 900254777E 900254866,
CONSIDERADOS COLIDENTES COM O
PRESENTE SINAL.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.830844619 21/09/2010
351
Tit.ASSOCIAÇÃO REDE DE LAVANDERIAS
AUTOMÁTICAS E DE AUTO-SERVIÇO (BR/YY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05217059000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAST CLEAN LAVANDERIAS

CFE(4) 2.7.16; 27.5.24
NCL(9) 41 promoção de eventos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAMBA NIGHT".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830845747 20/09/2010
351
Tit.FUNDAÇÃO MOVIMENTO DIREITO E
CIDADANIA - FUNDAÇÃO MDC (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02475083000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECOS MOVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E
JURÍDICO

CFE(4) 1.15.23; 27.5.1
NCL(9) 37 serviços de lavanderia e tinturaria em
geral.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
ELEMENTO NOMINATIVO.
Procurador: O PRÓPRIO.
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CFE(4) 1.5.12; 27.5.1
NCL(9) 09 programas gravados operacionais para
computador, publicações eletrônicas, publicações
em cd-rom, programas de computador.
Procurador: WELINTON JARBAS DE SOUZA

No.830845836 21/09/2010
Tit.POSTO RODA BRANCA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05346656000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POSTO RODA BRANCA

351

No.830845755 20/09/2010
351
Tit.FUNDAÇÃO MOVIMENTO DIREITO E
CIDADANIA - FUNDAÇÃO MDC (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02475083000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECOS MOVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E
JURÍDICO
CFE(4) 26.1.16; 27.5.17
NCL(9)
42
sistema
computacional
gerenciamento empresarial.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 1.5.12; 27.5.1
NCL(9) 16 material didático, publicações, jornais,
revistas, material escolar, cadernos, lápis, agendas,
canetas, artigos religiosos.
Procurador: WELINTON JARBAS DE SOUZA
No.830845763 20/09/2010
Tit.FUNDAÇÃO MOVIMENTO DIREITO E
CIDADANIA - FUNDAÇÃO MDC (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02475083000109
*PED 823889475, 827869452
Procurador: WELINTON JARBAS DE SOUZA

241

para

No.830845801 20/09/2010
351
Tit.LUCIA LOPES PINHEIRO ROCHA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20316500682
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PIRILAMPO
NCL(9) 42 consultoria ambiental.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 18.1.21; 27.5.17
NCL(9) 35 comércio de gasolina, álcool e graxas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "POSTO".
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 35 REIVINDICADA.
Procurador: LUIZ CARLOS DE ASSIS BERNARDES

No.830845810 21/09/2010
351
Tit.KARBON GRAFITE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04569861000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KARBON GRAFITE ESCOVAS DE
CARVÃO

No.830846034 15/09/2010
241
Tit.NIVEA GRACE FERREIRA DE SOUZA -ME
(BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10526645000116
*PED. 902746049.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830846050 15/09/2010
Tit.SOLANGE GOMES REIS -ME (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09039360000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SG SERVIÇOS GERAIS

351

No.830845771 20/09/2010
351
Tit.FUNDAÇÃO MOVIMENTO DIREITO E
CIDADANIA - FUNDAÇÃO MDC (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02475083000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECOS MOVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E
JURÍDICO

CFE(4) 27.5.24
NCL(9) 35 comércio de eletrodos, contatos e outros
artigos de carvão e grafita para uso elétrico,
eletroimas e isoladores.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "KARBON", "GRAFITE" E
"ESCOVAS DE CARVÃO".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 1.5.12; 27.5.1
NCL(9) 28 artigos esportivos, artigos desportivos,
artigos
para
ginástica,
brinquedos,
jogos,
passatempos, bolas, luvas esportivas.
Procurador: WELINTON JARBAS DE SOUZA

No.830845828 21/09/2010
351
Tit.KARBON GRAFITE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04569861000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KARBON GRAFITE ESCOVAS DE
CARVÃO

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 37 serviços de limpeza e conservação de
predios e domicilios.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SERVIÇOS GERAIS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830846069 17/09/2010
351
Tit.INDUSTRIA DE LATÍCINIO LETA LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07028065000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LETA

No.830845798 20/09/2010
100
Tit.PLANSIS PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25352790000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SISTEMA ESSENCIAL

CFE(4) 27.5.24
NCL(9) 09 eletrodos, contatos e grafita para uso
elétrico, eletroímas e isoladores.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "KARBON", "GRAFITE" E
"ESCOVAS DE CARVÃO".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(9) 29 indústria de laticínios (iorgurtes) produtos
fermentados
Procurador: ANTONIO RODRIGUES BANDEIRA
No.830846093 21/09/2010

351
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Tit.CENTURY COMÉRCIO DE PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04307281000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTURY SEGURANÇA ELETRONICA SEGURANÇA PROFISSIONAL

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34286055787
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IBIRAÇÚ
NCL(9) 30 caldo de cana, garapa de cana,
refrigerante.
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO
No.830853073 09/07/2010
400
Tit.ARIEL TEIXEIRA DO AMARAL (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34286055787
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IBIRAÇÚ
NCL(9) 29 café, cacau, tapioca, sagú, sucedâneos
de café, farinhas, preparações de cereais, pão,
massas, pastéis, bolinhos, sanduíches, confeitos,
mel,
xarope
de
melaço,
vinagre
molhos
(condimentos), especiarias.
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO

CFE(4) 3.7.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 45 serviços manutenção e instalação de
sistema de segurança eletrônico; serviços de
monitoramento em sistema de segurança; controle a
distância de sistema de segurança.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "SEGURANÇA ELETRONICA" E
"SEGURANÇA PROFISSIONAL".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830853090 08/10/2010
Tit.ANTONIO CARLOS SANTANA DA CRUZ
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87615177553
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REPIQUE DE KORTE RK
NCL(9) 41 shows, eventos, entretenimentos.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
822701120 E 830222685.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830846190 20/09/2010
351
Tit.MARIA MALCINDA DA SILVA ALBUQUERQUE
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08879342000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BUFFET CASTIÇAL DE OURO

No.830853103 17/09/2010
351
Tit.GIOVANNE MORAES COSTA - MEI (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12468363000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOS OCUPACIONAL SAUDE E
SEGURANÇA

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 43 serviço de buffe
Apostila: SEM DIRETO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BUFFET".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 serviço de: treinamento prático;
vocacional (orientação -).
Apostila: Sem exclusividade de uso das expressões
"SOS OCUPACIONAL", "SAÚDE" e "SEGURANÇA".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.830848614 03/11/2010
351
Tit.FRIZATEC INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDAME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10222607000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FRIZATEC INDÚSTRIA METALÚRGICA

No.831033061 18/05/2011
Tit.MANPOWER INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0405876
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MANPOWERGROUP

fornecimento e gestão de programas de contratação
de pessoal; serviços de gestão e de consultoria de
pessoal; fornecimento de ferramentas de pesquisa e
de avaliação sobre aptidões de empregados através
de um web site em uma rede global de informação;
serviços de aconselhamento sobre emprego;
serviços de consultoria em gestão de carreira;
serviços de recolocação de emprego ; serviços de
consultoria profissional em negócios; serviços de
contabilidade e de auditoria iterna em negócios para
terceiros ,serviços de investigação de negócios;
serviços de aconselhamento e de informações em
negócios ; serviços de consultoria em organização
de negócios; serviços de preparação de impostos e
de consultoria em impostos.
Prior.:1398581
08/12/2010 AU
*OMISSÃO DA PRIORIDADE UNIONISTA E
INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

100

004

No.831053348 07/07/2011
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DINO MACHINE
NCL(9) 37 locação de empilhadeiras, paleteiras e
transpaleteiras.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.831053356 07/07/2011
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DINO MACHINE

NCL(9) 35 comércio de empilhadeiras, paleteiras e
transpaleteiras.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.840038305 28/02/2012
Tit.HERAKLES LIZENZ AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8399727
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LUIGI SCROSOPPI FOUNDATION

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 ferramentas mecânicas; ferramentas
(parte de máquina); fresas (máquinas); tornos
mecânicos (ferramentas mecânicas).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INDÚSTRIA METALÚRGICA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.830853065 09/07/2010
Tit.ARIEL TEIXEIRA DO AMARAL (BR/ES)

400

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 35 gestão de negócios; administração de
negócios; funções de escritório; serviços de agência
de empregos; serviços de agência de empregos
permanentes e temporários; serviços relacionados a
empregos, a saber provimento de colocação em
empregos, de desenvolvimento de carreira, de
recrutamento de empregos e de informações gerais
sobre empregos paraterceiros; serviços de gestão de
pessoal; serviços de gestão de recursos humanos;

004

CFE(4) 2.1.3; 21.3.1; 27.5.1
NCL(10) 06 produtos de metal, desde que inclusos
na classe 06; figuras (estatuetas) de metais comuns.
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*REENVIE A IMAGEM DA MARCA OBSERVANDO
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
MANUAL DO USUÁRIO ACERCA DA
REIVINDICAÇÃO DE CORES. DESTACA-SE QUE
O ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO NO ATO
DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: SHARON GEPP CANABRAVA

Prior.:010230861
31/08/2011 EM
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DE
PRODUTOS.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840045611 06/03/2012
011
Tit.ERASMO CORREIA DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01880347733
*FAVOR INFORMAR A ATIVIDADE DO
REQUERENTE NO CAMPO "DECLARAÇÃO DE
ATIVIDADE". APRESENTE NOVO FORMULÁRIO
COM O CAMPO PREENCHIDO, OBSERVANDO AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MANUAL
DO USUÁRIO. DOCUMENTO(S) ASSINALADO(S)
E NÃO ANEXADOS: "CPF". APRESENTE A
DOCUMENTAÇÃO INDICADA NO FORMULÁRIO
DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA OU
APRESENTE NOVO FORMULÁRIO SEM A
INDICAÇÃO DE QUE TAIS DOCUMENTOS FORAM
ANEXADOS. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840048025 07/03/2012
004
Tit.COLEP PORTUGAL, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8399972
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLEP
NCL(10) 21 recipientes de aerosol; tampas de
aerosol; dispositivos corta-gotas para garrafas;
garrafas; distribuidores para líquidos para uso com
garrafas; corta-gotas para garrafas; frascos de
fragrâncias; garrafas de vidro; frascos de perfumes;
garrafas plásticas; frascos de spray [vaporizadores];
tampões para garrafas; fechos para garrafas;
garrafas de plástico.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840049234 08/03/2012
Tit.LABORATORIOS VERKOS, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8399867
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SENSIMINT

004

CFE(4) 5.3.11,5.3.13-14; 27.5.1
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para lavagem de roupas; preparações
para limpar, polir, desengordurar e decapar
(preparações abrasivas); sabões; produtos de
perfumaria, cosméticos, loções para os cabelos;
dentifrícios, todos os produtos anteriores para uso
do consumidor final.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.840053835 13/03/2012
004
Tit.SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI KAISHA
(NIPPON STEEL CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7211520
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.4.11; 29.1.4
NCL(10) 01 resinas acrílicas, não processadas;
álcalis; iodetos alcalinos para uso industrial; metais
alcalinos; metais alcalino-terrosos; alumina; cloreto
de alumínio; hidrato de alumínio; silicato de alumínio;
amoníaco; anidridos; argônio; resinas artificiais, nãoprocessadas; fluidos auxiliares para uso com
abrasivos; adubo orgânico de bário; bases
(preparações químicas); derivados de benzeno;
ácido benzólco; substâncias aglutinantes para
fundição; fundentes para brasagem; carbono; negrode-fumo para uso industrial; carvão para filtros;
catalisadores; materiais cerâmicos em particular
para uso como meio de filtragem; composições para
manufatura de cerâmicas técnicas; preparações
químicas para facilitar a liga de metais; gelo seco
(diáxido de carbono); resinas epóxi, não
processadas; fertilizantes; material para filtragem
(matérias plásticas não processadas); hélio;
hidrogénio;
substâncias
químicas
industriais;
criptónio; carbonato de cal; carbonato de magnésia;
naftalina; néon; nitrogênio; óxigênio; fenol para uso
industrial; plásticos, não processados; terras raras;
reagentes químicos, exceto para uso médico ou
veterinário; sal bruto; sais (preparações químicas);
sais (fertilizantes); sais para uso industrial; sais de
metais de terras raras; sais de metais alcalinos; sais
de metais preciosos para uso industrial; silicatos;
sílicio; carbonato de sódio; ácido sulfúrico para
fundentes para soda; resinas sintéticas, não
processadas; dióxido de titânio para uso industrial;
tolueno; substâncias químicas para solda; xenónio;
zircão; fluxos para solda; sulfato de amónio; silicato
de cálcio; sílica gel; metanol; antraceno; monômero
de estireno; ciclohexeno; bifenis; acenaftenos;
terfenil;
decaidronaftaleno;
tetraidronaftaleno;
metílnaftaleno; pireno; fluoreno; resina de cumarona;
fenantreno; ciclohexano; bisfenol a; cresól; xilenol;
anidrido ftálico; parabenzilbifenol; índole; escatol;
cumarona ; deidrocumarona; indeno; isoquinoleinas;
quinaldina; anidrido tetracloroftâlico; divinilbenzeno;
carbazol; tiofeno; piridina; agentes aglutinantes para
cimento; resinas fenólicas; resinas poliamidas;
resinas
poliestirenos;
resinas
polipropilenos;
compostos organometálico; fertilizante de sulfato de
amónio ; cristal líquido; revestimento para filtro
colorido de visores de cristal líquido como produtos
químicos; coque para fundição como produtos
químicos; composições cerâmicas para sinterização
em forma de grânulos e pós
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840054211 13/03/2012
004
Tit.KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8400415
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: D.E MASTER BLENDERS 1753
NCL(10) 05 produtos alimentícios e bebidas
dietéticas para uso medicinal, incluindo chá, bebidas
à base de chá, chá de folhas, chá de ervas, extratos
de chás, chá instantâneo, sucedâneos de chá,
infusões de chá e infusões.
Prior.:1237321
01/12/2011 BX
*POR INCOREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840056923 15/03/2012
011
Tit.VERA LUCIA GIRALDEZ CANABRAVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05979404791

No.840068956 27/03/2012
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DINO MACHINE

NCL(10) 35 comércio de empilhadeiras. paleteiras e
transpaleteiras
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.840068964 27/03/2012
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DINO MACHINE

NCL(10) 37 locação de empilhadeiras, palesteiras e
transpalesteiras
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.840079303 03/04/2012
004
Tit.DAVID BALL GROUP PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8340498
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: P PUDLO BUILDING THE WORLD GREEN
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automáticas e mecanismos para aparelhos operados
com moedas; caixas registradoras, máquinas de
calcular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Prior.:RM2011C006703 08/11/2011 IT
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR E
NOS DADOS DA PRIORIDADE UNIONISTA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 19 materiais de construção não metálicos;
tecido e compostos impermeabilizantes; cimento e
argamassa; materiais para uso na construção,
conserto e manutenção de estradas; materiais à
base de cimento; concreto; produtos e componente
de construção feitos de cimento, materiais à base de
cimento ou de concreto.
Prior.:2596673
03/10/2011 GB
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840115261 07/05/2012
004
Tit.FINMECCANICA SOCIETÀ PER AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4784022
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLANET INSPIRED

No.840115318 07/05/2012
004
Tit.FINMECCANICA SOCIETÀ PER AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4784022
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLANET INSPIRED

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10)
11
aparelhos
para
iluminação,
aquecimento, produção de vapor, cozinhar,
refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de
água e para fins sanitários
Prior.:RM2011C006703 08/11/2011 IT
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR E
OMISSÃO DOS DADOS DA PRIORIDADE
UNIONISTA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840115334 07/05/2012
004
Tit.FINMECCANICA SOCIETÀ PER AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4784022
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLANET INSPIRED

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 07 maquinas e ferramentas mecanicas,
motores(exceto para veiculos terrestres); e engates
de maquinas e componentes de transmissão (exceto
para veiculos terrestres).
Prior.:RM2011C006703 08/11/2011 IT
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR E NA
CLASSIFICAÇÃO DA FIGURA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840115296 07/05/2012
004
Tit.FINMECCANICA SOCIETÀ PER AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4784022
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLANET INSPIRED

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 39 transporte embalagem e armazenagem
de produtos organização de viagens
Prior.:RM2011C006703 08/11/2011 IT
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR E
OMISSÃO DOS DADOS DA PRIORIDADE
UNIONISTA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 45 serviços juridicos serviços pessoais e
sociais prestados por terceiros para satisfazer
necessidades de individuos serviços de segurança
para proteção de bens e pessoas
Prior.:RM2011C006703 08/11/2011 IT
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR E
OMISSÃO DOS DADOS DA PRIORIDADE
UNIONISTA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840115377 07/05/2012
004
Tit.FINMECCANICA SOCIETÀ PER AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4784022
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLANET INSPIRED

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos,
pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de
análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e
desenvolvimento de hardware e software de
computador.
Prior.:RM2011C006703 08/11/2011 IT
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840115385 07/05/2012
004
Tit.FINMECCANICA SOCIETÀ PER AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4784022
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLANET INSPIRED

No.840115350 07/05/2012
004
Tit.FINMECCANICA SOCIETÀ PER AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4784022
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLANET INSPIRED
CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle <inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 44 serviços médicos
Prior.:RM2011C006703 08/11/2011 IT
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR E
OMISSÃO DOS DADOS DA PRIORIDADE
UNIONISTA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840115393 07/05/2012
004
Tit.FINMECCANICA SOCIETÀ PER AZIONI (IT)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4784022
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLANET INSPIRED

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 38 telecomunicações
Prior.:RM2011C006703 08/11/2011 IT
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR E
OMISSÃO DOS DADOS DA PRIORIDADE
UNIONISTA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840115407 07/05/2012
004
Tit.FINMECCANICA SOCIETÀ PER AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4784022
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLANET INSPIRED

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 40 tratamento de materiais
Prior.:RM2011C006703 08/11/2011 IT
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR E
OMISSÃO DOS DADOS DA PRIORIDADE
UNIONISTA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 35 propaganda; gestão de negócios;
administração de negócios; funções de escritório.
Prior.:RM2011C006703 08/11/2011 IT
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840115458 07/05/2012
004
Tit.FINMECCANICA SOCIETÀ PER AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4784022
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLANET INSPIRED

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 37 construção civil; reparos; serviços de
instalação.
Prior.:RM2011C006703 08/11/2011 IT
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840115490 07/05/2012
004
Tit.FINMECCANICA SOCIETÀ PER AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4784022
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLANET INSPIRED

No.840115415 07/05/2012
004
Tit.FINMECCANICA SOCIETÀ PER AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4784022
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLANET INSPIRED

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Prior.:RM2011C006703 08/11/2011 IT
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840115423 07/05/2012
004
Tit.FINMECCANICA SOCIETÀ PER AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4784022
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLANET INSPIRED

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 12 veículos; aparelhos para locomoção por
terra, ar ou água.
Prior.:RM2011C006703 08/11/2011 IT
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840115520 07/05/2012
004
Tit.FINMECCANICA SOCIETÀ PER AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4784022
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLANET INSPIRED

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 04 graxas e óleos industriais; lubrificantes;
produtos para absorver, molhar e ligar pó;
combustíveis (incluindo gasolina para motores) e
materiais para iluminação; velas e pavios para
iluminação.
Prior.:RM2011C006703 08/11/2011 IT
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840131143 18/05/2012
Tit.JOHNSON & JOHNSON (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0068560
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRI PROTECT

004

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 05 produtos higiênicos de proteção
feminina.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840131216 18/05/2012
Tit.NATIONAL POWER LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536066
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INTERNATIONAL POWER

004

CFE(4) 2.1.25; 26.5.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 09 fio elétrico; bombas de distribuição de
combustível para postos de abastecimento
oferecendo gás natural para veículos; células
fotovoltaicas; aparelhos de regulagem térmica;
aparelhos de automação e segurança para edifícios
e indústrias, a saber, aparelhos elétricos de
regulagem térmica, caldeiras, detetores de fumaça;
transmissores de sinais eletrônicos e conjuntos
transmissores
(telecomunicação);
monitores;
aparelhos de monitoramento elétrico; termostatos;
interruptores de graduação de intensidade;
interruptores de graduação de intensidade de luz;
instrumentos de controle de caldeira; instalações
elétricas para controle remoto de operações
industriais; dutos de eletricidade; baterias elétricas;
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software de computador (programas gravados);
publicações eletrônicas descarregáveis; aparelhos
para monitoramento de consumo de energia;
dispositivos elétricos de gerenciamento de estado de
prontidão, a saber, aparelhos eletrônicos para
controle de fornecimento de energia para aparelhos
elétricos; brochuras eletrônicas; manuais e manuais
de instrução eletrônicos sobre gerenciamento de
energia; manuais de instrução eletrônicos para
instalações elétricas; peças elétricas e eletrônicas
para moinhos de vento e instalações de geração de
energia renovável; aparelhos para monitoramento de
consumo de energia elétrica industrial.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840131224 18/05/2012
Tit.NATIONAL POWER LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536066
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INTERNATIONAL POWER

004
No.840131240 18/05/2012
Tit.NATIONAL POWER LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536066
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERNATIONAL POWER

CFE(4) 2.1.25; 26.5.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 11 instalações e aparelhos elétricos, todos
para
iluminação,
aquecimento,
cozimento,
refrigeração, secagem, ventilação ou geração de
vapor; aparelhos, instalações e usinas de
dessalinização; aparelhos e instalações para
tratamento de água; aparelhos e instalações para
tratamento de água do mar, efluentes industriais,
dejetos, águas residuais, águas servidas; aparelhos
e instalações para purificação, sedimentação ou
filtragem de água, efluente ou águas servidas;
instalações de fornecimento de gás e canos de gás;
acessórios de regulagem e segurança (válvulas,
torneiras) para canos de gás; aparelhos e
instalações para processamento e armazenamento
de gás natural e gás liquefeito; partes e acessórios
para todos os produtos supracitados.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840131232 18/05/2012
Tit.NATIONAL POWER LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536066
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERNATIONAL POWER

negócios de energia e projetos de energia renovável;
serviços de promoção de produtos, para terceiros,
impulsionados por energia de todos os tipos;
especialistas em eficiência na área de proteção
ambiental, novas energias, emissões de carbono;
serviços de avaliação de custos de investimento e
análise de preço de custo tendo em vista a
realização de instalação, manutenção, conserto e
obras de renovação na área de eletricidade e gás
natural;
serviços
de
gerenciamento
computadorizado de arquivos para contratos de
fornecimento de gás e eletricidade; serviços de
orientação comercial para terceiros tendo em vista a
otimização de consumo de energia.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

004

CFE(4) 2.1.25; 26.5.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de assessoramento e
informações comerciais, de propaganda e de
negócios, todos relacionados a emissões de carbono
e consumo de energia; serviços de assistência em
gerenciamento industrial, comercial ou de negócios
relacionados a emissões de carbono e consumo de
energia; serviços de administração e consultoria de
negócios relacionadas a emissões de carbono e
consumo de energia; serviços de gestão de

004

CFE(4) 2.1.25; 26.5.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 36 serviços de avaliação de imóveis;
serviços de negócios financeiros; serviços de fundos
mútuos; serviços de avaliação financeira de custos
de conserto; serviços de corretagem de energia;
serviços
de
arrendamento;
serviços
de
financiamento; serviços de informações financeiras;
serviços de avaliações fiscais; serviços de
empréstimos
(financiamento);
serviços
de
informações e consultoria de seguros; serviços de
financiamento para certificados de crédito de
carbono; serviços de emissão de certificado de
crédito de carbono; serviços de negociação de
contratos (transações financeiras) relacionados ao
fornecimento de combustíveis geradores de energia,
contratos de fornecimento de bienergia, contratos
para redução de emissões de carbono, contratos de
compensação de carbono.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840131259 18/05/2012
Tit.NATIONAL POWER LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536066
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERNATIONAL POWER

manutenção de rede de fornecimento de gás,
tubulações de gás, instalações elétricas, instalações
de armazenamento de energia e instalações
industriais; serviços de instalação, manutenção e
conserto de instalações de energia, especialmente
aquecedores, construções industriais; serviços de
informações e orientação relacionadas a instalações
de energia; serviços de edificação, construção,
instalação, conserto, manutenção, assistência,
verificação de instalações de geração de energia
renovável, sistemas e máquinas na área de energia
renovável e suas partes.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840131267 18/05/2012
Tit.NATIONAL POWER LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536066
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERNATIONAL POWER

004

CFE(4) 2.1.25; 26.5.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 38 serviços de telecomunicações para
manutenção de instalações industriais para
aquecimento, para distribuição de gás, transporte de
gás, ar condicionado, de tubulações, instalações
elétricas e instalações para armazenamento de
energia; serviços de telegerenciamento de redes
para distribuição de gás e calor; serviços de
gerenciamento remoto de parques eólicos e
instalações de geração de energia renovável, isto
por meio de terminal de computador e por meios
eletrônicos, por transmissão de dados, de dados, por
telefone, por satélite, por rádio e por cabo; serviços
de fornecimento de acesso a bancos de dados,
serviços de telefonia.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840131275 18/05/2012
Tit.NATIONAL POWER LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536066
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERNATIONAL POWER

004

004

CFE(4) 2.1.25; 26.5.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de construção, instalação,
manutenção e conserto para aparelhos e
equipamentos elétricos, e instalação de geração de
eletricidade; serviços de construção e manutenção
de oleoduto; serviços de encanamento; serviços de
perfuração de poços; serviços de supervisão de
construção de edifícios, consertos, assistência e

CFE(4) 2.1.25; 26.5.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 39 serviços de distribuição e fornecimento
de eletricidade; serviços de transporte e distribuição
de gás; serviços de transporte de produtos por
estradas; serviços de organização de transporte de
produtos por via férrea, aquática e aérea; serviços
de corretagem de transporte; serviços de distribuição
de água; serviços de informações relacionadas a
todos os serviços acima citados.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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No.840131283 18/05/2012
Tit.NATIONAL POWER LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8536066
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERNATIONAL POWER
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004

CFE(4) 2.1.25; 26.5.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 40 serviços de geração de eletricidade;
serviços de produção de eletricidade; serviços de
reciclagem de produtos químicos; serviços de
tratamento de lixo tóxico; serviços de processamento
e refino de materiais combustíveis crus; serviços de
conversão de combustíveis para produção de
energia; serviços
de conversão de produtos
derivados de torres de refrigeração em uma fonte
doméstica de calor; serviços de assessoramento e
informações, todos relacionados á geração de
eletricidade.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840131658 18/05/2012
004
Tit.TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0031739
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOYOTA HYBRID
NCL(10) 09 capas, estojos e acessórios para
smartphones (telefones inteligentes), capas, estojos
e acessórios para telefones celulares, óculos e
correias de pescoço.
*POR INCORREÇÃO NAA MARCA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840131666 18/05/2012
004
Tit.TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0031739
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOYOTA HYBRID
NCL(10) 14 correntes para chaves, chaveiros,
emblemas de metal, relógios de pulso.
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840131674 18/05/2012
004
Tit.TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0031739
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOYOTA HYBRID
NCL(10) 16 artigos de papelaria.
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840131690 18/05/2012
004
Tit.TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0031739
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOYOTA HYBRID
NCL(10) 18 bolsas, porta-passaporte e guardachuvas.
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840131712 18/05/2012

004

Tit.TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0031739
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOYOTA HYBRID
NCL(10) 24 toalhas.
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840131739 18/05/2012
004
Tit.TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0031739
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOYOTA HYBRID
NCL(10) 25 vestuário e bonés.
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840131755 18/05/2012
004
Tit.TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0031739
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOYOTA HYBRID
NCL(10) 28 brinquedos e brinquedos com
enchimento.
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840131763 18/05/2012
004
Tit.TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0031739
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOYOTA HYBRID
NCL(10) 41 serviços de organização, gerenciamento
ou organização de corridas de automóveis e
exposição de automóveis.
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840142498 29/05/2012
Tit.GUSTAVO GONZÁLEZ MEZA (PY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8539120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: G GIFT

004

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 34 tabaco; artigos para fumantes; fósforos
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840142510 29/05/2012
Tit.GUSTAVO GONZÁLEZ MEZA (PY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8539120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: G GIFT

004

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 34 tabaco; artigos para fumantes; fósforos
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840147546 01/06/2012
141
Tit.ANTONIO JOSE R JUNQUEIRA VILELA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02693879868
Procurador: JOSE EDUARDO L. PRADO
No.840148801 01/06/2012
004
Tit.VASCUTEK LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0236349
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VASCUTEK
NCL(10) 10 aparelhos e instrumentos cirúrgicos,
médicos, odontológicos e veterinários; dispositivos
médicos;
dispositivos
médicos
implantáveis;
implantes cirúrgicos; dispositivos médicos para uso
em procedimentos endovasculares; próteses;
próteses para implante cirúrgico; enxertos; enxertos
artificiais; enxertos vasculares; enxertos vasculares
artificiais; enxertos endovasculares; enxertos
endovasculares artificiais; enxertos vasculares e
válvulas
cardíacas;
dispositivos
médicos
implantáveis compreendendo uma válvula cardíaca e
um enxerto vascular protético; válvula enxerto
vascular combinados para o coração e para a aorta;
combinação de válvula de coração biológico com
enxerto vascular moldado; materiais de enxerto
cirúrgico; material de barreira de tecido implantável;
stents
[endopróteses
vasculares];
stents
[endopróteses vasculares] torácicos; enxertos de
stents [endopróteses vasculares] torácicos; sistemas
de enxertos de stents [endopróteses vasculares];
sistemas de enxertos de stents [endopróteses
vasculares] tendo componentes de perna de
comprimentos variáveis; sistemas de enxerto de
stents [endopróteses vasculares] torácicos; sistemas
dispensadores para sistemas de enxerto de stents
[endopróteses vasculares]; aparelhos, instrumentos
e componentes cirúrgicos e médicos para reparo de
aneurisma; sistemas de reparo de aneurisma;
válvulas cardíacas artificiais para próteses cirúrgicas;
sistemas de reposição de válvula cardíaca artificial;
válvulas cardíacas artificiais; válvulas cardíacas
protéticas; condutos de válvula cardíaca; válvulas
cardíacas de tecido para uso em cirurgia
cardiovascular; cateteres; orifícios de acesso;
materiais de sutura; placas de tecido; ligaduras de
tecido; placas de reparo de hérnia para reparo e/ou
para reconstrução de tecido interno; partes e
acessórios para todos os produtos anteriormente
mencionados.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840159889 13/06/2012
Tit.REDELEND S.A (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8567484
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SERRANA

004
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NCL(10) 12 carrinhos para transportar bagagens;
caminhões basculantes.
Prior.:2012-010173
14/02/2012 JP
*POR INCORREÇÃO NA APRESENTAÇÃO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 4.5.12; 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1; 29.1.4
NCL(10) 40 processamento de alimentos.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840160607 13/06/2012
Tit.MUELLER SPORTS MEDICINE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8587264
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MUELLER

004

CFE(4) 2.9.19; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 05 fitas e material para enfaixar para uso
medicinal, a saber, fitas adesivas medicinais, fitas
coesivas medicinais, invólucros de espuma préenfaixe medicinais, aderente medicinal em
vaporizador para pré-enfaixe; conjuntos de primeiros
socorros; conjuntos de treinamento atlético contendo
principalmente bandagens adesivas, fitas adesivas
medicinais, chumaços de gaze para curativos, fitas
coesivas
medicinais,
unguentos
antibióticos,
vaporizador antisséptico, bandagens de vaporizar e
bolsas de gelo para uso medicinal; bálsamos e
unguentos analgésicos; curativos médicos e
cirúrgicos, a saber, curativos para bolhas, curativos
para feridas; unguentos e géis tópicos não
medicamentosos para uso como lubrificantes
pessoais sobre a pele; desinfetantes para todos os
fins e limpadores antibacterianos para superfícies;
bandagens de vaporizar para feridas da pele;
unguentos e vaporizadores antissépticos para uso
médico; bandagens adesivas.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840164084 15/06/2012
004
Tit.HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,
LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4772652
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SKyAngle

CFE(4) 27.5.1

No.840164920 18/06/2012
004
Tit.WOOGA GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8594180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Monster World
NCL(10) 38 serviços de fornecimento de acesso a e
transmissão eletrônica de informação sob a forma de
texto, imagens, discurso e sons através de uma
página da internet; serviços de organização e
aluguel de direitos de acesso a uma página da
internet; serviços de fornecimento de acesso a um
software em redes de dados para acesso a internet;
serviços de difusão de filme, televisão, rádio,
videotexto (btx), texto de vídeo, programas ou
transmissões de teletexto, especialmente peças
publicitárias; serviços de fornecimento de acesso a
bancos de dados; serviços de fornecimento de
acesso a informações de um banco de dados ou da
internet.
*POR INCORREÇÃO NA MARCA E NA
ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840164971 18/06/2012
004
Tit.WOOGA GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8594180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Diamond Dash
NCL(10) 38 serviços de fornecimento de acesso a e
transmissão eletrônica de informação sob a forma de
texto, imagens, discurso e sons através de uma
página da internet; serviços de organização e
aluguel de direitos de acesso a uma página da
internet; serviços de fornecimento de acesso a um
software em redes de dados para acesso a internet;
serviços de difusão de filme, televisão, rádio,
videotexto (btx), texto de vídeo, programas ou
transmissões de teletexto, especialmente peças
publicitárias; serviços de fornecimento de acesso a
bancos de dados; serviços de fornecimento de
acesso a informações de um banco de dados ou da
internet.
*POR INCORREÇÃO NA MARCA E NA
ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840164980 18/06/2012
004
Tit.WOOGA GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8594180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Diamond Dash
NCL(10) 41 serviços de organização de jogos na
internet; serviços de entretenimento, especialmente
sob a forma de jogos de computador, de vídeo, online e de navegador, programas de jogos de
computador para telefones móveis e sob a forma de
informações, portais e plataformas na internet;
serviços de jogos fornecidos on-line (a partir de uma
rede de computador).
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO E NA
MARCA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840165021 18/06/2012
004
Tit.WOOGA GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8594180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Bubble Island
NCL(10) 38 serviços de fornecimento de acesso a e
transmissão eletrônica de informação sob a forma de
texto, imagens, discurso e sons através de uma
página da internet; serviços de organização e
aluguel de direitos de acesso a uma página da
internet; serviços de fornecimento de acesso a um
software em redes de dados para acesso a internet;
serviços de difusão de filme, televisão, rádio,

videotexto (btx), texto de vídeo, programas ou
transmissões de teletexto, especialmente peças
publicitárias; serviços de fornecimento de acesso a
bancos de dados; serviços de fornecimento de
acesso a informações de um banco de dados ou da
internet.
*POR INCORREÇÃO NA MARCA E NA
ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840172125 25/06/2012
004
Tit.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4987268
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MHI
NCL(10) 09 aparelhos para galvanização; aparelhos
para soldagem elétricos; eletrolisadores; aparelhos
para ionização, exceto para tratamento de ar;
ozonizadores; parquímetros; sinais mecânicos;
sinais rodoviários luminosos ou mecânicos;
aparelhos e instrumentos de química; catracas,
automáticas; aparelhos de diversão adaptados para
uso com um monitor ou tela de exibição externa;
aparelhos para jogos adaptados para uso com um
monitor ou tela de exibição externa; simuladores
para direção e controle de veículos; instrumentos
para cosmografia; cadinhos [laboratório]; aparelhos
de destilação para fins científicos; aparelhos para
fermentação [aparelhos de laboratório]; fornos para
experiência
de
laboratório;
móveis
feitos
especialmente para laboratórios;
aparelhos e
instrumentos para física; destiladores para
experiência de laboratório; aparelhos pedagógicos
audiovisuais; aparelhos de análise de ar; aparelhos
e instrumentos ópticos; altímetros; anemômetros;
instrumentos azimutais; balanças de precisão;
barômetros; instrumentos de controle de caldeira;
anéis para calibrar; medidores de capacidade;
densímetros; densitômetros; detetores; aparelhos de
medição de distância; aparelhos de diagnóstico,
exceto para fins médicos; aparelhos para registro de
distância; dinamômetros; instrumentos para análise
de gás; gasômetro; indicadores de gradiente;
aparelhos de regulagem térmica; higrômetro;
indicadores [eletricidade]; indicadores de velocidade;
indicadores de nível de água; aparelhos para
registrar a quilometragem de veículos [odômetro];
manômetros; máquinas e instrumentos de testagem
de material; medidores; aparelhos de medição;
dispositivos elétricos medidores; instrumentos de
medição; aparelhos e instrumentos náuticos;
instrumentos de observação; fotômetros; aparelhos
de medida de precisão; medidores de pressão;
aparelho de medição de pressão; transferidores
[instrumentos de medida]; conta-giros [taquímetros];
aparelhos de verificadores de velocidade para
veículos; indicadores de velocidade; sulfitômetro;
instrumentos geodésicos; tacômetros; indicadores de
temperatura; aparelhos de teste, exceto para fins
médicos; medidores de vácuo; aparelhos e
instrumentos de pesagem; carregadores de baterias;
caixas de distribuição [eletricidade]; capacitores;
carregadores para baterias elétricas; interruptores de
circuito;
conjuntores;
conversores
elétricos;
retificadores de corrente; quadros de distribuição
[eletricidade]; consoles de distribuição [eletricidade];
inversores [eletricidade]; limitadores [eletricidade];
aparelhos elétricos para controle; resistências
elétricas; reostatos; baterias solares; reguladores de
iluminação de palco; transformadores [eletricidade];
tanques de baterias; acumuladores elétricos;
baterias elétricas; caixas de bateria; baterias de alta
tensão; células fotovoltaicas; baterias de lítio-íon;
elementos galvânicos; amperímetros; dinamômetros;
frequencímetros;
galvanômetros;
voltímetros;
antenas; amplificadores; acopladores [equipamento
de processamento de dados]; aparelhos de
processamento de dados; bobinas eletromagnéticas;
instalações elétricas para controle remoto de
operações industriais; dispositivos para operar
elevadores; aparelhos de alta frequência; aparelhos
para intercomunicação; dispositivos para operar
elevadores; codificadores magnéticos; modems;
aparelhos elétricos de monitoramento; aparelhos e
instrumentos náuticos; aparelhos de navegação para
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veículos [computadores de bordo]; instrumentos de
navegação; mídia de dados ópticos; aparelhos para
fototelegrafia; aparelhos de radar; conjuntos de
radiotelegrafia; aparelhos de controle remoto;
instalações elétricas para controle remoto de
operações industriais; aparelhos de navegação por
satélite; transmissores de sinais eletrônicos;
unidades de processamento central [processadores];
chips [circuitos integrados]; cíclotrons; memórias de
computador;
programas
operacionais
de
computador, gravados; computadores; dispositivos
periféricos de computador; software de computador
[gravados]; hardware de computador; detectores de
metal para fins industriais ou militares; monitores
[hardware de computador]; circuitos impressos;
aparelhos radiológicos para fins industriais; leitores
[equipamento de processamento de dados];
aparelhos e máquinas de sondagem; aparelhos
catódicos anticorrosão; coletores elétricos; placas
para baterias; satélites para fins científicos; foguetes;
publicações
eletrônicas
[descarregáveis]
;
equipamentos dentro de veículos para sistema de
cobrança eletrônica de pedágio; hardware e software
de computador para sistemas de transporte
inteligente [its]; aparelhos elétricos por comutação;
condensadores [capacitores]; painéis de controle
[eletricidade].
Prior.:2012-016229
05/03/2012 JP
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840172150 25/06/2012
004
Tit.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4987268
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MHI
NCL(10) 12 helicópteros; transportadores aéreos;
acoplamentos para veículos terrestres; motores de
tração; motores propulsores para veículos terrestres;
máquinas para veículos terrestres; motores a jato
para veículos terrestres; motores para veículos
terrestres; mecanismos de propulsão para veículos
terrestres; turbinas para veículos terrestres;
correntes de automóveis; fusos de eixo; eixos para
veículos; lonas de freios para veículos; segmentos
de freios para veículos; sapatas de freios para
veículos; freios para veículos; tampões para
composições ferroviárias circulantes; caixas de
câmbio para veículos terrestres; bielas para veículos
terrestres, exceto partes de motores e máquinas;
conversores de torque para veículos terrestres;
amortecedores de suspensão para veículos;
engrenagem para veículos terrestres; circuitos
hidráulicos para veículos; barras de torção para
veículos; engrenagens para redução de velocidade
para veículos terrestres; molas amortecedoras para
veículos; correntes de transmissão para veículos
terrestres; eixos de transmissão para veículos
terrestres; dragas [barcos]; barcas; cascos de nave;
hélice de navios; navios; barcos e navios de
passageiros, barcos e navios de carga; naviostanques; lemes de navios; veículos sobre colchão de
ar; chassis de veículos; aparelho, máquinas e
instrumentos aeronáuticos; aviões; aeronáuticos;
aviões; aeronaves; dirigíveis; truques para veículos
ferroviários; teleféricos; carrinhos para transporte de
munição; vagões [estradas de ferro]; embreagens
para veículos terrestres; betoneiras; acoplamentos
para veículos terrestres; veículos elétricos;
empilhadeiras; funiculares; lanchas; locomotivas;
veículos refrigerados; veículos de controle remoto,
exceção de brinquedos; material circulante para
ferrovias; propulsores de hélice; propulsores de
hélice para barcos; hélices de navios; madeiras para
navios [armações]; veículos espaciais; bondes;
aparelhos e instalações de transporte de cabos;
veículos para locomoção por terra, ar, água ou trilho;
caminhões basculante articulados; veículos leves
sobre trilhos; transportadores automatizados de
passageiros; veículos ferroviários de propulsão por
motor linear; foguetes para lançamento de naves
espaciais ou satélites artificiais para fins de interesse
público, pesquisa científica e/ou outros fins
comerciais [incluindo observação, comunicações,
teledifusão, etc.], para transferir cargas, produtos,
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pessoal até a estação espacial, para lançar um
supervisor de exploração global, lunar e/ou
planetária.
Prior.:2012-016229
05/03/2012 JP
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

Tit.CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA
SA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33146648000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONCREMAT

No.840172222 25/06/2012
004
Tit.CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA
SA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33146648000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONCREMAT

CFE(4) 26.4.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 45 serviços de defesa do meio ambiente.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840172290 25/06/2012
004
Tit.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4987268
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MHI GROUP

CFE(4) 26.4.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de consultoria empresarial.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840172230 25/06/2012
004
Tit.CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA
SA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33146648000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONCREMAT

CFE(4) 26.4.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 prestação de serviços nas áreas de
arquitetura, projeto de arquitetura, consultoria de
arquitetura; serviços de engenharia civil, elétrica e
mecânica, elaboração de planos diretores, estudos
de viabilidade (estudos para projetos técnicos),
anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos,
controle de qualidade de projetos, certificação de
produtos industriais, inspeções, estudos e ensaios
físicos, químicos e mecânicos em materiais, controle
de qualidade do concreto, solos, pavimentos e
estruturas metálicas, avaliação de durabilidade,
estabilidade de estruturas e gestão de manutenção
civil, inspeção de equipamentos, instrumentação e
monitoramento de fundações, estruturas e obras
geotécnicas por método convencional ou remoto,
análises físicas e químicas e inspeções de
embarque
e
desembarque
de
produtos
petroquímicos, químicos, agrícolas, entre outros
"draft survey", inspeção de tanques de bordo, terra,
linhas e caminhões, "bunker survey", execução de
serviços de topografia, sondagens e congêneres,
fundações especiais e tratamento de subsolo,
serviços de projetos arquitetônicos de casas
populares, prestados a título de assistência social e
pesquisa no campo de proteção ambiental.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840172249 25/06/2012

004

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 09 aparelhos para galvanização; aparelhos
para soldagem elétricos; eletrolisadores; aparelho
para ionização, exceto para tratamento de ar;
ozonizadores; parquímetros; sinais mecânicos;
sinais rodoviários luminosos ou mecânicos;
aparelhos e instrumentos de química; catracas,
automáticas; aparelhos de diversão adaptados para
uso com um monitor ou tela de exibição externa;
aparelhos para jogos adaptados para uso com um
monitor ou tela de exibição externa; simuladores
para direção e controle de veículos; instrumentos
para cosmografia; cadinhos [laboratório]; aparelhos
de destilação para fins científicos; aparelhos para
fermentação [aparelhos de laboratório]; fornos para
experiências
de
laboratório;
móveis
feitos
especialmente para laboratórios; aparelhos e
instrumentos para física; destiladores para
experiências de laboratório; aparelhos pedagógicos
audiovisuais; aparelhos de análise de ar; aparelhos
e instrumentos ópticos; altímetros; anemômetros;
instrumentos azimutais; balanças de precisão;
barômetros; instrumentos de controle de caldeira;
anéis para calibrar; medidores de capacidade;
densímetros; densitômetros; detetores; aparelhos de
medição de distância; aparelhos de diagnóstico,
exceto para fins médicos; aparelhos para registro de
distância; dinamômetros; instrumentos para análise
de gás; gasômetros; indicadores de gradiente;
aparelhos de regulagem térmica; higrômetros;
indicadores [eletricidade]; indicadores de velocidade;
indicadores de nível de água; aparelhos para
registrar a quilometragem de veículos [odômetro];
manômetros; máquinas e instrumentos de testagem
de material; medidores; aparelhos de medição;
dispositivos elétricos medidores; instrumentos de
medição; aparelhos e instrumentos náuticos;
instrumentos de observação; fotômetros; aparelhos
de medida de precisão; medidores de pressão;
aparelho de medição de pressão; transferidores
[instrumentos de medida]; conta-giros [taquímetros];
aparelhos verificadores de velocidade para veículos;
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indicadores
de
velocidade;
sulfitômetros;
instrumentos geodésicos; tacômetros; indicadores de
temperatura; aparelhos de teste, exceto para fins
médicos; medidores de vácuo; aparelhos e
instrumentos de pesagem; carregadores de baterias;
caixas de distribuição [eletricidade]; capacitores;
carregadores para baterias elétricas; interruptores de
circuito;
conjuntores;
conversores
elétricos;
retificadores de corrente; quadros de distribuição
[eletricidade]; consoles de distribuição [eletricidade];
inversores [eletricidade]; limitadores [eletricidade];
aparelhos elétricos para controle; resistências
elétricas; reostatos; baterias solares; reguladores de
iluminação de palco; transformadores [eletricidade];
tanques de baterias; acumuladores elétricos;
baterias elétricas; caixas de bateria; baterias de alta
tensão; células fotovoltaicas; baterias de lítio-íon;
elementos galvânicos; amperímetros; dinamômetros;
frequencímetros;
galvanômetros;
voltímetros;
antenas; amplificadores; acopladores [equipamento
de processamento de dados]; aparelhos de
processamento de dados; bobinas eletromagnéticas;
instalações elétricas para controle remoto de
operações industriais; dispositivos para operar
elevadores; aparelhos de alta frequência; aparelhos
para intercomunicação; dispositivos para operar
elevadores; codificadores magnéticos; modems;
aparelhos elétricos de monitoramento; aparelhos e
instrumentos náuticos; aparelhos de navegação para
veículos [computadores de bordo]; instrumentos de
navegação; mídia de dados ópticos; aparelhos para
fototelegrafia; aparelhos de radar; conjuntos de
radiotelegrafia; aparelhos de controle remoto;
instalações elétricas para controle remoto de
operações industriais; aparelhos de navegação por
satélite; transmissores de sinais eletrônicos;
unidades de processamento central [processadores];
chips [circuitos integrados]; cíclotrons; memórias de
computador;
programas
operacionais
de
computador, gravados; computadores; dispositivos
periféricos de computador; software de computador
[gravado]; hardware de computador; detectores de
metal para fins industriais ou militares; monitores
[hardware de computador]; circuitos impressos;
aparelhos radiológicos para fins industriais; leitores
[equipamento de processamento de dados];
aparelhos e máquinas de sondagem; aparelhos
catódicos anticorrosão; coletores elétricos; placas
para baterias; satélites para fins científicos; foguetes;
publicações
eletrônicas
[descarregáveis];
equipamentos dentro de veículos para sistema de
cobrança eletrônica de pedágio; hardware e software
de computador para sistemas de transporte
inteligente [its]; aparelhos elétricos por comutação;
condensadores [capacitores]; painéis de controle
[eletricidade].
Prior.:2012-016230
05/03/2012 JP
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840172311 25/06/2012
004
Tit.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4987268
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MHI GROUP
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aparelhos para depuração do gás; tubos flamejantes
para uso na indústria de petróleo; geradores de gás
[instalações]; trocadores de calor [não partes de
máquinas]; recuperadores de calor; aparelhos de ar
quente;
aparelhos
de
aquecimento
para
combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos; aparelhos
para depuração de óleo; instalações de
polimerização; torres de refino para destilação;
instalações de geração de vapor; esterilizadores;
aparelhos de filtragem de água; cinzeiros de lareiras;
pilhas atômicas; refrigeradores para fornalhas;
fornos; reatores nucleares; fornalhas, exceto para
fins experimentais; aparelhos de carregamento para
fornalhas; instalações para processamento de
combustível nuclear e materiais moderadores
nucleares; fornos, exceto para fins experimentais;
fogões solares [fornalhas]; acumuladores a vapor;
elementos
de
aquecimento;
aparelhos
de
alimentação para caldeiras de aquecimento;
caldeiras a gás; queimadores de gás; caldeiras de
aquecimento; queimadores de óleo; queimadores de
gasolina; aquecedores de água; degeladores para
veículos; caldeiras a vapor, exceto partes de
máquinas; aparelhos de ar condicionado para
veículos;
aparelhos
e
instalações
de
ar
condicionado; aparelhos de resfriamento do ar;
secadores de ar; aparelhos de desodorização do ar;
instalações de filtragem de ar; aparelhos e máquinas
de purificação do ar; reaquecedores de ar;
esterilizadores de ar; purgadores para instalações de
aquecimento a vapor; radiadores de aquecimento
central; máquinas e instalações de refrigeração;
refrigeradores; instalações de resfriamento para
líquidos; aparelhos de desodorização, exceto para
uso pessoal; ventiladores [partes de instalações de
ar condicionado]; filtros para condicionamento de ar;
bombas de calor; aquecedores para veículos;
aparelhos de aquecimento; aparelhos elétricos de
aquecimento; aparelhos de ar quente; instalações de
aquecimento; instalações de aquecimento de água;
radiadores elétricos; umidificadores para radiadores
de aquecimento central; aparelhos para ionização
para tratamento de ar; coletores solares
[aquecimento]; aparelhos e instalações de ventilação
[ar condicionado]; instalações de ventilação [ar
condicionado] para veículos; aparelhos de
refrigeração de bebidas; congeladores; aparelhos e
máquinas de refrigeração; aparelhos de captação de
água; instalações de purificação para esgoto;
incineradores; instalações de purificação de água;
usinas de dessalinização; filtros para água potável;
aparelhos para desmineralizar a água; aparelhos e
máquinas de purificação de água; instalações de
fornecimento
de
água;
instalações
de
dessulfurização; instalações de desnitrificação;
equipamentos de recuperação de co2 a partir de
gases de combustão de aparelhos de combustão
tais como caldeiras, turbinas a gás e fornalhas.
Prior.:2012-016230
05/03/2012 JP
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

máquinas para veículos terrestres; motores a jato
para veículos terrestres; motores para veículos
terrestres; mecanismos de propulsão para veículos
terrestres; turbinas para veículos terrestres;
correntes de automóveis; fusos de eixo; eixos para
veículos; lonas de freios para veículos; segmentos
de freios para veículos; sapatas de freios para
veículos; freios para veículos; tampões para
composições ferroviárias circulantes; caixas de
câmbio para veículos terrestres; bielas para veículos
terrestres, exceto partes de motores e máquinas;
conversores de torque para veículos terrestres;
amortecedores de suspensão para veículos;
engrenagem para veículos terrestres; circuitos
hidráulicos para veículos; barras de torção para
veículos; engrenagens para redução de velocidade
para veículos terrestres; molas amortecedoras para
veículos; correntes de transmissão para veículos
terrestres; eixos de transmissão para veículos
terrestres; dragas [barcos]; barcas; cascos de nave;
hélices de navios; navios; barcos e navios de
passageiros, barcos e navios de carga; naviostanques; lemes de navios; veículos sobre colchão de
ar; chassis de veículo; aparelhos, máquinas e
instrumentos aeronáuticos; aviões; aeronaves;
dirigíveis; truques para veículos ferroviários;
teleféricos; carrinhos para transporte de munição;
vagões [estradas de ferro]; embreagens para
veículos terrestres; betoneiras; acoplamentos para
veículos terrestres; veículos elétricos; empilhadeiras;
funiculares;
lanchas;
locomotivas;
veículos
refrigerados; veículos de controle remoto, com
exceção de brinquedos; material circulante para
ferrovias; propulsores de hélice; propulsores de
hélice para barcos; hélices de navios; madeiras para
navios [armações]; veículos espaciais; bondes;
aparelhos e instalações de transporte de cabos;
veículos para locomoção por terra, ar, água ou trilho;
caminhões basculantes articulados; veículos leves
sobre trilhos; transportadores automatizados de
passageiros; veículos ferroviários de propulsão por
motor linear; foguetes para lançamento de naves
espaciais ou satélites artificiais para fins de interesse
público, pesquisa científica e/ou outros fins
comerciais [incluindo observação, comunicações,
teledifusão, etc.], para transferir cargas, produtos,
pessoal até a estação espacial, para lançar um
supervisor de exploração global, lunar e/ou
planetária.
Prior.:2012-016230
05/03/2012 JP
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840188773 10/07/2012
Tit.OPTICAS DEVLYN, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8618216
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DEVLYN OPTICOS

004

No.840172320 25/06/2012
004
Tit.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4987268
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MHI GROUP

CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 44 serviços de óptica, clínicas médicas
relacionadas com a vista e a ótica em geral
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 11 acumuladores de calor; geradores de
acetileno; secadores de ar; esterilizadores de ar;
condensadores de gás [exceto partes de máquinas];
aparelhos e instalações de secagem; aparelho de
destilação; colunas de destilação; evaporadores;

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 12 helicópteros; transportadores aéreos;
acoplamentos para veículos terrestres; motores de
tração; motores propulsores para veículos terrestres;

No.840188790 10/07/2012
Tit.OPTICAS DEVLYN, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8618216
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DEVLYN OPTICOS

004
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CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 35 serviços de comercialização de toda
classe de produtos ópticos e/ou relacionados com
clínicas ópticas
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840195141 16/07/2012
004
Tit.SHIMADZU CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117234
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHIMADZU EXCELLENCE IN SCIENCE

CFE(4) 25.5.25; 26.4.10; 27.5.1
NCL(10) 37 instalação, reparação e manutenção de
instrumentos e equipamentos industriais, a saber,
aparelho para a produção de semicondutores,
aparelho para a fabricação de película fina, aparelho
de ecr ('electron cyclotron resonance' - ressonância
ciclotrónica elétron) plasma cvd ('chemical vapor
deposition' - deposição química de vapor), aparelho
de plasma cvd, aparelho para pulverização catódica,
equipamento para polimerização de plasma,
injectores de cristal líquido, evaporadores a vácuo,
cvd para bateria solar, aparelho de laser de
cristalização, aparelho de injecção adesiva, aparelho
de inspecção substrato, bombas e motores;
equipamento de vácuo, a saber, bombas de vácuo,
bombas turbo moleculares; equipamento de
lubrificação líquido, a saber, bombas de
engrenagens, lubrificadores; equipamento hidráulico,
a saber, bombas de engrenagem; equipamento
hidráulico, bombas de engrenagem; pacotes de
energia, a saber motor redutor, motor de pistão,
motores hidráulicos, sistema de controle de posição
hidráulico, bombas hidráulicas, válvulas hidráulicas,
válvulas hidráulicas e válvulas pneumáticas de
engrenagens, válvulas de controle, motor de êmbolo;
fornos de tratamento térmico, fornos a vácuo;
equipamentos para vagões ferroviários, 'head-up
display' para vagões ferroviários; atuadores; válvulas
(peças de máquinas); bobinador de fibra de vidro;
equipamento para aeronaves, equipamentos para
espaço, a saber, válvulas de propulsores, válvulas
de encher e esvaziar, válvulas reguladoras de
pressão;
aparelho aeromecânica, a saber,
equipamentos pneumáticos, separador de água,
turbina de arrefecimento, válvula de modulação de ar
quente, permutador de calor, controladores de
pressurização, sistema de controle de combustível,
equipamento de controle hidráulico de vôo,
arranques de turbina a ar, turbina a ar, turbina a gás,
atuadores e transmissão de energia; elementos
mecânicos, turbinas exceto para veículos terrestres,
caixa de transmissão; distribuição de robô-sistema
do espécime, sistema de instrumentação para
incineração de lixo; aparelhos e instrumentos
científicos, náuticos, geodésicos, ópticos, de
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pesagem e sinalização; computadores, software,
equipamentos e computadores para processamento
de dados, periféricos, software, software para
processamentos de dados medicas, software para
uso com aparelhos e instrumentos medicais,
software para gerenciamento de dados físicos,
análise de dados, dados de medição, dados
médicos; software para utilização de instrumentos
científicos, náuticos, geodésicos, óptica, de
pesagem
e
de
sinalização;
meios
de
armazenamento de software, processadores de
dados.
aparelho
espectroscópio,
a
saber,
espectrofotometrias
uv-vis
(ultravioleta-visível),
espectrofotometrias infravermelho, aparelho de
emissão espectroscópica, analisadores de gás em
sólidos, espectrômetros de emissão de plasma
indutivamente acoplados, espectrofotômetros de
absorção atômica, espectrofluorofotômetros, escâner
tlc ('thin-layer chromatograms' - camada fina de
cromatograms);
aparelho
analítico
de
eletromagnético, a saber, difratômetros de raios-x,
espectrômetros de fluorescência de raios-x,
espectrômetros de elétron, analisador micro elétron
de sonda, microscópio de elétron, microscópio de
elétron de varredura, microscópios de sonda,
microscópios de força atômica, ultra alto vácuo
microscópio de varredura por tunelamento,
microscópio de varredura rheed ('reflection high
energy electron diffraction' - reflexão de alta energia
difração de elétron), espectrômetros de massa,
analisadores
superfície
multi-sonda,
íon
espalhamento espectrômetro, aparelho analítico de
feixe de íons, cromatográfico de gás espectrômetros de massa, cromatográfico líquido espectrômetros
de
massa,
espectrômetros,
ionização
laser
espectrômetro
de
massa;
cromatográficos, a saber, cromatográficos a gás,
cromatográficos a líquido, cromatográficos a íon,
analisadores eletroforéticos, analisadores de líquidos
e gás com bombas, desgaseificador, coletor de
frações, auto-amostrador, forno de coluna, detector
de índice de refração, detector de condutividade,
detector de espalhamento de luz, válvula de controle
de vazão, unidades de análise incluindo bombas de
gás e líquido para uso em laboratório; instrumentos
de análise térmica, a saber, sistema diferencial de
análise térmica, sistema diferencial de calorimetria
exploratória,
micro-macro
sistemas
de
termogravimétrica,
sistemas
de
análise
termomecânicas, anexos de análise de gás evoluído;
instrumentos de medição de ambiente, a saber,
analisador de carbono orgânico completo, aparelho
de medição de gás, analisadores de gases portáteis,
aparelho de medição de gás de escapamento,
aparelho de medição de água, medidores de
conteúdo do petróleo, aparelhos de balanço, a
saber, balanças eletrônicas, balanças de leitura
direta, sistemas automáticos de pesagem, balanças
para animais, balanças para aparelho de túnel de
vendo, balanças magnéticas, analisador de pó e
partículas, a saber, analisador de tamanho de
partículas, analisadores de propriedade de
partículas,
analisador
área
de
superfície,
porosímetro, picnómetro; magnetômetros, medidores
de vácuo, analisadores de espessura de filme,
medidores de viscosidade, analisadores de umidade,
tensiômetros
de
superfície,
calorímetros
automáticas, medidores automáticas de espessura,
detector de vazamento; instrumentos de síntese em
fase sólida automáticas; aparelho de medição de
gordura corporal, máquinas de teste de materiais,
universal máquinas de teste, máquinas de teste de
fadiga, máquinas de testes de vibração, verificador
da dureza; máquina de teste de impacto, testadores
de raspadinhas, testadores de micro compressão,
aparelho de teste à intempérie, testador de
evaluação de molas, extensômetro, aparelho de
teste de flexão, máquinas de teste de uso, aparelho
de teste de fluência, aparelho de teste de torção;
máquinas de testes de estrutura; máquinas de
balancear dinâmicas, aparelho de inspeção não
destrutiva, a saber, máquinas de teste de ultra-som,
aparelho de inspeção raios-x, aparelhos de raios-x
perspectiva,
aparelho
de
tomografia
computadorizada de raios-x, aparelhos de raios-x de
inspeção objetos estranhos, câmera de vídeo de alta

velocidade; equipamento de controle de processo e
instrumentação, a saber, sensor e transdutor de
temperatura, vazão, nível, e pressão, gravadores e
controladores de indicadores eletrônicos e
pneumáticos, sistemas digitais de instrumentação,
painéis de instrumentação; análise de instrumentos
de processo, que são magnéticos, com raios
infravermelhos, raios ultravioleta, termo condutiva, e
quimiluminescência,
analisadores
de
gases,
eletroquímicos, fotométricos, analisadores de
líquidos, controlador de temperatura, medidores de
umidade, equipamento de controle, atuadores
elétricos da válvula, sistemas ópticos de transmissão
para atuador da válvula, instrumentos de
biotecnologia, e pesquisa e desenvolvimento em
biotecnologia, a saber, sintetizadores de dna (ácido
desoxirribonucleico) automáticas, sequenciadores de
dna, hibridador somática, equipamentos de
transferência
de
electrogéneo,
extrator
de
plasmídeos, micro manipuladores, sistemas de
cultura de células de alta densidade; sequenciador
de
proteínas,
analisador
de
aminoácidos,
sintetizador de peptídeos, cromatográfico líquido de
capilar, aparelho de medição para fotossíntese e
transpiração, sistema de bio-imagem espectral,
analisadores estrutura primária de proteínas,
fornecimento de reagentes de escala micro,
processor de gel automático dispositivo da trituração
de células por ultra-som; dispositivos eletrônicos, a
saber, circuito integrado (ic) híbrido, placa de circuito
impresso multicamada, placa de circuito impresso
flexível, placa de circuito impresso, de acordo com
padrão de mil (estados unidos militar) / ul
(underwriters laboratories inc), desenhos em cad
('computer aided design', projeto auxiliado por
computador); dispositivos óticos de transmissão,
isoladores óticos, divisão de comprimento de onda
multiplexador e de multiplexador, componentes
composto de óticos para amplificadores de fibra
ótica, conectores óticos, interruptores óticos, led
(diodo emissor de luz), fotodiodo, módulo ótico
passivo, ligação digital ótica, ligação vídeo ótico,
transmissor ótico, modem ótico, dispositivo
eletrônico ótico, penetradora de fibra ótica, cortador
de cristal líquido, acopladores óticos; aparelho de
difração holográfica, raspar, elementos esféricos
óticos, 'flats' de precisão 'etalon', polarizadores,
polarizadores de grade, placas de precisão de
grade, lentes, espelhos, unidades de equipamento
ótico, unidades dos sistemas óticos, isoladores de
vibração, desenhos ótico; sensores infravermelhos, a
saber, sensor piroelétrico, modular infravermelho;
elementos de laser e equipamentos, a saber, laser
verde/azul, laser de alta potencia de semicondutor,
laser de diodo; sistema de fotometria policromador,
monocromador; 'head up display', realidade virtual,
'head-mount display', 'head up display' para museus,
'head up display' para um pc usável, 'head up
display' para uma linha industrial de monitoramento,
ionizador; válvulas eletrônicas, cabeças magnéticas,
célula solar, aparelhos de produção de painéis de
cristal líquido, cartão de ci (circuito integrado) e
computador para gerenciamento de dados físicos;
servidor e software para visualização digital e
arquivamento de dados médicos de radioterapia,
computadores de dados aéreos, periféricos,
instrumentos de controle eletrônicos, instrumentos
relacionados com magnetismo, controladores de
temperatura, aparelho médico para verificação e
equipamento para verificar o funcionamento da
aeronave; equipamentos portáteis de teste hidráulica
acionada por motor, suporte para teste automático
da válvula pneumática, suporte para teste
automático da bomba hidráulica, teste, câmara de
vácuo ambiental, centrífuga humana, câmara de
descompressão para treinamento em altitude,
equipamentos de apoio para o desenvolvimento do
espaço, a saber, compartimento experimental de
foguete de teste para experimentar no espaço,
válvula de solenoide, desumidificador e unidade de
válvula; forno em laboratórios; processador de
dados; impressoras; sistema de inspeção de 'arrays'
de tft ('thin film transistor' - transistor de película
fina); máquinas de testes de radioatividade,
equipamentos médicos e cirúrgicos, aparelhos e
instrumentos de imagem (ressonância magnética),
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tomografia computadorizada de raios-x, aparelho de
raios-x diagnóstico, aparelho radiográfico digital de
raios-x móvel, dispositivo de imagem cirúrgico móvel
(c-arm), unidade de televisão de raios-x para uso
cirúrgico, unidade de tv de raios-x, amplificadores de
imagens, detector de tela plana, tubos de raios-x;
exame angiográfico; aparelho de medicina nuclear,
câmera de gama; tomografia computadorizada por
emissão, tomografia por emissão de pósitrons,
tomografia por emissão de pósitrons para animais
pequenos; instrumentos de diagnóstico ultra-som;
armazenamento de retratos e aparelho de
comunicação; radioterapia (aparelhos para -);
navegador de sistema de neurocirurgia assistida por
computador;
simulador
de
tomografia
computadorizada de raios-x, litotritor (sistema de
desintegração de pedra); testes de saúde multifásicos; equipamento hospitalar, a saber, mesas de
operação, mesa de exame, zona escotilha limpa
para pacientes; analisadores clínicos de química,
analisadores clínicos de química automatizados,
processamento de dados para um laboratório clínico,
espectrômetro de clínica, analisadores de gás de
sangue totalmente automatizado, medidor de íon
para clínico, medidor de íon para cálcio,
analisadores clínicos de glicose, diluidor digital de
pipeta, monitor de oxigenação, analisador de
polimorfismo, aparelho para exame coagulação de
sangue; manutenção de equipamentos de saúde, a
saber, medidor de composição do corpo humano,
antropômetro.
*POR INCORREÇÃO NA MARCA E NA
ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: KRIS WILLIAMSON
No.840197357 17/07/2012
004
Tit.INTECO SPECIAL MELTING TECHNOLOGIES
GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8647259
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTECO SPECIAL MELTING
TECHNOLOGIES

No.840204175 23/07/2012
Tit.CAPCOM CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0270113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAPCOM

CFE(4) 26.1.18; 26.1.21; 27.5.1
NCL(10) 07 distribuidores de combustível.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.840203942 23/07/2012
Tit.BLOOMIN' BRANDS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8639736
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B BLOOMIN' BRANDS

004

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de gerenciamento de
restaurante
para
terceiros,
serviços
de
gerenciamento de restaurantes, serviços de
franquias de restaurantes.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840204094 23/07/2012
004
Tit.BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8639892
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BAPTIST HEALTH

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de construção civil; serviços de
reparo; serviços de instalação; serviços de
instalação, manutenção e reparo de máquinas;
serviços de montagem, instalação, manutenção e
reparo de equipamentos, instalações, equipamentos
auxiliares, aparelhos e grupos de montagem para
fábricas de aço da indústria de ferro e de aço.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840203780 23/07/2012
Tit.TOKHEIM HOLDING B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5793530
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOKHEIM QUALITY

004

004

CFE(4) 5.7.17; 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de marketing, propaganda e
promoção de serviços médicos e de assistência
médica
oferecidos
no
estados
unidos,
especificamente no sul da flórida, a saber,
neurociências, tratamento e diagnóstico de câncer,
urologia, tratamento de ferimentos, cirurgia, de
ortopedia, gerenciamento da dor, gastroenterologia,
tratamento de diabetes, endocrinologia, pediatria,
maternidade,
medicina
intensiva/
de
urgência/emergência, serviços de reabilitação,
programas executivos abrangentes de bem estar e
saúde física, serviços de organização de transporte,
e acomodações para consultas de assitência médica
e coordenação entre consultas de testes de
diagnóstico e médicos de hospitais.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de entretenimento; serviços de
jogos pela internet (não descarregáveis); serviços de
fornecimento de jogos por meio de um sistema
baseado em computador; serviços de jogos
fornecidos on-line a partir de rede de computadores;
serviços de fornecimento de jogos eletrônicos para
telefones móveis na internet; serviços de
fornecimento de jogos eletrônicos para telefones
inteligentes ("smart phones") na internet; serviços de
fornecimento
de
jogos
eletrônicos
para
computadores na internet; serviços de fornecimento
de jogos eletrônicos para aparelhos de diversão
eletrônicos de bolso e jogos de vídeo na internet;
serviços de disposição, organização e apresentação
de competições de jogos on-line; serviços de
fornecimento de imagens e imagens em movimento
[não descarregáveis] a partir da internet; serviços de
fornecimento de jogos interativos on-line com
jogadores múltiplos; serviços de fornecimento de
publicações eletrônicas não descarregáveis; serviços
de fornecimento de boletins não descarregáveis;
serviços de música digital [não descarregável]
fornecida a partir da internet; serviços de
fornecimento de publicações eletrônicas on-line
[não-descarregáveis]; serviços de fornecimento de
serviços para jogos eletrônicos; serviços de
fornecimento de instalações de recreação, incluindo
salões de jogos de vídeo, centros de diversão,
parques de diversão, jogos de caça-níqueis,
cassinos, bilhares, salões de dança e salões de
manhjong; serviços de organização de competições
de entretenimento; serviços de apresentação de
filmes cinematográficos; serviços de produção e
distribuição de filmes cinematográficos sob a forma
de filmes, fitas de vídeo e discos ópticos; serviços de
realização de espetáculos, peças e concertos
musicais; serviços de apresentação de atuações de
espetáculos ao vivo e atuações musicais; serviços
de direção e representação de peças; serviços de
programas de televisão e rádio; serviços de aluguel
de equipamentos de parque de diversão,
equipamentos de jogos eletrônicos de diversão,
aparelhos de boliche, equipamentos de esportes,
instrumentos musicais e equipamentos de áudio;
serviços de aluguel de filmes de cinema expostos,
filmes para dispositivos expostos, discos, discos de
áudio pré-gravados, discos de vídeo pré-gravados,
fitas de áudio pré-gravadas, fitas de vídeo prégravadas, cd-roms pré-gravados e dvd-roms prégravados; serviços de fornecimento de informações
relacionadas a todos os serviços acima citados,
todos inclusos nessa classe.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840204205 23/07/2012
004
Tit.MMRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11878854000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MMRJ
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CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 36 serviços de incorporação de imóveis;
loteamento de imóveis; compra, venda e aluguel de
imóveis.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840204841 24/07/2012
003
Tit.PRO SERV CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13269848000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRO SERV

CFE(4) 1.1.1; 26.1.4; 27.5.1
NCL(10) 35 fornecimento de mão de obra [
tercerização]; para prestar serviços em instalações
prediais, como limpeza, serviços de manutenção,
disposição de lixo, serviços de recepção, portaria e
outros serviços relacionados para dar apoio á
administração e conservação das instalações
prediais.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C LTDA
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 instalação de bens móveis
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C LTDA
No.840204981 24/07/2012
003
Tit.TAUJOY PROMOÇÕESE PROJETOS LTDA
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02090627000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TAUJOY

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 locação de bens móveis; locação de
equipamentos de radio comunicação.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C LTDA
No.840206496 25/07/2012
004
Tit.TECNOLOGIAS MARITIMO PORTUARIAS S.L.
(UNIPERSONAL) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8640092
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTEL

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 35 publicidade; gestão de negócios
comerciais; transcrição de telecomunicações;
sistematização de dados de um computador central;
gestão de arquivos informatizados.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.840204973 24/07/2012
003
Tit.TAUJOY PROMOÇÕESE PROJETOS LTDA
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02090627000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TAUJOY

No.840206518 25/07/2012
004
Tit.TECNOLOGIAS MARITIMO PORTUARIAS S.L.
(UNIPERSONAL) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8640092
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTEL

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 38 serviços de telecomunicações; serviços
de correio eletrônico; serviços de envio e
transmissão
de
mensagens;
serviços
de
comunicações por terminais de computador; serviços
de comunicações radiofônicas, telefônicas e
telegráficas.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840206623 25/07/2012
Tit.FERRARI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0248398
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F12 BERLINETTA

No.840204965 24/07/2012
003
Tit.TAUJOY PROMOÇÕESE PROJETOS LTDA
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02090627000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TAUJOY

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 organizaçãode eventos
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C LTDA

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 42 consultoria informática; atualização de
software; aluguel de software de computador;
criação de software para computadores.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.840206500 25/07/2012
004
Tit.TECNOLOGIAS MARITIMO PORTUARIAS S.L.
(UNIPERSONAL) (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8640092
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTEL

004

CFE(4) 27.5.1; 27.5.9; 27.7.25
NCL(10) 09 óculos; óculos de sol; óculos antireflexo; óculos para esporte; óculos para natação;
estojos para óculos e óculos de sol; lentes para
óculos e óculos de sol; armações para óculos e
óculos de sol; correntes para óculos e óculos de sol;
cordões para óculos e óculos de sol; óculos pincené;
estojos para óculos pincenê; correntes para óculos
pincené, cordões para óculos pincené; armações
para óculos pincené; lentes corretoras (ótica);
dispositivos e instrumentos científicos, náuticos,
geodésicos, fotográficos, cinematogrãficos óticos, de
pesagem, de medição, de sinalização, de controle
(supervisão), de salvamento e de ensino;
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dispositivos e instrumentos para conduzir, chavear,
transformar acumular, regular ou controlar
eletricidade; dispositivos para gravação, transmissão
ou reprodução de som ou imagens; suportes
magnéticos de dados, discos de gravação; discos
compactos, dvds e outros meios de gravação digital;
mecanismos para dispositivos operados por moedas;
caixas registradoras, máquinas de calcular,
equipamento de processamento de dados,
computadores; software de computador; dispositivos
extintores de incéndio.
Prior.:MO2012C000108 21/02/2012 IT
*POR INCORREÇÃO NA PRIORIDADE E NA
ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840207859 26/07/2012
004
Tit.RHEINZINK GMBH & CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4988230
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RHEINZINK-PREPATINA
NCL(10) 06 metais comuns e suas ligas, em
especial, zinco, zinco titânio, ligas de zinco, ligas de
zinco titânio; materiais de metal para construção;
construções transportáveis de metal; materiais de
metal para vias férreas; cabos e fios de metal
comum não elétricos; serralheria, pequenos artigos
de ferragem de metal; produtos semi-acabados e
produtos de metal e suas ligas, em especial de
zinco, zinco titânio, ligas de zinco, ligas de zinco
titânio, a saber, tubos, valas, bordas de telhado
resistentes a variações climáticas, montagens para
telhados, telhas, revestimentos de parede, lâminas
de beirais, peitoris de janelas, revestimentos de
fachada; partes para coberturas, partes de fixação,
armações para coberturas, painéis, lâminas
metálicas, placas, partes de canto, dobradiças,
grades, varetas, perfilados e não-perfilados,
incluindo superfícies tratadas.
Prior.:302012003981206 05/04/2012 DE
*POR OMISSÃO NA PRIORIDADE UNIONISTA.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.840208529 26/07/2012
Tit.SELL GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8655561
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SELL

CFE(4) 26.1.12; 26.2.5
NCL(10) 45 serviços jurídicos; serviços de atividades
de um procurador, serviços em relação a assuntos
legais, incluindo consulta, representação de
interesses, disputas legais e processamento de
formalidades legais; serviços de consulta em
questões de legislação fiscal; serviços de minuta de
contratos formais, certificações legais e documentos
legais; todos os serviços supracitados, desde que
inclusos nesta classe.
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840213638 30/07/2012
004
Tit.KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8687510
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SARISTA
NCL(10) 11 aparelhos elétricos para a preparação e
distribuição de bebidas quentes e frias; instalações
elétricas para preparação de café e chá.
Prior.:0914256
02/02/2012 BX
*POR INCORREÇÃO NA PRIORIDADE
UNIONISTA.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS

bancos de resfriamento para tubos, fios, aço em
barras, biletes, trilhos e perfis, máquinas,
especialmente máquinas de transporte para
ajustamento de produtos longos, máquinas de
desempenar, testadores de tubos, formadores de
laço, instalações para enfeixar, equipamentos de
comissionamento e pesagem, máquinas de
processamento de calibre, instalações de soldagem
de tubos, bobinadores de enrolamento de chapas,
acumuladores, estiradeiras, laminadores de perfis,
prensas de moldagem de chapas de tubos de
grande diâmetro, máquinas fresas de borda de
chapa, máquinas de expansão de tubos, prensas de
forjamento livre, máquinas de forjamento radial,
manipuladores de forjamento, conectores de perfil e
chapa, prensas de revestimento de cabo, prensas de
metal pulverizado mecânicas e hidráulicas,
instalações de fundição contínua, instalações de
fundição e laminação, instalações de laminação e
estiramento, fresas de barras e varas, todos os
produtos para a indústria de metal, cobre, metal não
ferroso
e
alumínio;
instalações
hidráulicas
(máquinas) para abastecimento das máquinas
supracitadas com fluido hidráulico; máquinas de
lubrificação a óleo e emulsão e equipamentos
constituídos por estas, máquinas de decapagem e
equipamentos constituídos por estas, refrigeradores
e instalações de refrigeração para tubos, fios, aço
em barras, biletes, trilhos e perfis, fornos e
instalações de tratamento a quente constituídos por
estes, como peças das máquinas supracitadas
(desde que contidas nesta classe); máquinas de
soldar topo a topo, máquinas de soldagem de tubos.
Prior.:30 2012 011 628 28/01/2012 DE
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840215398 31/07/2012
Tit.PENTAIR, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7187807
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PENTAIR

004

004
No.840213735 30/07/2012
004
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLGATE TRIPLA AÇÃO 1 PROTEÇÃO
ANTICÁRIE 2 DENTES BRANCOS 3 HÁLITO

CFE(4) 18.5.1; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de manutenção e conserto de
recipientes de transporte, a saber, recipientes de
plástico ou lata para utilização em aviões, de
cozinhas de bordo para aviões, constituídos por
armários separados ou ligados uns aos outros
adaptados à possibilidade de embutir dos
respectivos tipos de aviões para cozinhas de bordo
de aviões, de fornos elétricos, de carrinhos para
servir e recipientes de metal ou plástico para
produtos líquidos e sólidos para estas cozinhas, de
cafeterias,
de
preparadores
de
bebidas
(equipamentos elétricos para preparar bebidas
mornas e quentes), de aparelhos para aquecer água
e/ou armazenar e disponibilizar água aquecida, de
aparelhos para aquecer pãezinhos, de recipientes
frigoríficos/de gelo, para utilização em aviões para
resfriar bebidas.
Prior.:30 2012 011 764 28/01/2012 DE
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840208928 26/07/2012

Tit.ECOVIS EUROPE AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7268769
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

004

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 03 creme para limpeza dos dentes.
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840213794 30/07/2012
004
Tit.SMS MEER GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4915747
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CMT
NCL(10) 07 máquinas e instalações constituídas por
estas para a fabricação de tubos, fios, fitas, aço em
barras, biletes, trilhos e perfis, a saber, máquinas
para fabricação, processamento e tratamento de
tubos sem costura e soldados, incluindo grandes
tubulações, laminadores de tubos a quente e a frio,
laminadores de fios, barras de aço, biletes, trilhos e
perfis, máquinas de estirar, prensas de rolos de fios,
instalações de sarilhos, serras para metais a quente,
serras a frio, tesouras hidráulicas e elétricas e
máquinas traçadeiras como separadores de tubos,

CFE(4) 3.9.1; 26.3.4; 27.5.1
NCL(10) 07 máquina e máquinas-ferramenta;
válvulas, adaptações de válvula, e peças e
acessórios para as mesmas; atuadores e peças e
acessórios para os mesmos; posicionadores de
atuador; controles de atuador; sendo que todos os
bens mencionados acima são partes de maquinaria;
equipamento de coleta de poeira e partícula;
compressores; motores elétricos; moinhos de vento;
tubulações; impulsores de bomba; bombas; bombas
submersíveis; bombas de sucção; bombas de
moinho de vento; bombas para uso com piscinas,
spas, banheiras de água quente, parques aquáticos
e lagoas, a saber, bombas centrífugas, bombas de
acionamento de frequência variável e bombasturbina; bombas, aquecedores, canos, adaptações
de cano, e bocais para uso em sistemas de
circulação de água de piscina; aspiradores de
piscina e spa, a saber, aspiradores de piscina
elevada e máquinas de limpeza automáticas,
aspiradores automáticos, aspiradores robóticos,
limpadores de piscina por sucção, limpadores por
sucção a vácuo, fixações separadoras/à vácuo
multifuncionais, e peças para todos os mencionados
acima; cabeçotes de vácuo para limpar piscinas;
bombas elétricas para limpadores laterais de
pressão e aplicações de reforço de água para
piscinas, spas, parques aquáticos, lagoas e
chafarizes; dispositivo propulsivo, a saber, um
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mecanismo hidraulicamente operado adaptado para
fixação a um limpador de piscina automático para
reverter periodicamente a direção de movimento do
limpador; elevadores operadores por energia para
uso no auxílio a pessoas deficientes com entrada em
piscinas; alimentadores de cloro/bromo operados
hidraulicamente para uso em piscinas; alimentadores
para uso em piscinas; bombas de água para uso em
lagoas, lagos naturais e artificiais, rios, riachos,
cachoeiras, chafarizes de água, jardins com água e
outros recursos com água; bombas de água para
uso com incubadoras de peixe, hidropônica e
aquários; bombas de água para uso em aquacultura;
bombas de água para equipamento de aeração;
bombas de água para irrigação.
Prior.:85/666.254
01/07/2012 US
*POR INCORREÇÃO NA PRIORIDADE
UNIONISTA.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840215436 31/07/2012
Tit.PENTAIR, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7187807
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PENTAIR

004

CFE(4) 3.9.1; 26.3.4; 27.5.1
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos para
diagnósticos, não para uso médico; sensores e
detectores ambientais; aparelhos e instrumentos
para monitoramento e controle; conjuntos de cabos;
cabos elétricos; cabos eletromecânicos; painéis de
controle elétricos e eletrônicos; conexões elétricas;
caixas de junção; disjuntores; válvulas elétricas e
eletrônicas, adaptações de válvula, e peças e
acessórios
para
as
mesmas;
medidores;
equipamento
eletrônico
para
medição,
monitoramento, detecção, indicação, regulação e
análise; medidores de fluxo fluido e líquido; sensores
de qualidade de água; analisadores de qualidade de
água; sensores de profundidade de líquido e de nível
de líquido; aparelho de rastreamento e regulação de
calor; termomedidores; termostatos; condutos para
cabos elétricos e peças e adaptações dos mesmos;
aparelho anticorrosão catódico; cabos eletrônicos
para derretimento de neve; sistemas de telemetria;
aparelho para detecção e localização de vazamento;
medidores de nível; software transferível por
download no campo de análise de custo de energia,
configuração, e monitoramento de sistemas de
gerenciamento de calor e monitoramento ambiental
e análise de dados; componentes elétricos para
sistemas de conector; produtos encolhíveis por calor;
dispositivos de proteção de circuito; interconexões
de partícula metalizada; sistemas de fio e cabo;
sensores; módulos eletrônicos; ferramentas de
aplicação; produtos de atrelagem e embalagem;
conjuntos de bateria; blocos e chaves terminais;
condutos de eletricidade; cabos de energia elétrica
subaquáticos e conectores padrão; dispositivos de
interconexão, a saber, terminais e junções;
conectores; terminais e conexões elétricos, a saber,
terminais de crimpagem, terminais isolados e não
isolados; sistemas de detecção, extinção e
supressão de alarme; alarmes de incêndio;
extintores de incêndio; aspersor de água contra
incêndio; bocais de mangueira contra incêndio;
válvulas automáticas, adaptações automáticas de
válvula, e peças e acessórios das mesmas;
atuadores elétricos para máquinas; sistemas de
aspersor de água automáticos e peças dos mesmos,
todos para proteção contra incêndio; válvulas de
alarme para sistemas de aspersor de água para

proteção contra incêndio; ligações de fusíveis
elétrico, a saber, dispositivos de detecção de calor
em sistemas de proteção contra incêndio e conexões
de departamento de incêndio, a saber, conectores
para sistemas de proteção contra incêndio a partir
dos quais água adicional pode ser bombeada;
alarmes de motor de água para uso em sistemas de
aspersor de água contra incêndio; sistemas de
controle de piscina e spa; controles de piscina e spa
para programar a temporização e a duração de
ciclos de aquecimento, iluminação e bombeamento;
unidades de controle remoto e unidades de controle
remoto sem fio para controlar operações de piscinas
e spas; unidades de controle elétricas para controlar
a operação de luzes de piscina e spa, aquecedores,
limpadores e bombas; painel de comunicações
eletrônicas para controlar as operações de
aquecimento, iluminação e limpeza de piscinas,
spas, paques aquáticos e bombas de chafariz;
interface de painel sensível ao toque para sistemas
de controle de piscina e spa e automatização
doméstica; interface de painel sensível ao toque e
adaptador de protocolo para sistemas de controle de
piscina e spa e automatização doméstica;
controladores eletrônicos para uso com sistemas de
aquecimento solar para piscinas e spas; cabo de
fibra óptica; controladores elétricos para iluminação
de paisagismo; controladores programáveis para
automatizar, monitorar e controlar a dosagem e
dispersão de produtos químicos de tratamento de
água em piscinas, spas, banheiras de água quente,
parques aquáticos e lagoas; aparelhos de
cloroformização eletrolíticos que compreendem uma
fonte de alimentação, sensor eletrolítico de célula,
fluxo e salinidade para piscinas e spas; unidades de
controle de motor elétrico para piscinas, spas,
parques aquáticos e bombas de chafariz; atuadores
de válvula eletrônicos; termomedidores; medidores
de pressão de água; dispensadores de cloro;
dispensadores de cloro flutuantes medidos;
dispensadores de cloro flutuantes; controladores
eletrônicos para monitorar as funções de lagoas,
lagos naturais e artificiais, rios, riachos, cachoeiras,
chafarizes de água, jardins com água e outros
recursos com água; controladores eletrônicos para
monitorar as funções de incubadoras de peixe,
hidropônica, aquacultura e aquário; controladores
eletrônicos para monitorar as funções de
equipamento de aeração; controladores eletrônicos
para monitorar as funções de equipamento de
irrigação.
Prior.:85/666,254
01/07/2012 US
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840215746 31/07/2012
Tit.HYUNDAI MOTOR COMPANY (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0061280
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

004

CFE(4) 26.1.18; 27.5.21
NCL(10) 36 serviços de financiamento de
arrendamento; serviços de financiamento de crédito
em prestações; serviços financeiros relacionados a
veículos motorizados; serviços de empréstimos em
prestações; serviços de financiamento para compra
a prestações; serviços de consultoria relacionados a
financiamento de desenvolvimento; serviços de
financiamento para desenvolvimento; serviços de
obtenção de empréstimos pessoais; serviços de
empréstimo matrimonial; serviços de financiamento
de compras; serviços de consultoria relacionados a
finanças
internacionais;
serviços
bancários

internacionais; serviços de investimento de fundo
internacional; serviços de finanças militares; serviços
de depósitos de objetos de valor; serviços de
depósito em cofres bancários; serviços de
consultoria relacionados a finanças; serviços de
corretagem relacionados a instrumentos financeiros;
serviços de gestão de ativos financeiros; serviços de
fornecimento de informações na área de
financiamento; serviços de corretagem financeira;
serviços de aquisição e transferência de
reivindicações monetárias; serviços de organização
de investimentos financeiros; serviços de agências
de cobrança de contas a receber em dinheiro;
serviços de empréstimo a empresas; serviços de
transações de câmbio doméstico; serviços de
fornecimento de informações de transações de
câmbio doméstico; serviços de financiamento de
empréstimos-ponte; serviços de organização de
empréstimos
contra
garantia;
serviços
de
empréstimos com hipoteca; serviços de conta
corrente; serviços de pagamento e recebimento de
dinheiro como agentes; serviços de empréstimos
[financiamento]; serviços de aluguel de cofres;
serviços de cobrança de dívidas; serviços de
consultoria relacionados a empréstimos; serviços de
cartão de débito; serviços de empréstimos
hipotecários; serviços de empréstimos sem garantia;
serviços de corretagem de ações por meio de
terminais sem fio; serviços de fornecimento de
informações relacionadas a finanças por meio de
comunicações sem fio; serviços de corretagem de
ações por meio de comunicações sem fio; serviços
de consultoria de investimento em ações por meio
de comunicações sem fio; serviços de financiamento
de comércio; serviços de fornecimento de
informações de formação de preços sobre fundos
mútuos; serviços de financiamento de capital de
risco; serviços de empréstimo mediante fiança;
serviços de garantia; serviços de seguro; serviços de
emissão de loteria; serviços de obtenção de
fornecimento de finanças para aquisição de imóveis;
serviços de financiamento industrial; serviços
bancários comerciais; serviços de fundos mútuos;
serviços de fornecimento de informações de
formação de preços sobre futuros; serviços de
corretagem relacionados a bolsa de futuros; serviços
de empréstimo a consumidor; serviços de finanças
de exportação; verificação de validade de cheque;
serviços de emissão de cheques; serviços de
financiamento para novas tecnologias; serviços de
agências de crédito; serviços de cartões de saque
em espécie e de crédito; serviços de emissão de
cartão de crédito; serviços de cartão de crédito;
serviços fiduciários; serviços de emissão de notas
promissórias; serviços de câmbio de cheques prédatados; serviços de empréstimos e desconto de
títulos; serviços de emissão de cheques e cartas de
crédito; serviços de emissão de cheques de viagem;
serviços fiduciários de pensões; serviços de
administração de captação de depósitos; serviços de
captação de depósitos; serviços de transações de
câmbio exterior; serviços de fornecimento de
informações de formação de preços sobre câmbio
exterior; serviços de emissão de instrumentos
negociáveis; serviços de corretagem de valores;
serviços bancários relacionados à transferência de
fundos de contas; serviços de consultoria
relacionados a atividades bancárias; serviços
bancários; serviços bancários pela internet; serviços
de cobrança de aluguel; serviços de financiamento
de leasing; serviços de empréstimo de dinheiro;
serviços de aplicação de fundos; serviços de
transferência de dinheiro; serviços de levantamento
de fundos; serviços de corretagem de dinheiro;
serviços de desconto de cheque; serviços de débito
direto; serviços de caixa eletrônico; serviços de
consultoria de investimentos de capital; serviços de
investimentos de capital; serviços bancários
financeiros; serviços de patrocínio financeiro;
serviços de financiamentos hipotecários; serviços de
bancos de captação de poupança; serviços de
empréstimo
mediante
fiança;
serviços
de
transferência eletrônica de fundos; serviços de
negociação de opções de futuros sobre índice de
ações; serviços de corretagem de valores; serviços
de fornecimento de informações de mercado de
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valores; serviços de cotações de bolsa de valores;
serviços de avaliação de cotações de bolsa de
valores; serviços de empréstimos habitacionais;
serviços de organização de finanças para
empréstimos habitacionais; serviços de negócios de
valores mobiliários; serviços de corretagem de
valores; serviços de consultoria de investimento em
ações; serviços de compra de títulos; serviços de
emissão de títulos; serviços de corretagem de títulos;
serviços de agências de cobrança de dívida;
serviços de garantia de obrigação; serviços de
emissão de títulos de valor; serviços de transferência
eletrônica de fundos por telecomunicações; serviços
de fundos de pensão; serviços financeiros
relacionados
a
investimentos;
serviços
de
investimentos de capital; serviços de desconto de
títulos; serviços de investimento de fundos para
terceiros; serviços de fornecimento de empréstimos
para taxas escolares; serviços de aluguel de caixas
eletrônicos; serviços de cartões de saque em
espécie; serviços bancários de acesso remoto;
serviços de câmbio monetário; serviços de seguros;
serviços de seguros de automóvel; serviços de
subscrição de seguros de saúde; serviços de
seguros dotais educacionais; serviços de subscrição
de crédito de comprador; serviços de seguros contra
roubos; garantias (fianças); serviços de subscrição
de seguro de fiança; serviços de avaliação de
seguros; serviços de agências de seguros; serviços
de avaliações de seguros; serviços de consultoria de
seguros; serviços de avaliações de perda de
seguros; serviços de assessoramento de seguros;
serviços de informações sobre seguros; serviços de
corretagem de seguro; serviços atuariais; serviços
de seguros imobiliários; serviços de seguros de
previdência social compulsórios; serviços de
subscrição de seguros contra acidentes industriais;
serviços de seguros de produtos em trânsito;
serviços de subscrição de seguros contra acidentes;
serviços de seguros mútuos; serviços de
planejamento relacionados a seguro de vida;
serviços de subscrição de seguro de vida; serviços
de seguros contra perdas; serviços de seguros
relacionados a esportes; serviços de seguros dotais;
serviços de subscrição de anuidade; serviços de
seguros de esportes; serviços de subscrição de
seguro de trânsito; serviços seguros médicos;
serviços de resseguro; serviços de seguro de
indenização profissional; serviços de seguro de
responsabilidade civil; serviços de resseguro de
aviação; serviços de subscrição de seguros; serviços
de subscrição de seguros contra incêndios; serviços
de consulta de crédito relacionado a finanças;
serviços de consulta de crédito de empresas;
serviços de consulta de crédito relacionado a seguro;
serviços de agência de relatório de crédito; serviços
de levantamento de informações de crédito.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840215762 31/07/2012
004
Tit.HYUNDAI MOTOR COMPANY (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0061280
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HYUNDAI
NCL(10) 36 serviços de financiamento de
arrendamento; serviços de financiamento de crédito
em prestações; serviços financeiros relacionados a
veículos motorizados; serviços de empréstimos em
prestações; serviços de financiamento para compra
a prestações; serviços de consultoria relacionados a
financiamento de desenvolvimento; serviços de
financiamento para desenvolvimento; serviços de
obtenção de empréstimos pessoais; serviços de
empréstimo matrimonial; serviços de financiamento
de compras; serviços de consultoria relacionados a
finanças
internacionais;
serviços
bancários
internacionais; serviços de investimento de fundo
internacional; serviços de finanças militares; serviços
de depósitos de objetos de valor; serviços de
depósito em cofres bancários; serviços de
consultoria relacionados a finanças; serviços de
corretagem relacionados a instrumentos financeiros;
serviços de gestão de ativos financeiros; serviços de
fornecimento de informações na área de
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financiamento; serviços de corretagem financeira;
serviços de aquisição e transferência de
reivindicações monetárias; serviços de organização
de investimentos financeiros; serviços de agências
de cobrança de contas a receber em dinheiro;
serviços de empréstimo a empresas; serviços de
transações de câmbio doméstico; serviços de
fornecimento de informações de transações de
câmbio doméstico; serviços de financiamento de
empréstimos-ponte; serviços de organização de
empréstimos
contra
garantia;
serviços
de
empréstimos com hipoteca; serviços de conta
corrente; serviços de pagamento e recebimento de
dinheiro como agentes; serviços de empréstimos
[financiamento]; serviços de aluguel de cofres;
serviços de cobrança de dívidas; serviços de
consultoria relacionados a empréstimos; serviços de
cartão de débito; serviços de empréstimos
hipotecários; serviços de empréstimos sem garantia;
serviços de corretagem de ações por meio de
terminais sem fio; serviços de fornecimento de
informações relacionadas a finanças por meio de
comunicações sem fio; serviços de corretagem de
ações por meio de comunicações sem fio; serviços
de consultoria de investimento em ações por meio
de comunicações sem fio; serviços de financiamento
de comércio; serviços de fornecimento de
informações de formação de preços sobre fundos
mútuos; serviços de financiamento de capital de
risco; serviços de empréstimo mediante fiança;
serviços de garantia; serviços de seguro; serviços de
emissão de loteria; serviços de obtenção de
fornecimento de finanças para aquisição de imóveis;
serviços de financiamento industrial; serviços
bancários comerciais; serviços de fundos mútuos;
serviços de fornecimento de informações de
formação de preços sobre futuros; serviços de
corretagem relacionados a bolsa de futuros; serviços
de empréstimo a consumidor; serviços de finanças
de exportação; verificação de validade de cheque;
serviços de emissão de cheques; serviços de
financiamento para novas tecnologias; serviços de
agências de crédito; serviços de cartões de saque
em espécie e de crédito; serviços de emissão de
cartão de crédito; serviços de cartão de crédito;
serviços fiduciários; serviços de emissão de notas
promissórias; serviços de câmbio de cheques prédatados; serviços de empréstimos e desconto de
títulos; serviços de emissão de cheques e cartas de
crédito; serviços de emissão de cheques de viagem;
serviços fiduciários de pensões; serviços de
administração de captação de depósitos; serviços de
captação de depósitos; serviços de transações de
câmbio exterior; serviços de fornecimento de
informações de formação de preços sobre câmbio
exterior; serviços de emissão de instrumentos
negociáveis; serviços de corretagem de valores;
serviços bancários relacionados à transferência de
fundos de contas; serviços de consultoria
relacionados a atividades bancárias; serviços
bancários; serviços bancários pela internet; serviços
de cobrança de aluguel; serviços de financiamento
de leasing; serviços de empréstimo de dinheiro;
serviços de aplicação de fundos; serviços de
transferência de dinheiro; serviços de levantamento
de fundos; serviços de corretagem de dinheiro;
serviços de desconto de cheque; serviços de débito
direto; serviços de caixa eletrônico; serviços de
consultoria de investimentos de capital; serviços de
investimentos de capital; serviços bancários
financeiros; serviços de patrocínio financeiro;
serviços de financiamentos hipotecários; serviços de
bancos de captação de poupança; serviços de
empréstimo
mediante
fiança;
serviços
de
transferência eletrônica de fundos; serviços de
negociação de opções de futuros sobre índice de
ações; serviços de corretagem de valores; serviços
de fornecimento de informações de mercado de
valores; serviços de cotações de bolsa de valores;
serviços de avaliação de cotações de bolsa de
valores; serviços de empréstimos habitacionais;
serviços de organização de finanças para
empréstimos habitacionais; serviços de negócios de
valores mobiliários; serviços de corretagem de
valores; serviços de consultoria de investimento em
ações; serviços de compra de títulos; serviços de

emissão de títulos; serviços de corretagem de títulos;
serviços de agências de cobrança de dívida;
serviços de garantia de obrigação; serviços de
emissão de títulos de valor; serviços de transferência
eletrônica de fundos por telecomunicações; serviços
de fundos de pensão; serviços financeiros
relacionados
a
investimentos;
serviços
de
investimentos de capital; serviços de desconto de
títulos; serviços de investimento de fundos para
terceiros; serviços de fornecimento de empréstimos
para taxas escolares; serviços de aluguel de caixas
eletrônicos; serviços de cartões de saque em
espécie; serviços bancários de acesso remoto;
serviços de câmbio monetário; serviços de seguros;
serviços de seguros de automóvel; serviços de
subscrição de seguros de saúde; serviços de
seguros dotais educacionais; serviços de subscrição
de crédito de comprador; serviços de seguros contra
roubos; garantias (fianças); serviços de subscrição
de seguro de fiança; serviços de avaliação de
seguros; serviços de agências de seguros; serviços
de avaliações de seguros; serviços de consultoria de
seguros; serviços de avaliações de perda de
seguros; serviços de assessoramento de seguros;
serviços de informações sobre seguros; serviços de
corretagem de seguro; serviços atuariais; serviços
de seguros imobiliários; serviços de seguros de
previdência social compulsórios; serviços de
subscrição de seguros contra acidentes industriais;
serviços de seguros seguros contra acidentes;
serviços de seguros mútuos; serviços de
planejamento relacionados a seguro de vida;
serviços de subscrição de seguro de vida; serviços
de seguros contra perdas; serviços de seguros
relacionados a esportes; serviços de seguros dotais;
serviços de subscrição de anuidade; serviços de
seguros de esportes; serviços de subscrição de
seguro de trânsito; serviços seguros médicos;
serviços de resseguro; serviços de seguro de
indenização profissional; serviços de seguro de
responsabilidade civil; serviços de resseguro de
aviação; serviços de subscrição de seguros; serviços
de subscrição de seguros contra incêndios; serviços
de consulta de crédito relacionado a finanças;
serviços de consulta de crédito de empresas;
serviços de consulta de crédito relacionado a seguro;
serviços de agência de relatório de crédito; serviços
de levantamento de informações de crédito.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840215959 31/07/2012
004
Tit.REXEL DEVELOPPEMENT SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8415056
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Rexel Energy in motion
NCL(10) 35 serviços de venda no atacado e no
varejo, inclusive por meio de redes de
telecomunicações e/ou de computadores, de
aparelhos e instrumentos para a condução,
distribuição, conexão, transformação, acumulação,
regulagem, medição, controle ou comando de
corrente elétrica, incluindo cabos e condutos
elétricos; serviços de venda no atacado e no varejo,
inclusive por meio de redes de telecomunicações
e/ou de computadores, de aparelhos e de produtos
para
iluminação,
aquecimento,
climatização,
resfriamento do ar e de aparelhos eletrodomésticos;
serviços de venda no atacado e no varejo, inclusive
por meio de redes de telecomunicações e/ou de
computadores, de ferramentas e de instrumentos
para cortar, recortar, furar, medir, apertar,
desenrolar, decapar e puxar fios, revestimentos e
cabos, para soldar, dobrar, limar, para alvenaria, de
operação manual ou elétrica; serviços de venda no
atacado e no varejo, inclusive por meio de redes de
telecomunicações e/ou de computadores, produtos
de ferragens, de fabricação de parafusos e para a
fixação mecânica ou química; serviços de venda no
atacado e no varejo, inclusive por meio de redes de
telecomunicações e/ou de computadores, de
produtos para retirar poeira, limpar, enxugar,
galvanizar, lubrificar, liberar, engraxar, envernizar,
desumidificar e proteger contra a umidade, resfriar
de maneira local; serviços de venda no atacado e no
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varejo, inclusive por meio de redes de
telecomunicações e/ou de computadores, de canos
flexíveis, de produtos e materiais isoladores ou
isolantes; serviços de venda no atacado e no varejo,
inclusive por meio de redes de telecomunicações
e/ou de computadores, de aparelhos e instrumentos
de supervisão e de segurança de pessoas, de bens,
de acesso e de locais; serviços de venda no atacado
e no varejo, inclusive por meio de redes de
telecomunicações e/ou de computadores, de
aparelhos e de instalações para a informática
domiciliar, a informática de imóveis e automatismos
industriais; serviços de venda no atacado e no
varejo, inclusive por meio de redes de
telecomunicações e/ou de computadores, de
aparelhos para gravação, transmissão, reprodução
de som, de imagens, ou de dados, incluindo
aparelhos e instrumentos para a comunicação;
serviços de venda no atacado e no varejo, incluindo
por meio de redes de telecomunicações e/ou de
computadores de materiais de computadores,
incluindo periféricos de computadores, de cabos e
tomadas de conexão para materiais e instalações de
computadores; serviços de venda no atacado e no
varejo, inclusive por meio de redes de
telecomunicações e/ou de computadores de
publicações eletrônicas descarregáveis; serviços de
consultoria na organização e direção de negócios;
serviços de administração comercial; serviços de
consultoria em questões de estratégia comercial e
consultoria em questões de gestão e de
desenvolvimento comercial; serviços de consultoria
profissional e informações de negócios; serviços de
estudos de mercado; serviços de organização de
salões, de exposições, de feiras e de mercados
profissionais com fins comerciais ou de publicidade;
serviços de pré-seleção (análise comercial) de
produtos para terceiros e consultoria comercial na
escolha de materiais elétricos e industriais
suscetíveis de atender às necessidades técnicas
definidas em um caderno de especificações
técnicas. serviços de distribuição de material
publicitário; serviços de distribuição de material
publicitário
(folhetos,
prospectos,
impressos,
amostras); serviços de organização de operações
promocionais e publicitárias a fim de fidelizar a
clientela; serviços de especialistas em eficiência;
serviços de assistência na direção de empresas
industriais
ou
comerciais;
serviços
de
processamento administrativo de comandas de
compras; serviços de informações e conselhos
comerciais aos consumidores; serviços de gestão de
arquivos de computador; serviços de compilação e
sistematização de dados em um arquivo central;
serviços de estabelecimento de estatísticas; serviços
de cartões de fidelidade com fins comerciais que
permitem obter de cupons de desconto.
Prior.:12 3 926 318
11/06/2012 FR
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840217315 01/08/2012
004
Tit.HYUNDAI MOTOR COMPANY (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0061280
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HYUNDAI FINANCE
NCL(10) 36 serviços de financiamento de
arrendamento; serviços de financiamento de crédito
em prestações; serviços financeiros relacionados a
veículos motorizados; serviços de empréstimos em
prestações; serviços de financiamento para compra
a prestações; serviços de consultoria relacionados a
financiamento de desenvolvimento; serviços de
financiamento para desenvolvimento; serviços de
obtenção de empréstimos pessoais; serviços de
empréstimo matrimonial; serviços de financiamento
de compras; serviços de consultoria relacionados a
finanças
internacionais;
serviços
bancários
internacionais; serviços de investimento de fundo
internacional; serviços de finanças militares; serviços
de depósitos de objetos de valor; serviços de
depósito em cofres bancários; serviços de
consultoria relacionados a finanças; serviços de
corretagem relacionados a instrumentos financeiros;
serviços de gestão de ativos financeiros; serviços de
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fornecimento de informações na área de
financiamento; serviços de corretagem financeira;
serviços de aquisição e transferência de
reivindicações monetárias; serviços de organização
de investimentos financeiros; serviços de agências
de cobrança de contas a receber em dinheiro;
serviços de empréstimo a empresas; serviços de
transações de câmbio doméstico; serviços de
fornecimento de informações de transações de
câmbio doméstico; serviços de financiamento de
empréstimos-ponte; serviços de organização de
empréstimos
contra
garantia;
serviços
de
empréstimos com hipoteca; serviços de conta
corrente; serviços de pagamento e recebimento de
dinheiro como agentes; serviços de empréstimos
[financiamento]; serviços de aluguel de cofres;
serviços de cobrança de dívidas; serviços de
consultoria relacionados a empréstimos; serviços de
cartão de débito; serviços de empréstimos
hipotecários; serviços de empréstimos sem garantia;
serviços de corretagem de ações por meio de
terminais sem fio; serviços de fornecimento de
informações relacionadas a finanças por meio de
comunicações sem fio; serviços de corretagem de
ações por meio de comunicações sem fio; serviços
de consultoria de investimento em ações por meio
de comunicações sem fio; serviços de financiamento
de comércio; serviços de fornecimento de
informações de formação de preços sobre fundos
mútuos; serviços de financiamento de capital de
risco; serviços de empréstimo mediante fiança;
serviços de garantia; serviços de seguro; serviços de
emissão de loteria; serviços de obtenção de
fornecimento de finanças para aquisição de imóveis;
serviços de financiamento industrial; serviços
bancários comerciais; serviços de fundos mútuos;
serviços de fornecimento de informações de
formação de preços sobre futuros; serviços de
corretagem relacionados a bolsa de futuros; serviços
de empréstimo a consumidor; serviços de finanças
de exportação; verificação de validade de cheque;
serviços de emissão de cheques; serviços de
financiamento para novas tecnologias; serviços de
agências de crédito; serviços de cartões de saque
em espécie e de crédito; serviços de emissão de
cartão de crédito; serviços de cartão de crédito;
serviços fiduciários; serviços de emissão de notas
promissórias; serviços de câmbio de cheques prédatados; serviços de empréstimos e desconto de
títulos; serviços de emissão de cheques e cartas de
crédito; serviços de emissão de cheques de viagem;
serviços fiduciários de pensões; serviços de
administração de captação de depósitos; serviços de
captação de depósitos; serviços de transações de
câmbio exterior; serviços de fornecimento de
informações de formação de preços sobre câmbio
exterior; serviços de emissão de instrumentos
negociáveis; serviços de corretagem de valores;
serviços bancários relacionados à transferência de
fundos de contas; serviços de consultoria
relacionados a atividades bancárias; serviços
bancários; serviços bancários pela internet; serviços
de cobrança de aluguel; serviços de financiamento
de leasing; serviços de empréstimo de dinheiro;
serviços de aplicação de fundos; serviços de
transferência de dinheiro; serviços de levantamento
de fundos; serviços de corretagem de dinheiro;
serviços de desconto de cheque; serviços de débito
direto; serviços de caixa eletrônico; serviços de
consultoria de investimentos de capital; serviços de
investimentos de capital; serviços bancários
financeiros; serviços de patrocínio financeiro;
serviços de financiamentos hipotecários; serviços de
bancos de captação de poupança; serviços de
empréstimo
mediante
fiança;
serviços
de
transferência eletrônica de fundos; serviços de
negociação de opções de futuros sobre índice de
ações; serviços de corretagem de valores; serviços
de fornecimento de informações de mercado de
valores; serviços de cotações de bolsa de valores;
serviços de avaliação de cotações de bolsa de
valores; serviços de empréstimos habitacionais;
serviços de organização de finanças para
empréstimos habitacionais; serviços de negócios de
valores mobiliários; serviços de corretagem de
valores; serviços de consultoria de investimento em

ações; serviços de compra de títulos; serviços de
emissão de títulos; serviços de corretagem de títulos;
serviços de agências de cobrança de dívida;
serviços de garantia de obrigação; serviços de
emissão de títulos de valor; serviços de transferência
eletrônica de fundos por telecomunicações; serviços
de fundos de pensão; serviços financeiros
relacionados
a
investimentos;
serviços
de
investimentos de capital; serviços de desconto de
títulos; serviços de investimento de fundos para
terceiros; serviços de fornecimento de empréstimos
para taxas escolares; serviços de aluguel de caixas
eletrônicos; serviços de cartões de saque em
espécie; serviços bancários de acesso remoto;
serviços de câmbio monetário; serviços de seguros;
serviços de seguros de automóvel; serviços de
subscrição de seguros de saúde; serviços de
seguros dotais educacionais; serviços de subscrição
de crédito de comprador; serviços de seguros contra
roubos; garantias (fianças); serviços de subscrição
de seguro de fiança; serviços de avaliação de
seguros; serviços de agências de seguros; serviços
de avaliações de seguros; serviços de consultoria de
seguros; serviços de avaliações de perda de
seguros; serviços de assessoramento de seguros;
serviços de informações sobre seguros; serviços de
corretagem de seguro; serviços atuariais; serviços
de seguros imobiliários; serviços de seguros de
previdência social compulsórios; serviços de
subscrição de seguros contra acidentes industriais;
serviços de seguros seguros contra acidentes;
serviços de seguros mútuos; serviços de
planejamento relacionados a seguro de vida;
serviços de subscrição de seguro de vida; serviços
de seguros contra perdas; serviços de seguros
relacionados a esportes; serviços de seguros dotais;
serviços de subscrição de anuidade; serviços de
seguros de esportes; serviços de subscrição de
seguro de trânsito; serviços seguros médicos;
serviços de resseguro; serviços de seguro de
indenização profissional; serviços de seguro de
responsabilidade civil; serviços de resseguro de
aviação; serviços de subscrição de seguros; serviços
de subscrição de seguros contra incêndios; serviços
de consulta de crédito relacionado a finanças;
serviços de consulta de crédito de empresas;
serviços de consulta de crédito relacionado a seguro;
serviços de agência de relatório de crédito; serviços
de levantamento de informações de crédito. de
produtos em trânsito; serviços de subscrição de
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840217331 01/08/2012
004
Tit.HYUNDAI MOTOR COMPANY (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8055394
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HYUNDAI FINANCIAMENTOS
NCL(10) 36 serviços de financiamento de
arrendamento; serviços de financiamento de crédito
em prestações; serviços financeiros relacionados a
veículos motorizados; serviços de empréstimos em
prestações; serviços de financiamento para compra
a prestações; serviços de consultoria relacionados a
financiamento de desenvolvimento; serviços de
financiamento para desenvolvimento; serviços de
obtenção de empréstimos pessoais; serviços de
empréstimo matrimonial; serviços de financiamento
de compras; serviços de consultoria relacionados a
finanças
internacionais;
serviços
bancários
internacionais; serviços de investimento de fundo
internacional; serviços de finanças militares; serviços
de depósitos de objetos de valor; serviços de
depósito em cofres bancários; serviços de
consultoria relacionados a finanças; serviços de
corretagem relacionados a instrumentos financeiros;
serviços de gestão de ativos financeiros; serviços de
fornecimento de informações na área de
financiamento; serviços de corretagem financeira;
serviços de aquisição e transferência de
reivindicações monetárias; serviços de organização
de investimentos financeiros; serviços de agências
de cobrança de contas a receber em dinheiro;
serviços de empréstimo a empresas; serviços de
transações de câmbio doméstico; serviços de
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fornecimento de informações de transações de
câmbio doméstico; serviços de financiamento de
empréstimos-ponte; serviços de organização de
empréstimos
contra
garantia;
serviços
de
empréstimos com hipoteca; serviços de conta
corrente; serviços de pagamento e recebimento de
dinheiro como agentes; serviços de empréstimos
[financiamento]; serviços de aluguel de cofres;
serviços de cobrança de dívidas; serviços de
consultoria relacionados a empréstimos; serviços de
cartão de débito; serviços de empréstimos
hipotecários; serviços de empréstimos sem garantia;
serviços de corretagem de ações por meio de
terminais sem fio; serviços de fornecimento de
informações relacionadas a finanças por meio de
comunicações sem fio; serviços de corretagem de
ações por meio de comunicações sem fio; serviços
de consultoria de investimento em ações por meio
de comunicações sem fio; serviços de financiamento
de comércio; serviços de fornecimento de
informações de formação de preços sobre fundos
mútuos; serviços de financiamento de capital de
risco; serviços de empréstimo mediante fiança;
serviços de garantia; serviços de seguro; serviços de
emissão de loteria; serviços de obtenção de
fornecimento de finanças para aquisição de imóveis;
serviços de financiamento industrial; serviços
bancários comerciais; serviços de fundos mútuos;
serviços de fornecimento de informações de
formação de preços sobre futuros; serviços de
corretagem relacionados a bolsa de futuros; serviços
de empréstimo a consumidor; serviços de finanças
de exportação; verificação de validade de cheque;
serviços de emissão de cheques; serviços de
financiamento para novas tecnologias; serviços de
agências de crédito; serviços de cartões de saque
em espécie e de crédito; serviços de emissão de
cartão de crédito; serviços de cartão de crédito;
serviços fiduciários; serviços de emissão de notas
promissórias; serviços de câmbio de cheques prédatados; serviços de empréstimos e desconto de
títulos; serviços de emissão de cheques e cartas de
crédito; serviços de emissão de cheques de viagem;
serviços fiduciários de pensões; serviços de
administração de captação de depósitos; serviços de
captação de depósitos; serviços de transações de
câmbio exterior; serviços de fornecimento de
informações de formação de preços sobre câmbio
exterior; serviços de emissão de instrumentos
negociáveis; serviços de corretagem de valores;
serviços bancários relacionados à transferência de
fundos de contas; serviços de consultoria
relacionados a atividades bancárias; serviços
bancários; serviços bancários pela internet; serviços
de cobrança de aluguel; serviços de financiamento
de leasing; serviços de empréstimo de dinheiro;
serviços de aplicação de fundos; serviços de
transferência de dinheiro; serviços de levantamento
de fundos; serviços de corretagem de dinheiro;
serviços de desconto de cheque; serviços de débito
direto; serviços de caixa eletrônico; serviços de
consultoria de investimentos de capital; serviços de
investimentos de capital; serviços bancários
financeiros; serviços de patrocínio financeiro;
serviços de financiamentos hipotecários; serviços de
bancos de captação de poupança; serviços de
empréstimo
mediante
fiança;
serviços
de
transferência eletrônica de fundos; serviços de
negociação de opções de futuros sobre índice de
ações; serviços de corretagem de valores; serviços
de fornecimento de informações de mercado de
valores; serviços de cotações de bolsa de valores;
serviços de avaliação de cotações de bolsa de
valores; serviços de empréstimos habitacionais;
serviços de organização de finanças para
empréstimos habitacionais; serviços de negócios de
valores mobiliários; serviços de corretagem de
valores; serviços de consultoria de investimento em
ações; serviços de compra de títulos; serviços de
emissão de títulos; serviços de corretagem de títulos;
serviços de agências de cobrança de dívida;
serviços de garantia de obrigação; serviços de
emissão de títulos de valor; serviços de transferência
eletrônica de fundos por telecomunicações; serviços
de fundos de pensão; serviços financeiros
relacionados
a
investimentos;
serviços
de
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investimentos de capital; serviços de desconto de
títulos; serviços de investimento de fundos para
terceiros; serviços de fornecimento de empréstimos
para taxas escolares; serviços de aluguel de caixas
eletrônicos; serviços de cartões de saque em
espécie; serviços bancários de acesso remoto;
serviços de câmbio monetário; serviços de seguros;
serviços de seguros de automóvel; serviços de
subscrição de seguros de saúde; serviços de
seguros dotais educacionais; serviços de subscrição
de crédito de comprador; serviços de seguros contra
roubos; garantias (fianças); serviços de subscrição
de seguro de fiança; serviços de avaliação de
seguros; serviços de agências de seguros; serviços
de avaliações de seguros; serviços de consultoria de
seguros; serviços de avaliações de perda de
seguros; serviços de assessoramento de seguros;
serviços de informações sobre seguros; serviços de
corretagem de seguro; serviços atuariais; serviços
de seguros imobiliários; serviços de seguros de
previdência social compulsórios; serviços de
subscrição de seguros contra acidentes industriais;
serviços de seguros seguros contra acidentes;
serviços de seguros mútuos; serviços de
planejamento relacionados a seguro de vida;
serviços de subscrição de seguro de vida; serviços
de seguros contra perdas; serviços de seguros
relacionados a esportes; serviços de seguros dotais;
serviços de subscrição de anuidade; serviços de
seguros de esportes; serviços de subscrição de
seguro de trânsito; serviços seguros médicos;
serviços de resseguro; serviços de seguro de
indenização profissional; serviços de seguro de
responsabilidade civil; serviços de resseguro de
aviação; serviços de subscrição de seguros; serviços
de subscrição de seguros contra incêndios; serviços
de consulta de crédito relacionado a finanças;
serviços de consulta de crédito de empresas;
serviços de consulta de crédito relacionado a seguro;
serviços de agência de relatório de crédito; serviços
de levantamento de informações de crédito.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840217340 01/08/2012
004
Tit.PINA BAUSCH STIFTUNG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8665630
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PINA
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, medição, sinalização, controle,
salvamento e ensino; equipamentos para a
gravação, transmissão e reprodução de som e
imagem; suportes de gravações magnéticas, discos;
cds, dvds e outros suportes de gravação digitais;
mecanismos para aparelhos acionados por moedas;
caixas registradoras, máquinas de calcular,
hardware
para
processamento
de
dados;
computadores, software de computador; suportes de
som, de som e imagens e de dados (gravados);
arquivos de som, de som e imagens e outros
arquivos em redes de dados (descarregáveis);
óculos, óculos de sol, estojos para óculos, binóculos,
binóculos para teatro, mouse pads; filmes
(expostos); filmes, gravações de áudio e vídeo; fitas
de áudio e/ou vídeo gravados; música digital
descarregável da internet; arquivos de imagem para
descarregar;
filmes
documentários
e
cinematográficos expostos.
Prior.:30 2012 012 252 01/02/2012 DE
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840218389 02/08/2012
Tit.KTM-SPORTMOTORCYCLE AG (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6712622
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KTM

004

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos do vestuário, especialmente
camisetas; camisas pólo; moletons; blusões;
jaquetas; pulôveres; camisas; parcas; calças;
macacões; luvas; luvas para motociclistas; artigos do
vestuário para motociclistas, (inclusos nesta classe);
roupas de baixo; meias.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840218443 02/08/2012
004
Tit.SEW-EURODRIVE GMBH & CO KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0116785
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HazLoc-NA
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos para conduzir,
comutar, transformar, armazenar, regular e/ou
controlar eletricidade; inversores; onduladores;
conversores de acionamento; conversores elétricos;
transformadores de tensão; conversores de
frequência; guias de onda; guia de onda; guias de
onda ranhurados; bobinas elétricas; bobinas de
corrente para fornecimento de energia indutiva;
aparelhos de retroalimentação de energia;
controladores eletrônicos; controladores lógicos
programáveis; cabos elétricos; tomadas elétricas;
fios elétricos; distribuidores para energia elétrica
e/ou informação; instalações elétricas para o
controle remoto de processos de trabalho industriais;
peças de conexão elétricas; painéis indicadores
eletrônicos; painéis de cristal líquido; painéis de led;
terminais de controle para controle de máquinas;
aparelhos de controle remoto; instrumentos de
medição eletrônicos e eletrotécnicos; tacômetros;
codificadores; codificadores incrementais; circuitos
de conexão integrados; semicondutores; aparelhos
de controle elétricos e eletrônicos; sensores
acústicos; sensores de óleo; sensores de
temperatura; sensores de ruído de estrutura;
publicações eletrônicas (descarregáveis); controles
de posicionamento; software para controle de
máquinas; software para controle de processos
industriais; software para monitoramento de
processos industriais; software para projeto de
acionamentos; software para projeto de instalações
industriais; software para comunicação de dados;
protocolos de software para comunicação de dados;
protocolos de barramento de dados; protocolos de
barramento de dados relacionados à segurança;
caixas de parâmetros [compilações de dados
legíveis por máquina]; optoacopladores; conversores
eletro-ópticos; dispositivos de transferência de
barramento de dados; cabos de barramento de
dados; conectores de barramento de dados;
dispositivos de transferência de barramento de
campo; cabos de barramento de campo; conectores
de barramento de campo; placas de identificação
eletrônicas para acionamentos; pcs; computadores
portáteis (laptop); pcs industriais; dispositivos de
rádio; dispositivos de rede; dispositivos de rede para
redes sem fio; transformadores; dispositivos para
carregamento e/ou abastecimento indutivo sem
contato de acionamentos elétricos, acumuladores de
energia e veículos elétricos com energia elétrica, a
saber, condutores de linha, bobinas de admissão,
conversores
elétricos,
antenas,
receptores,
transceptores, esteiras carregadoras; carregadores
elétricos para carregamento de acionamentos
elétricos, acumuladores de energia e veículos
elétricos; conjuntos acumuladores de energia;
baterias; acumuladores; condensadores; módulos de
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condensador, constituídos por condensador, estojos
e placa; cabos de carregamento; tomadas de
carregamento; estações de carregamento; postos de
abastecimento de energia elétrica para veículos
elétricos alimentados a partir da rede de energia
pública e/ou de fontes de energia renovável, assim
como suas partes e acessórios; células solares,
especialmente para postos de abastecimento de
energia elétrica; aparelhos de navegação para
veículos; instrumentos de navegação e acessórios;
instrumentos de navegação para aplicação industrial
e acessórios; assistentes de estacionamento
eletrônicos; trilhos condutores; câmeras acústicas;
partes de todos os produtos supracitados, desde que
inclusos nesta classe.
Prior.:30 2012 019 780 13/03/2012 DE
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840219652 03/08/2012
004
Tit.LANDRYNA-CONSULTADORIA E MARKETING,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684910
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUTTER CARE

CFE(4) 1.15.15; 27.5.1
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substancias para a lavagem de roupas; preparações
de limpeza, de polimento, de desengordurar e
abrasivas;
sabões,
sabões
desinfetantes,
detergentes para pisos, detergentes para superfícies
duras; perfumaria, preparações para aromatizar
ambientes, perfumes para têxteis, óleos essenciais ,
cosméticos.
*POR INCORREÇÃO DO NOME DO TITULAR.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.840219660 03/08/2012
004
Tit.LANDRYNA-CONSULTADORIA E MARKETING,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684910
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUTTER CARE

CFE(4) 1.15.15; 27.5.1
NCL(10) 05 desinfetantes ; desodorizantes de ar;
desodorizantes para têxteis, preparações para matar
vermes.
*POR INCORREÇÃO DO NOME DO TITULAR.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.840219679 03/08/2012
004
Tit.LANDRYNA-CONSULTADORIA E MARKETING,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684910
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
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Marca: SUTTER PROFESSIONAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 desinfetantes; desodorizantes de ar;
desodorizantes para têxteis; preparações para matar
vermes.
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.840219687 03/08/2012
004
Tit.LANDRYNA-CONSULTADORIA E MARKETING,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8684910
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUTTER PROFESSIONAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para a lavagem de roupas; preparações
de limpeza, de polimento, de desengordurar e
abrasivas;
sabões,
sabões
desinfetantes,
detergentes para pisos, detegentes para superfícies
duras; perfumaria, preparações para aromatizar
ambientes, perfumes para têxteis, óleos essenciais,
cosméticos.
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.840220812 03/08/2012
004
Tit.MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY , INC
(JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0228028
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BioPQQ
NCL(10) 03 preparações antiestáticas para uso
doméstico; preparações desengordurantes para uso
doméstico; preparados para remoção de ferrugem;
removedores de manchas contendo benzina;
amaciantes de tecidos para uso em lavanderia;
alvejantes para lavanderia; adesivos para fixar
cabelos postiços; adesivos para fixar cílios postiços;
goma de amido (lavanderia); preparações para
polimento; sabões e detergentes; dentifrícios;
cosméticos
e
produtos
de
toalete
não
medicamentosos; produtos de perfumaria naturais
feitos a partir de plantas; produtos de perfumaria
naturais preparados a partir de extratos animais;
produtos de perfumaria sintéticos; produtos de
perfumaria compostos; flavorizantes de alimentos
preparados a partir de óleos essenciais; incensos e
fragrâncias; papel abrasivo, a saber, lixa de papel;
tecido abrasivo; areia abrasiva; pedra-pomes
artificial para uso pessoal; papel para polir; tecido
para polir, a saber, tecidos impregnados para
polimento; peróxido de hidrogênio para uso nos
cabelos.
*POR INCORREÇÃO NA MARCA E NA
ESPECIFICAÇÃO.

Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840222890 07/08/2012
004
Tit.GREE, INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8360782
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPERMODEL DREAM
NCL(10) 41 serviços de provimento de publicações
eletrônicas on-line; de provimento de imagens
estáticas; imagens em movimento, imagens
estáticas com sons, animações de áudio e imagens
de vídeo via redes de comunicação por meio de
celulares; de organização de competições de jogos
de computadores on-line; de provimento de jogos de
computadores através da internet, por meio de
celulares ou terminais de computadores móveis; de
fornecimento de informação ao prover jogos de
computadores através da internet por meio de
celulares ou de terminais de computadores móveis;
de provimento de jogos interativos online, jogos de
computador, vídeo games e jogos eletrônicos; de
provimento de jogos de computador interativos
executáveis no servidor web baseado na demanda
dos usuários da internet; serviços de entretenimento,
a saber, de provimento de um jogo de computador
que é acessado por usuários de rede; serviços de
entretenimento, a saber, de provimento de um jogo
interativo de computador que pode ser acessado por
rede via celulares e internet; serviços de
entretenimento, a saber, de provimento de um jogo
de computador que pode ser acessado por rede via
celulares e internet; de provimento de um
entretenimento através da web; serviços de
entretenimento; serviços de entretenimento, a saber,
uma página na web contendo jogos, quebracabeças, fotos engraçadas, vídeos e histórias em
quadrinhos; de provimento de sistema baseado na
web e portal on-line a clientes, para participação em
jogo on-line, operação e coordenação de
competições, de ligas e de turnê de jogos.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.840224230 07/08/2012
004
Tit.EMILIO PUCCI INTERNATIONAL B.V. (PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8679304
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EMILIO PUCCI
NCL(10) 35 serviços de lojas varejistas e serviços de
lojas varejistas on-line nas áreas de vestuário, de
calçados, de chapelaria, de artigos de couro, de
óculos, de jóias e de bijuterias, de relógios e de
bagagem; apresentação de produtos (vestuário,
calçados, chapelaria, artigos de couro, óculos, jóias
e bijuterias, relógios e bagagem) em todos os meios
de comunicação para fins de venda a varejo.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIAPROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840224478 07/08/2012
004
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEUTRO BALANCE
NCL(10) 03 produtos para os cuidados pessoais, a
saber, preparações de limpeza da pele, preparações
para os cuidados dos cabelos, loções para a pele e
para o corpo, cremes e hidratantes.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840226136 08/08/2012
004
Tit.BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0017574
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto
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CFE(4) 26.11.1
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas para uso
humano.
Prior.:85/544,147
16/02/2012 US
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840226144 08/08/2012
004
Tit.BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0017574
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ELIQUIS

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas para uso
humano.
Prior.:85/544,142
16/02/2012 US
*POR INCORREÇÃO NA FIGURA
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840226403 08/08/2012
004
Tit.SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0232904
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THERMALBOND XPRESS
NCL(10) 17 tiras de poliuretano para uso como um
espaçador de isolamento térmico para fixar
exteriores de vidro a edifícios ou como um
espaçador de isolamento térmico para fixar pisos de
vidro, degraus, paredes ou teto a edifícios.
Prior.:85/550,475
23/02/2012 US
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840226985 09/08/2012
004
Tit.TRACK & FIELD FRANCHING LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13772537000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRACK & FIELD
NCL(10) 35 administração de lojas; administração
comercial do licenciamento de produtos e serviço de
terceiros; comercialização de produtos, incluindo,
touca de silicone, boné, calça, calção, short,
bermuda (calções>, camisa, camiseta, camiseta
polo, regata, capa, blusão, parka, colete, calcinha,
biquini, faixa de cabelo, ténis, jaqueta, joelheira,
lenço, luvas (vestuário), meia, óculos, collant, jump
leg, macaquinho, top, canga, maiô, saia, sandália,
sunga, soutien, tanga, tanquini, vestido, faixas para
a cabeça [vestuário]; roupas de banho; jaquetas;
sungas; roupa intima; sapatos para ginástica;
macacões; parcas; coletes; calças; roupa para
ginástica [colante]; toucas de natação; meias; sutiás;
bonés camisetas; saias; artigos de malha [vestuário];
bandanas; cachecôis; casacos [vestuário]; vestuário
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para ciclistas; cuecas; sapatos para esportes; gorros;
lenços de pescoço; lingerie (fr.); luvas sem dedos;
malhas
[vestuário];
meias
absorventes
de
transpiração; roupas de praia; roupa de baixo; roupa
para ginástica; roupas intimas absorventes de
transpiração; roupas intimas antitranspirantes;
sapatos de praia; trajes de banho; vestuário;
viseiras; biquini; calção para banho; bermuda para
prática de esporte; calçado esportivo; chinelo
[vestuário comum]; tira (faixa) para a cabeça; shorts;
sacola; mochila; pochete; estojos de cosméticos
[necessaire]; artigos para ginástica, esporte, caça e
pesca; porta garrafa; garrafa.
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR.
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840231946 14/08/2012
004
Tit.EMBRAER S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07689002000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PHENOM 300
NCL(10) 37 manutenção e reparo de aeronaves;
serviços de reparação de motores e suas partes
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840236042 16/08/2012
004
Tit.KA-CHING PAYMENTS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8693498
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SUMUP
NCL(10) 36 serviços financeiros; serviços de
processamento de transações de cartão de crédito e
de cartão de débito; transações de compensação
[bancário] e de conciliação via redes de
comunicações globais; serviços de processamento
de pagamento eletrônico; serviços de seguros;
serviços para executar e para processar transações
de pagamento com cartões de crédito, com cartões
de débito, com cartões de presente, à vista, e com
outras formas de pagamento; provimento de
ferramentas analíticas para facilitar o processamento
de pagamento; transações de cartão de crédito
eletrônico; transações de débito eletrônico;
transações à vista eletrônicas; serviços de
processamento de transações de pagamento;
serviços de processamento de pagamento,
especialmente serviços de processamento de
transação de cartão de crédito, de cartão de débito e
de cartão de presente; serviços de transação
financeira, especialmente provimento de transações
comerciais seguras e de opções de pagamento
usando um dispositivo móvel em um ponto de venda;
serviços para conciliação, a saber, transações de
processamento de pagamento com base em cartões
de crédito, em cartões de débito, em cartões de
presente, e em outras formas de pagamento;
simplificação da troca de informações financeiras
entre clientes e empresas relacionadas a transações
de comércio eletrônico; serviços de pagamento sem
dinheiro em espécie via telefones móveis e via sms;
serviços de transferência eletrônica de dinheiro e
serviços de pagamento; registro e validação de
pagamentos sem dinheiro em espécie; serviços de
aconselhamento e de informações relacionados a
todos os serviços anteriormente mencionados.
Prior.:2623462
06/06/2012 GB
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840245912 24/08/2012
Tit.KELLOGG COMPANY. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0071790
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KELLOGG'S KRAVE

004

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 30 cereais e preparações feitas de cereais;
lanches à base de cereais.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840248660 28/08/2012
003
Tit.JOHANNA S. MARAN (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8702470
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JOSIE MARAN
NCL(10)
03
cosméticos;
removedores
de
maquiagem; cremes para os olhos; hidratantes
faciais; tonificantes; loções para o corpo e mãos;
preparações não medicamentosas para os cuidados
dos lábios; lenços cosméticos pré-umedecidos;
cremes, pomadas, géis, tonificantes, loções, sprays
e pós tópicos não medicamentosos para a pele;
loções autobronzeadoras; xampus, condicionadores.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840248679 28/08/2012
003
Tit.SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ELECTRICITY STARTS WITH US
NCL(10) 07 turbinas e geradores para a geração de
energia; salas de comando para usinas de força.
Prior.:010765865
28/03/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840250754 30/08/2012
Tit.JAFER LIMITED (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0445932
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

004

CFE(4) 26.7.25
NCL(10) 16 papel, cartão e artigos destes materiais
não compreendidos em outras classes; produtos de
imprensa; artigos de encadernação; fotografias;
artigos de papelaria; adesivos (colas) de papelaria
para uso doméstico; máquinas de escrever e artigos
de escritório (exceto móveis); impressos; revistas;
periódicos; publicações; livros; material didatico e de
ensino com exceçao de aparelhos; invólucro, sacos
e folhas de materiais plásticos para embalagem;
encartes e catálogos para promover e publicar;
venda de todo tipo de produtos, em particular, de
cosméticos, maquiagem, perfumaria, artigos de
toucador, artigos de couro e imitações de couro,
joalheria e bijuteria.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASS EM PROP.
INDL. LTDA.
No.840251084 30/08/2012

004

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 297

de computador; aluguel de espaço publicitário;
aluguel de espaços publicitários em sites; consulta,
análise, pesquisa e consultoria
nas áreas de
marketing,
comunicação
empresarial,
telecomunicações, negócios de vendas, marcas.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA

Tit.ANSELL LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6819893
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.840287860 04/10/2012
003
Tit.CEREZO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97432074000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORTTIS EVENTOS

CFE(4) 25.1.25; 27.5.21
NCL(10) 10 preservativos; acessórios sexuais
adultos, a saber: dispositivos vibratórios.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840251939 31/08/2012
Tit.SERASA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62173620000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INFOCLEAN

004

CFE(4) 1.3.8,1.3.12-13; 4.3.3; 27.5.1
NCL(10) 16 sacos de papel na forma de bolsas;
sacos de plástico na forma de bolsas; bolsas de
identificação de plástico; bolsas de papel para
embalagem; bolsas de papel para embrulho; bolsas
de plástico para embrulho; bolsas de plástico para
produtos alimentícios.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: HUGO SILVA & MALDONADO PROP.
INTELECTUAL
No.840282958 28/09/2012
Tit.ERNO LASZLO LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0159808
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ERNO LASZLO NEW YORK

003
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 artes cênicas, espetáculos, produção de
shows e eventos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840287895 04/10/2012
Tit.FABIO SALLES ABDO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05146655804
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DESTROYER KISS COVER

CFE(4) 1.15.21; 24.17.25; 26.15.1; 27.5.1
NCL(10) 42 serviço de atualização de informações
em banco de dados através do qual o interessado na
atualização faz upload da sua base de dados para
que seja organizada, padronizada e enriquecida com
dados constantes da base de dados da prestadora
do serviço, podendo, em curto espaço de tempo,
fazer download da base pronta sem necessidade de
interferência humana.
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: FERNANDO JUCÁ VIEIRA DE
CAMPOS
No.840261330 28/08/2012
003
Tit.KLELLYSSON AUGUSTO SOUSA COSTA
(BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 70517614200
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONNA
NCL(10) 41 organização e realização de evento,
mais especificamente, congresso norte e nordeste
de administração, que possui como público alvo,
estudantes e profissionais de administração e de
demais áreas.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840274157 21/09/2012
004
Tit.MAVERICK ENGINEERING (PTY) LTD (ZA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8750920
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUPER BOTA MAVERICK GAO QIN

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 03 preparações não medicamentosas para
o cuidado da pele.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840285280 02/10/2012
003
Tit.BTS FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01914765000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IDENTIFICATION CARDS & PAYMENT
NCL(10) 35 publicidade; gestão de negócios;
administração de negócios; administração de
empresas; organização e realização de amostras e
feiras, tudo para fins comerciais ou publicitários;
feiras para fins comerciais ou publicitários;
processamento eletrônico de dados, processamento
automatizado de dados; pesquisa de mercado,
marketing, estudos; fornecimento de informações de
marketing, planejamento de estratégia de marketing;
análise e tabulação de dados de pesquisa de
mercado e estatísticas; sondagens de opinião; coleta
de
dados
e
fornecimento
de
relatórios
correspondentes, a realização de entrevistas para
fins de pesquisa de mercado, provisão da
informação estatística relativa aos negócios de
telecomunicações e finanças; prestação de negócios
e informações comerciais relacionadas com as
telecomunicações e finanças; prestação de
informações sobre operação e administração de
sistemas de telecomunicações, sistemas financeiros
e redes (networks> para terceiros; marketing
financeiro; serviços de
publicidade relativos a
serviços
financeiros;
consultoria
empresarial
relacionada a organização financeira; pesquisa de
negócios e prospecção de negócios; avaliação de
negócios, gestão de negócios; consultoria de
negócios na área de gestão de despesas de
telecomunicações;
propaganda,
publicidade,
marketing e serviços de promoção de vendas e
análise da eficácia dos mesmos; compilação de e
sistematização de informações em bases de dados

CFE(4) 27.5.2,9
NCL(10) 41 apresentação de shows, programas de
tv, eventos musicais, festas, encontro de mesas,
bares e afins
No.840290802 08/10/2012
011
Tit.ROSINÊS CRISTINNE DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33625995832
*O(S) SEGUINTE(S) DOCUMENTO(S),
ANEXADO(S) AO PEDIDO DE REGISTRO
ENCONTRA-SE (ENCONTRAM-SE) ILEGÍVEL
(ILEGÍVEIS): "CARTEIRA DE GUIA DE TURISMO".
REAPRESENTE, NO FORMULÁRIO DE
CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA, A
DOCUMENTAÇÃO INDICADA OU APRESENTE
NOVO FORMULÁRIO SEM A INDICAÇÃO DE QUE
TAIS DOCUMENTOS FORAM ANEXADOS.
CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE
SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA
DECORRENTE DO EXAME FORMAL EM PEDIDO
DE REGISTRO).
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.840291183 08/10/2012
004
Tit.MAN TRUCK & BUS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8260664
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAN Engines
NCL(10) 07 motores e mecanismos, mecanismos de
combustão (exceto para veículos terrestres) como
unidades de propulsão em aeronaves e em veículos
aquáticos e em sistemas fixos tais como usinas de
energia, geradores de energia de emergência ,
usinas de cogeração e sistemas de fornecimento de
energia; mecanismos operados a gás e a diesel, em
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particular para unidades descentralizadas de
fornecimento de energia, para motores acionados a
gás e a diesel para usinas de cogeração, para
motores acionados a gás e a diesel para bombas de
direção, para motores acionados a gás e a diesel
para usinas de energia de emergência; partes e
partes de reposição de motores e de mecanismos,
motores de combustão desde que contidos na
classe 07; mecanismos e motores, partes de
mecanismos e de motores e suas peças de
reposição para uso em iates de luxo, em barcos de
pesca esportiva, em balsas, em patrulhas, em
embarcações aduaneiras e policiais, em barcospilotos, em embarcações de pesca, em barcos
ambulância, em várias embarcações de trabalho,
assim como motores e mecanismos auxiliares para
geração de energia, desde que contidos na classe
07.
Prior.:010799492
11/04/2012 EM
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840293240 09/10/2012
Tit.R.E. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
DECORAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14803798000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LANCELOT INTERIOR DESIGN

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de móveis, artigos de
tapeçaria, cortinas e persianas, artefatos de cortiça e
madeira, artigos de revestimento de parede, tecidos.
Procurador: MONICA DA SILVA MORAES
No.840293267 09/10/2012
003
Tit.UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33634999000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPREV

CFE(4) 25.5.1; 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 36 serviços de previdência complementar
aberta; serviços de previdência privada; planos de
pecúlios e de rendas, mediante contribuição de seus
participantes.
Procurador: MONICA DA SILVA MORAES
No.840316020 30/10/2012
Tit.LUCIANA DE SOUZA SORVETERIA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08386496000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LUCK LANCHES E SORVETES

003

Procurador: JORGE CARNEIRO ROSA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 sorveteria, lanchonete
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840316046 30/10/2012
003
Tit.PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER ME
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13786364000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BP BETO DAS PORTAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 instalação e reparo de portas de
veículos ; instalações e reparo de larmes antifurto;
manutenção de veículos.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840316135 30/10/2012
003
Tit.METROPOLIS PTY LTD. (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8828652
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPACESHIP EARTH
NCL(10) 25 roupas, acessório, calçados e artigos de
chapelaria, todos incluindo nesta classe
Prior.:1488351
01/05/2012 AU
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDDE
INTELECTUAL LTDA
No.840317476 31/10/2012
011
Tit.WALDER GARCIA DE ALMEIDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85000442172
*FALTA O PREENCHIMENTO DO CAMPO
DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE. APRESENTE
NOVO FORMULÁRIO COM O CAMPO
PREENCHIDO, OBSERVANDO AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MANUAL
DO USUÁRIO. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.840326220 09/11/2012
011
Tit.LUCAS BALK BILHER - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10698022000120
*REENVIE A IMAGEM OBSERVANDO AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO MANUAL
DO USUÁRIO ACERCA DO TAMANHO DA
IMAGEM. DESTACA-SE QUE O ELEMENTO
FIGURATIVO REQUERIDO NO ATO DO
DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).

No.840326300 09/11/2012
011
Tit.LEVE SABOR RESTAURANTE LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11991132000149
*A IMAGEM DA MARCA NÃO ESTÁ NÍTIDA.
REENVIE UMA NOVA IMAGEM DIGITAL,
ATENDENDO AO REQUISITO DE NITIDEZ
NECESSÁRIO PARA PLENA IDENTIFICAÇÃO DOS
ELEMENTOS DA MARCA REQUERIDA. DESTACASE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO
NO ATO DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: SUZANA MARIA DA SILVA CORTES
RODRIGUES
No.840338058 22/11/2012
003
Tit.BELEZA NATURAL CABELEREIROS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73249286000117
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.4.10
NCL(10) 35 comércio, por qualquer meio dos
seguintes artigos: produtos para higiene, cuidados,
tratamento
sem
função
medicamentosa
e,
embelezamento de cabelos; produtos para higiene,
cuidados, tratamento sem função medicamentosa e,
embelezamento da pele; estojo cosmético; estojos
cosméticos de brinquedos com cosméticos reais;
cosméticos; artigos de perfumaria; perfumes; loções
cosméticas; loções cosméticas para uso feminino;
loções cosméticas para uso masculino; loções
cosméticas para uso infantil; artigos cosméticos e de
perfumaria, incluidos nesta classe para uso adulto e
infantil; lenços umedecidos com loções cosméticas;
colônias, preparações para ondular cabelos;
preparações para alisar cabelos; shampoos,
condicionadores e creme de pentear cabelos;
produtos para colorir ou descobrir cabelos; produtos
para amaciar cabelos; cremes cosméticos; produtos
descolorantes para uso cosmético; produtos
depilatórios; produtos para proteção ao sol;
decalques coloridos para uso cosmético; leites e
loções para uso cosmético; produtos para
maquiagem; produtos para remover maquiagem;
cremes e pomadas com finalidades cosméticas para
uso
adulto
e
infantil;
sabonetes;
talcos,
desodorantes;
saches
perfumados;
produtos
cosméticos para higiene, cuidados, tratamento sem
função medicamentosa e embelezamento das
unhas; produtos cosméticos para higiene, cuidados,
tratamento
sem
função
medicamentosa
e
embelezamento de mãos e pés; produtos para
hidratar, nutrir e amaciar a pele do corpo e do rosto;
óleos para uso cosmético e de perfumaria; algodão e
hastes de algodão para uso cosmético; produtos
cosméticos para animais, sem função terapêutica;
produtos para utilização em salão de cabeleireiros;
produtos para utilização em centros de estética;
produtos para higiene, cuidados e estética de mãos
e pés; comércio de artigos de toalete.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840338066 22/11/2012
003
Tit.SILVESTRE LABS QUIMICA E FARMACEUTICA
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33019548000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DUO CYCLES
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CFE(4) 5.5.19; 15.1.13; 27.5.1
NCL(10) 03 produto cosmético para higiene íntima,
na forma líquida, semissólida ou sólida.
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840338074 22/11/2012
Tit.AMORETTO CAKE SHOP COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03948725000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMORETTO CAKE SHOP

003

No.840338104 22/11/2012
003
Tit.BELEZA NATURAL CABELEREIROS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73249286000117
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio especializado de material de
construção, pedras , britas, rachões, cascalho,
paralelepipedo, areia, cimento, brita, barro, saibro,
cascalhinho, blocos, tijolos materiais de construção
metálicos; tubos rígidos não metálicos para a
construção; artigos de ferragem; materiais de
construção não metálicos e produtos de serralheria,
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840338120 22/11/2012
003
Tit.BELEZA NATURAL CABELEREIROS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73249286000117
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 lanchonetes;
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840338082 22/11/2012
Tit.J.B.A. FERREIRA MODAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03125302000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KYNI BY KIB1B1

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 restaurantes; esfiharia.
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de roupas e acessórios do
vestuário.
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840338090 22/11/2012
003
Tit.FRANCISCO RODRIGUES NETO ESFIHARIA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08812122000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PALÁCIO DA ESFIHA

CFE(4) 26.4.10
NCL(10) 03 produtos para higiene, cuidados,
tratamento
sem
função
medicamentosa
e,
embelezamento de cabelos; produtos para higiene,
cuidados, tratamento sem função medicamentosa e,
embelezamento da pele; estojo cosmético; estojos
cosméticos de brinquedos com cosméticos reais;
cosméticos; artigos de perfumaria; perfumes; loções
cosméticas; loções cosméticas para uso feminino;
loções cosméticas para uso masculino; loções
cosméticas para uso infantil; artigos cosméticos e de
perfumaria, incluídos nesta classe para uso adulto e
infantil; lenços umedecidos com loções cosméticas;
colônias, preparações para ondular cabelos;
preparações para alisar cabelos; shampoos,
condicionadores e creme de pentear cabelos;
produtos para colorir ou descobrir cabelos; produtos
para amaciar cabelos; cremes cosméticos; produtos
descolorantes para uso cosmético; produtos
depilatórios; produtos para proteção ao sol;
decalques coloridos para uso cosmético; leites e
loções para uso cosmético; produtos para
maquiagem; produtos para remover maquiagem;
cremes e pomadas com finalidades cosméticas para
uso
adulto
e
infantil;
sabonetes;
talcos,
desodorantes;
saches
perfumados;
produtos
cosméticos para higiene, cuidados, tratamento sem
função medicamentosa e embelezamento das
unhas; produtos cosméticos para higiene, cuidados,
tratamento
sem
função
medicamentosa
e
embelezamento de mãos e pés; produtos para
hidratar, nutrir e amaciar a pele do corpo e do rosto;
óleos para uso cosmético e de perfumaria; algodão e
hastes de algodão para uso cosmético; produtos
cosméticos para animais, sem função terapêutica.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840338112 22/11/2012
Tit.PEDRAS EXPRESS LTDA ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14106992000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO EXPRESS

003

CFE(4) 26.4.10
NCL(10) 03 produtos para higiene, cuidados,
tratamento
sem
função
medicamentosa
e,
embelezamento de cabelos; produtos para higiene,
cuidados, tratamento sem função medicamentosa e,
embelezamento da pele; estojo cosmético; estojos
cosméticos de brinquedos com cosméticos reais;
cosméticos; artigos de perfumaria; perfumes; loções
cosméticas; loções cosméticas para uso feminino;
loções cosméticas para uso masculino; loções
cosméticas para uso infantil; artigos cosméticos e de
perfumaria, incluídos nesta classe para uso adulto e
infantil; lenços umedecidos com loções cosméticas;
colônias, preparações para ondular cabelos;
preparações para alisar cabelos; shampoos,
condicionadores e creme de pentear cabelos;
produtos para colorir ou descobrir cabelos; produtos
para amaciar cabelos; cremes cosméticos; produtos
descolorantes para uso cosmético; produtos
depilatórios; produtos para proteção ao sol;
decalques coloridos para uso cosmético; leites e
loções para uso cosmético; produtos para
maquiagem; produtos para remover maquiagem;
cremes e pomadas com finalidades cosméticas para
uso
adulto
e
infantil;
sabonetes;
talcos,
desodorantes;
saches
perfumados;
produtos
cosméticos para higiene, cuidados, tratamento sem
função medicamentosa e embelezamento das
unhas; produtos cosméticos para higiene, cuidados,
tratamento
sem
função
medicamentosa
e
embelezamento de mãos e pés; produtos para
hidratar, nutrir e amaciar a pele do corpo e do rosto;
óleos para uso cosmético e de perfumaria; algodão e
hastes de algodão para uso cosmético; produtos
cosméticos para animais, sem função terapêutica.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840338139 22/11/2012
Tit.J.B.A. FERREIRA MODAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03125302000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KYNI BY KIB1B1

003
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No.840338210 22/11/2012
Tit.CENCOSUD S/A (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4909020
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VEA CENCOSUD

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 roupas e acessórios do vestuário.
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840338147 22/11/2012
003
Tit.CENCOSUD S/A (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4909020
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VEA
NCL(10) 35 serviços de compra e venda, marketing,
representação, importação e exportação; serviços
relacionados com supermercados.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840338155 22/11/2012
Tit.INNOVATECH COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA EPP (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05476373000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INNOVATECH

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 24 adesivos (tecidos-) para aplicação a
quente; material têxtil; fibras para uso têxtil; algodão
(tecidos de -); bordado (tecidos desenhados para -);
tecidos *;
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840338180 22/11/2012
Tit.MEGA FOOD INDUSTRIES & PRODUCTS
EXPORT LLC (JO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8861552
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LAVINA

003

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 30 café, chá, cacau, arroz, tapioca, sagu,
café instantâneo, farinha e preparações feitas de
cereais, pão, massas e confeitaria, gelados, mel,
melaço, levedura, fermento, sal, mostrada, vinagre,
molhos (condimentos), especiariais; gelo.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 aluguel de equipamentos de informática,
equipamentos de telecomunicação impressoras,
copiadora, computadores.
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840338163 22/11/2012
003
Tit.VISÃO MÉDICA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03490798000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VISÃO MÉDICA
NCL(10) 44 serviços de assessoria, consultoria e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica;
perícia médica.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS

No.840338198 22/11/2012
003
Tit.TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
(IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0230650
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COPAXCLICK
NCL(10) 10 instrumentos de injeção vendidos vazios
para uso no tratamento de esclerose múltipla.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840338201 22/11/2012
003
Tit.J. CARELO SERVIÇOS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13950732000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIMPSISTEM

003

CFE(4) 26.1.1; 26.1.6; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de compra e venda, marketing,
representação, importação e exportação; serviços
relacionados com supermercados.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840338228 22/11/2012
003
Tit.AMANN GIRRBACH AG (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7382219
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CERAMILL SINTRON
NCL(10) 05 plasticos, metais comuns, porcelana e
ceramicas dentárias para uso odontológico e
médico, em particular para coroas, prõteses
dentárias e para fazer pontes; materiais para fazer
dentes falsos, em particular plásticos, metais
comuns, porcelana e cerâmicas dentárias para
coroas, próteses dentárias e para fazer pontes;
vernizes dentários; mástiques dentários; materiais
para obturações dentárias; materiais para impressão
dentária.
Prior.:AM2729/2012
23/05/2012 AT
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840338236 22/11/2012
003
Tit.YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XTZ CROSSER
NCL(10) 12 veículos, aparelhos para locomoção por
terra, ar ou água, veiculos terrestres, motocicletas
lambretas, bicicletas, bicicletas elétricas, bicicletas
assistidas eletricamente para todo tipo de terreno
veículos pequenos para locomoção na neve, carros
de golfe, cadeiras de roda, navios e barcos
embarcações pessoais, aeronaves, helicõpteros
industriais não tripulados, partes estruturais de todos
os produtos acima e motores para veiculos
terrestres.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840338244 22/11/2012
003
Tit.M J REBOQUE E TRANSPORTE LTDA-ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09575218000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MJ REBOQUE TRANSPORTES

No.840338171 22/11/2012
003
Tit.FIATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E
TECIDOS LTDA EPP (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07586026000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FIATEC

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 desratização; limpeza de interiores de
edifícios;
desinfecção;
desentupimento;
desensetização;
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 reboque; serviços de assistencia técnica
e veiculos [reboque];
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
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No.840338252 22/11/2012
003
Tit.JOÃO DOMINEU DO NASCIMENTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52005022000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SS CARNES ESPETINHOS

NCL(10) 10 dentaduras; dentes artificiais; aparelhos
, instrumentos e dispositivos odontológicos e
dentários; fresas e fresas copiadoras para uso
dentário, dispositivos dentários elétricos; fornos de
sinterização para uso dentário.
Prior.:AM 2729/2012
23/05/2012 AT
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840338309 22/11/2012
Tit.IOLO TECHNOLOGIES, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8856206
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 10 cintos de utilização médica, a saber, um
cinto que se adapta em várias partes do corpo, que
é arrefecido a temperaturas baixas, por meio de um
ventilador e uma placa de metal e permite a
tonificação do corpo, que se liga à eletricidade por
um cordão.
Procurador: BRASILSUL MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de carnes
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840338260 22/11/2012
003
Tit.AMANN GIRRBACH AG (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7382219
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CERAMILL SINTRON
NCL(10) 11 fornos de sinterização para uso dentário.
Prior.:AM 2729/2012
23/05/2012 AT
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840338279 22/11/2012
003
Tit.HENKEL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0057649
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECCOBOND
NCL(10) 01 substâncias químicas destinadas à
indústria, às ciências, à fotografia, assim como à
agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas
artificiais não processadas, matérias plásticas não
processadas; adubo; preparações pra temperar e
soldar;
substâncias
tanantes;
agentes
de
preservação; substâncias adesivas destinadas à
indústria; pastas para solda, fundentes para solda;
substâncias químicas usadas na indústria na forma
de materiais de preenchimento para borracha e para
plásticos.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 14.7.6; 26.13.25
NCL(10) 09 software de computador, a saber,
programas utilitários de software para assegurar as
eficientes manutenção e operação de sistemas
operacionais de computador.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840338317 22/11/2012
003
Tit.AMANN GIRRBACH AG (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7382219
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CERAMILL SINTRON
NCL(10) 09 scanners; periféricos de computador;
software de computador; programas de computador.
Prior.:AM 2729/2012
23/05/2012 AT
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840338325 22/11/2012
Tit.PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13799363000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROMINA

003

No.840338295 22/11/2012
Tit.AMANN GIRRBACH AG (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7382219
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CERAMILL SINTRON

003

003

CFE(4) 14.7.6; 26.13.25
NCL(10) 09 software de computador, a saber,
software para melhorar o desempenho e a
segurança de computadores pessoais.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840338350 22/11/2012
003
Tit.T.D. WILLIAMSON, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5027390
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SPIRALL
NCL(10) 42 serviços de inspeção de dutos e outros
condutores de fluxo
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA

No.840338287 22/11/2012
003
Tit.GIDO CARLOS BEZERRA DOS ANJOS ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07822861000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGUIA REBOQUES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 reboque, reboque de veiculos, serviços
de assistencia técnica e veiculos [reboque];
transporte por taxi;
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA

No.840338341 22/11/2012
Tit.IOLO TECHNOLOGIES, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8856206
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.840338368 22/11/2012
Tit.IOLO TECHNOLOGIES, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8856206
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
alugiel de escavadeiras; aluguel de guindaste;
aluguel
de
máquinas
de
terraplanagem
[motoniveladora], equipamento de construção
(aluguel
de-);
montagem
de
andaimemes;
construção (informação sobre-); construção; reparos,
(informação sobres-); raporos.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840338333 22/11/2012
Tit.SLIMFREEZER LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8859302
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SLIMFREEZER

003
CFE(4) 26.2.1; 26.13.25; 26.15.1
NCL(10) 09 uma família de produtos de software de
computador criados para melhorar o desempenho de
computadores pessoais.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840338376 22/11/2012
Tit.L & F PRODUÇÕES LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12975824000166

003
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Tit.COMPAGNIE FINANCIÈRE ET DE
PARTICIPATIONS ROULLIER (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4717740
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AZAL
NCL(10) 01 produtos químicos utilizados
agricultura, horticultura, silvicultura; fertilizantes
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRÊMIO BRASIL DE MÚSICA

No.840338414 22/11/2012
Tit.VIDRAÇARIA VICTOR LTDA-ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10926292000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VICTOR VIDROS

Tit.FA.TA. RICAMBI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8522049
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AM
na

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 eventos culturais artísticos; produção
musical; composição musical ( serviços de - );
filmagem em vídeo; microfilmagem; fotografia;
estúdios de gravação ( serviços de - ); gravação.
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840338384 22/11/2012
003
Tit.BERÇARIO E ESCOLA ABC KIDS LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14807690000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BERÇARIO E ESCOLA ABC KIDS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 engrenagens e peças de reposição para
caixas de câmbio e unidades diferenciais adequadas
para veículos motorizados, especialmente para
caminhões.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de vidros, espelhos, boxes e
acessórios, comércio de molduras e quadros
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA

No.840345046 28/11/2012
Tit.EMPÓRIO LE MONDE LTDA. ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17047894000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPORIO LE MONDE

003

No.840341326 23/11/2012
003
Tit.MV 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16433320000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARQUÊS UNIQUE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 educação (informações sobre)[instrução]; educação (serviços de-); informações
sobre educação [instrução]; ensino (serviços de-)
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840338392 22/11/2012
003
Tit.BEL´LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02037366000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BEL' LIMP

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de produtos alimentícios,
bebidas e de limpeza.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

CFE(4) 26.4.1-2; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10)
36
incorporação
imobiliária
comercialização de imóveis.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840344430 27/11/2012
Tit.JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY
COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6751628
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

e

003
No.840345062 28/11/2012
003
Tit.MSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10303286000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAUTECH BAM
NCL(10) 01 impermeabilizantes para alvenaria em
geral (incluídos nesta classe).
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 desinfetante (sabão -); sabão
desinfetante; detergentes água sanitária [água de
javel) [hipoclorito de potássio); alvejantes (produtos ) [lavagem]; amaciar (pedras para -) ; amêndoas
(sabonete de -) ; amoniaco [álcali volátil] [detergente]
; anil para lavanderia; cera para assoalhos; cera para
polir; desengordurar (produtos para -), exceto os
utilizados durante o processo de fabricação;
lavanderia (produtos para -), limpeza (giz para -);
limpeza (leite de -) para toalete; limpeza de canos de
esgoto (produtos para -); oleos para limpeza;
Procurador: SILVA & GUIMARÃES MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 15.9.2; 24.17.5
NCL(10) 42 serviços de um web site que fornece aos
consumidores informações de bateria automotiva.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840338406 22/11/2012

No.840344490 27/11/2012

003

No.840345054 28/11/2012
003
Tit.MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60726692000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CALDÊ MAG
NCL(10) 29 complemento alimentar mineral, não
medicinal.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA

003

No.840345070 28/11/2012
003
Tit.MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60726692000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CALDÊ MAG
NCL(10) 05 suplemento nutricional com fins
medicinais
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.840345089 28/11/2012
Tit.BAUTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
TINTAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8864225

003
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAUTECH BAM
NCL(10) 19 argamassas, cimentos e revestimentos
para construção (incluídos nessa classe).
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

moedores de café elétricos, trituradores de alimentos
elétricos
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARISTON

No.840345160 28/11/2012
003
Tit.AQUABLUE PRODUTOS PARA TRATAMENTO
DE AGUA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07143931000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TITAN
NCL(10) 11 aparelhos para cloração de piscinas;
aparelhos eletro-eletrônicos para geração eletrolítica
de cloro.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

No.840345097 28/11/2012
003
Tit.JLG INDUSTRIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0067865
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REACHINGOUT
NCL(10) 07 plataformas aéreas de trabalho,
manipuladores telescópicos.
Prior.:85774793
08/11/2012 US
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840345100 28/11/2012
Tit.INDESIT IP S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8868875
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARISTON

003

No.840345135 28/11/2012
Tit.INDESIT IP S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8868875
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARISTON

CFE(4) 26.5.1; 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de instalação e reparo de
aparelhos domésticos para preservar preparar,
transformar, cozinhar e descartar alimentos e
bebidas, incluidos água utilizada para beber, de
limpeza e lavagem de roupas , louças e da casa, de
pequenos aparelhos domésticos para cuidados
pessoais.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840345119 28/11/2012
Tit.INDESIT IP S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8868875
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARISTON

003

CFE(4) 26.5.1; 27.5.1
NCL(10) 11 aparelhos domésticos para preservar,
preparar, processar, cozinhar e descartar alimentos
e bebidas, incluindo água utilizada para beber,
incluidos nesta classe, incluindo máquinas elétricas
de café, secadoras de roupa, coifas exaustores,
exaustores de filtragem; congeladores, fogões a
gás/elétrico, aparelho para cozinhar ovos, caloríferos
a gás/elétrico, fornos a gás/elétrico, forno de
microondas,
refrigeradores-congeladores,
refrigeradores, churrasqueiras, fogões do tipo cook
top, aquecedores de mamadeiras, torradeiras,
adegas refrigeradas, aparelhos de produção de
vapor para cozinhar alimentos; sistemas de
eliminação de resíduos; equipamentos de cuidados
pessoais incluidos nesta classe, incluindo secador
de cabelo.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840345127 28/11/2012
Tit.INDESIT IP S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8868875

CFE(4) 26.5.1; 27.5.1
NCL(10) 09 ferros elétricos de passar.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

003

003

CFE(4) 26.5.1; 27.5.1
NCL(10) 07 aparelhos domésticos para limpeza e
lavagem de roupas, louças e da casa, incluidos
nesta classe, incluindo máquinas lavar roupas,
máquinas de lavar e secar, lava-louças, aspiradores
de pó, batedores de tapetes elétricos, polidores
elétricos aparelhos domésticos para preparo e
processamento de alimentos incluidos nesta classe.
incluindo liquidificadores de alimentos elétricos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840345143 28/11/2012
003
Tit.INDESIT IP S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8868875
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARISTON
NCL(10) 11 aparelhos domésticos para preservar,
preparar, processar, cozinhar e descartar alimentos
e bebidas, incluindo água utilizada para beber,
incluidos nesta classe, incluindo máquinas elétricas
de café, secadoras de roupa, coifas exaustores,
exaustores de filtragem; congeladores, fogões a
gás/elétrico, aparelho para cozinhar ovos, caloríferos
a gás/elétrico, fornos a gás/elétrico, forno de
microondas,
refrigeradores-congeladores,
refrigeradores, churrasqueiras, fogões do tipo cook
top, aquecedores de mamadeiras, torradeiras,
adegas refrigeradas, aparelhos de produção de
vapor para cozinhar alimentos; sistemas de
eliminação de resíduos; equipamentos de cuidados
pessoais incluidos nesta classe, incluindo secador
de cabelo.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840345151 28/11/2012
003
Tit.INDESIT IP S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8868875
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARISTON
NCL(10) 07 aparelhos domésticos para limpeza e
lavagem de roupas e da casa, incluido nesta classe,
incluindo máquinas máquinas de lavar, lava-louças,
aspiradores de pó, batedores de tapetes elétricos,
polidores elétricos, aparelhos domésticos para
preparo e processamento de alimentos incluidos
nesta classe, incluindo liquidificores elétricos,

No.840345178 28/11/2012
003
Tit.AMERICAN TRAILER INDUSTRIES, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8868921
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRUEHAUF
NCL(10) 12 veículos, aparelhos para locomoção por
terra, ar ou aguya, automóveis, caminhões, trailers.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840345186 28/11/2012
003
Tit.AQUABLUE PRODUTOS PARA TRATAMENTO
DE AGUA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07143931000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TITAN
NCL(10) 09 aparelho eletro-eletrônico destinado ao
controle de cloro e ph para tratamento de água;
aparelho eletro-eletrônico destinado ao controle de
produtos para tratamento de água
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840345240 28/11/2012
Tit.SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89729867000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SULBRAS

003

CFE(4) 26.1.24; 27.5.1
NCL(10) 40 serviços de reparo, tratamento e
beneficiamento de material de qualquer espécie.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.840345267 28/11/2012
Tit.SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89729867000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SULBRAS

003

CFE(4) 26.1.24; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, importação e exportação de
matrizes, moldes, estampos, dispositivos e
ferramentas de produção, peças, componentes,
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utensílios e artefatos em geral de material plástico,
borracha e metal.
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.840345321 28/11/2012
003
Tit.HERMES INTERNATIONAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5100542
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHEVAL D'ORIENT
NCL(10) 21 artigos de vidros utilizados como
adornos de mesa, notadamente, copos para beber,
decantadores, artigos de mesa de vidro, taças,
vasos, artigos de porcelana utilizados como adornos
de mesa, recipientes de porcelana, artigos de mesa
de porcelana, artigos de barro utilizados como
adornos de mesa
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.840345330 28/11/2012
003
Tit.HERMES INTERNATIONAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5100542
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLEUS D'AILLEURS
NCL(10) 21 artigos de vidro utilizados como adornos
de mesa, notadamente, copos para beber,
decantadores, artigos de mesa de vidro, taças,
vasos, artigos de porcelana utilizados como adornos
de mesa, recipientes de porcelana, artigos de mesa
de porcelana, artigos de barro utilizados como
adornos de mesa
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5100542
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BALCON DU GUADALQUIVIR
NCL(10) 21 artigos de vidros utilizados como
adornos de mesa, copos para beber, decantadores,
artigos de mesa de vidro, taças, vasos, artigos de
porcelana utilizados como adornos de mesa,
recipientes de porcelana, artigos de mesa de
porcelana, artigos de barro utilizados como adornos
de mesa
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.840345410 28/11/2012
003
Tit.JLG INDUSTRIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0067865
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REACHINGOUT
NCL(10) 12 utilidades para trailers, carreta, incluindo
trailers e trailers de carga e seus acessórios, a
saber, suporte pata montagem e prateleira, pneus de
reserva e montagem, freios, engates, tesouras
suporte de elevação, bagageiros, extensão dos
trilhos laterais, guincho e bateria.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840345437 28/11/2012
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0186309
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STARBEM

003

No.840345348 28/11/2012
003
Tit.AMERICAN TRAILER INDUSTRIES, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8868921
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMERICAN TRAILERS
NCL(10) 12 seculos, aparelhos para locomoção por
terra, ar ou água, automóveis, caminhões, trailers
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840345364 28/11/2012
003
Tit.AMERICAN TRAILER INDUSTRIES, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8868921
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FDM
NCL(10) 12 veiculos, aparelhos para locomoção por
terra, ar ou água, automóveis, caminhões, trailers.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840345380 28/11/2012
003
Tit.ECKERT & ZIEGLER BEBIG GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7189591
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAG I NOVA
NCL(10) 10 aparelhos para armazenamento e
transporte de fontes radioativas de radiação
radioativas (para uso médico>; aparelhos e
instrumentos para controle de posição, injeção e
segurança de fontes radiativas de radiação (para
uso médico); aparelhos e instrumentos de
radioterapia; fontes radioativas de radiação
implantáveis; aparelhos e instrumentos médicos para
a administração de dosagens de intensidade
variável, para radioterapia (incluindo braquiterapia),
para pacientes com lesões cancerigenas ou
endovasculares, em particular, controlados por
controle remoto, recarregáveis, contendo um
componente de equipamento de tratamento e uma
fonte de radiação, conectados a um cabo fonte.
Procurador: MICHELLE KALLAS FRANCO DE
CAMPOS
No.840345399 28/11/2012
003
Tit.PAOLO PIEROTTI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8875430
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BARK
NCL(10) 25 roupas para homens, mulheres e
crianças, a saber, calças, shortes, jeans, camisas,
blusas, sueters, coletes , ternos, cintos, maios,
meias, chapéus, sapatos camisa esportivas jaquetas
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840345402 28/11/2012
Tit.HERMES INTERNATIONAL (FR)

003

CFE(4) 1.1.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 38 fornecimento de informações on-line
relativas a cuidados com diabetes e tópicos
relacionados ao bem-estar.
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.840345445 28/11/2012
003
Tit.HERMES INTERNATIONAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5100542
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HAUT A COURROIES
NCL(10) 18 couro e imitação de couro <exceto
caixas adaptadas para os produtos as quais são
destinadas, luvas e cintos), notadamente: balsas de
mão, mochilas, sacolas escolares, mochilas
escolares, bolsas de praia, sacolas de compras,
malas de roupa para viagens, bolsas para práticas
de esportes (exceto aquelas adaptadas para os
produtos as quais são destinadas>, mochilas com
rodinhas, bolsas de couro para embalagem, carteiras
de bolso, bolsas, porta-cartões, pastas, valises,
porta-chaves de couro, malas, maletas, estojos para
guardar produtos de higiene, necessáires (vazias),
bolsas (bolsas de mão para noite)
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.840345453 28/11/2012
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0186309
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STARBEM

003

CFE(4) 1.1.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica a pacientes
diabéticos.
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.840345461 28/11/2012
003
Tit.ECKERT & ZIEGLER BEBIG GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7189591
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAGIPLAN
NCL(10) 09 aparelhos, instrumentos e software
(registrado) para o controle, posicionamento e
segurança de fontes radioativas de radiação (exceto
para uso médico), incluidos na classe 9; software
(registrado) e computadores para a captura,
armazenamento, registro e avaliação de dados de
radiação; aparelhos e instrumentos para o
tratamento do câncer, quais sejam, hardware e
software de computador para o monitoramento e
verificação de tratamentos; software (registrado)
para o controle de posicionamento, injeção e
segurança das fontes radioativas de radiação (para
uso médico); software (registrado) para a captura,
armazenamento, registro e avaliação dos dados de
radiação (para uso médico); verificação de sistemas,
com base em softwares para uso médico;
computadores para a captura, armazenamento,
registro e avaliação dos dados de radiação (para uso
médico).
Procurador: MICHELLE KALLAS FRANCO DE
CAMPOS
No.840345488 28/11/2012
003
Tit.JOHNSON OUTDOORS INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5132150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUB-GEAR
NCL(10) 09 dispositivo compensador flutuabilidade
para mergulhadores; aparelho de respiração
subaquática; reguladores para ser usado em
mergulho com uso de cilindro; tanques de ar e
válvulas automáticas para serem usados em
mergulho com uso de cilindro; luvas de mergulho;
óculos de mergulho; roupas de mergulho; máscaras
de rostos de mergulho; tubo de respiração
(snorkels); máscaras de mergulho com uso de
cilindro; cintos de peso para mergulho; câmeras
subaquáticas;
computadores
de
mergulho;
instrumentos de mergulho, a saber, manômetros e
bússolas; estojos de caixas à prova d'água
especificamente adaptadas para conter vestuário de
mergulho com uso de cilindro, a saber, luvas de
mergulho, óculos de mergulho, roupas de mergulho,
máscaras de rosto de mergulho, tubo de respiração
(snorkel), máscaras de mergulho com uso de
cilindro, cintos de peso para mergulho, câmeras
subaquáticas,
computadores
de
mergulho,
manômetros e bússolas.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840345496 28/11/2012
003
Tit.EIDOS INTERACTIVE LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6780857
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CORE ONLINE
NCL(10) 09 software de jogos de computador; jogos
de computador, compreendendo; software de jogos
de vídeo; jogos para telefones móveis; software de
computador para jogos de computador, jogos de
vídeo e jogos para telefones móveis fornecidos
online por meio de transmissão eletrônica multi-
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mídia ou transmissão de rede; publicações no
formato eletrônico ou outras informações fornecidas
por meio de transmissão eletrônica multi-mídia ou
transmissão de rede; discos e fitas pré-gravados
com software de jogos de computador, software de
jogo de vídeo, filmes para entretenimento ou outras
publicações eletrônicas.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840345976 29/11/2012
003
Tit.COELHO SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO
LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8880450
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PANDELLI DELICATESSEN

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 delicatessen.
No.840346212 29/11/2012
011
Tit.ORANGELIFE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
- ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09449181000102
*A IMAGEM DA MARCA NÃO ESTÁ NÍTIDA.
REENVIE UMA NOVA IMAGEM DIGITAL,
ATENDENDO AO REQUISITO DE NITIDEZ
NECESSÁRIO PARA PLENA IDENTIFICAÇÃO DOS
ELEMENTOS DA MARCA REQUERIDA. DESTACASE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO
NO ATO DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: CAMILA GARCINDO DAYRELL
GARROTE
No.840346352 29/11/2012
003
Tit.ROBSON ELIAS ADORNO COSTA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79499945504
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BAILÃO DO ROBY$$ÃO
NCL(10) 41 shows e eventos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840346522 29/11/2012
Tit.DIEGO QUINTANILHA BARROS MACIEL
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09322137746
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORT IMOVEIS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 imobiliária (avaliação -); imobiliárias
(agências -); imobiliários (corretores -); imóveis
(administração de -).
Procurador: SUZANA MARIA DA SILVA CORTES
RODRIGUES

No.840346646 29/11/2012
003
Tit.L'OREAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0075183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMOR AMOR IN A FLASH
NCL(10) 03 perfume, água de toalete; géis, sais para
banho e ducha para fins não medicinais; sabonetes
para toalete, desodorante corporais; cosméticos, a
saber, cremes, leites, loções para o corpo.
Prior.:12/3953090
12/10/2012 FR
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.840346654 29/11/2012
Tit.ONO SOKKI CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8902429
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ONOSOKKI

da
superfície,
máquinas
e
acelerômetros,
gravímetros, densímetros, medidor de fluxo,
interferômetro, medidores de comprimento; aluguel
de máquinas e aparelhos de medição; aluguel de
instrumentos de medição elétricos e magnéticos;
computadores (aluguel de -); fornecimento de
programas de computador; fornecimento de software
de computador online sem download para medição
de som, vibração e velocidade; aluguel de sala
anecóica, semi-anecóica, sala à prova de som, sala
de reverberação e outros laboratórios.
Procurador: LEÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 instalações projetadas compostas de
sala anecóica, semi-anecóica, sala à prova de som,
sala de reverberação ou outros laboratórios; criação
de máquinas, aparelhos, instrumentos, incluindo as
suas peças ou sistemas compostos por estas
máquinas, aparelhos e instrumentos; planta; criação
de máquinas e aparelhos de medição e testes,
chamados tacômetros, medidores de torque,
codificadores
rotatórios,
medidores
lineares;
instrumentos de nivelamento, distanciômetros,
medidores de vibração, medidores de nível do som,
indicadores
de
velocidade,
comparadores,
analisadores fft, máquinas e instrumentos para teste
de rugosidade da superfície, máquinas e
instrumentos para teste de nivelamento, réguas
[instrumentos
de
medida],
acelerômetros,
gravímetros, densímetros, medidor de fluxo,
interferômetro, medidores de comprimento; projeto
de software de computador, programação de
computador ou manutenção de software de
computador; consultoria técnica e aconselhamento
relacionado com projetos, execução, funcionamento
e desenvolvimento de computadores, automóveis e
outras máquinas que requerem alto nível de
conhecimento próprio, habilidade ou experiência dos
operadores para atender a precisão exigida em
operá-los; assessoria técnica relativa à execução e
operação de máquinas e aparelhos de medição e
testes ou seja, tacômetros, medidores de torque,
codificadores
rotatórios,
medidores
lineares,
instrumentos de nivelamento, distanciômetros,
medidores de vibração, medidores de nível do som,
indicadores
de
velocidade,
comparadores,
analisadores fft, máquinas e instrumentos para teste
de rugosidade da superfície, máquinas e
instrumentos para teste de nivelamento, réguas
[instrumentos
de
medida],
acelerômetros,
gravímetros, densímetros, medidor de fluxo,
interferômetro, medidores de comprimento que
requerem alto nível de conhecimento próprio,
habilidade ou experiência dos operadores para
atender a precisão exigida em operá-los;
fornecimento de avaliação, medição ou diagnóstico
de som e vibração; orientação e aconselhamento em
matéria de medição de som e vibração; testes ou
pesquisas
sobre
máquinas,
aparelhos
e
instrumentos; testes ou pesquisas em máquinas e
aparelhos de medição e testes, chamados,
tacômetros, medidores de torque, codificadores
rotatórios, medidores lineares, instrumentos de
nivelamento,
distanciômetros,
medidores
de
vibração, medidores de nível do som, indicadores de
velocidade,
comparadores,
analisadores
fft,
máquinas e instrumentos para teste de rugosidade

No.840346751 29/11/2012
Tit.MANULI RUBBER INDUSTRIES S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0456306
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ULTRA STAR

003

CFE(4) 1.15.17; 27.5.1
NCL(10) 17 tubos flexíveis, não metálicos para uso
em hidráulica; tubos de borracha reforçada, tubos e
mangueiras plásticas para dispositivos hidráulicos e
aplicações de transporte de fluidos, mangueiras
hidráulicas (não metálicas que não partes de sistema
hidraulico de veículos), mangueiras hidráulicas de
borracha e plástico reforçados, mangueiras e tubos
de borracha reforçados para aparelhos hidráulicos e
aplicações de transporte de fluidos; tubos e
mangueiras de borracha para uso na área hidráulica,
conexões não metálicas para tubos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840347138 29/11/2012
Tit.INSTITUTO BRASILEIRO DE
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10633965000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IBDM INSTITUTO BRASILEIRO DE
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 informação, comunicação via internet.
No.840348053 30/11/2012
011
Tit.NITSEG - SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E
COLETIVA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13247134000153
*1-O PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA
APRESENTADO NÃO ESTÁ ASSINADO E/OU
IDENTIFICADO. APRESENTE NOVO
FORMULÁRIO, OBSERVANDO AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MANUAL
DO USUÁRIO. O CÓDIGO DE SERVIÇO PARA
CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DECORRENTE
DE EXAME FORMAL É 338. 2-FALTA O
PREENCHIMENTO DO CAMPO "DECLARAÇÃO
DE ATIVIDADE". APRESENTE NOVO
FORMULÁRIO COM O CAMPO PREENCHIDO,
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OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO MANUAL DO USUÁRIO.
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA
No.840348665 30/11/2012
Tit.CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL O
PEQUENO PRINCIPE LTDA. ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06975840000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: O PEQUENO PRINCIPE

003

No.840348711 30/11/2012
003
Tit.COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11200418000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIER NINE
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifrícios.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS

CFE(4) 2.5.2; 2.5.23; 27.5.25
NCL(10) 41 exploração por conta propria do ramo
prestacional de ensino fundamental completo e
ensino pré-escolar
Procurador: JOSE BELGA FORTUNATO
No.840348673 30/11/2012
003
Tit.COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11200418000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PINK CONNECTION
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricação de escovas;
materiais de limpeza; palha de aço; vidro não
trabalhado ou semitrabalhado (exceto para
construção); artigos de vidro, porcelana e louça de
faiança não incluídos em outras classes.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840348681 30/11/2012
003
Tit.COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11200418000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PINK CONNECTION
NCL(10) 24 tecidos e produtos têxteis, não incluídos
em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840348690 30/11/2012
003
Tit.STUDIUM ENSINO FUNDAMENTAL LTDA. EPP
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8880409
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STUDIUM ENSINO FUNDAMENTAL

CFE(4) 24.9.2; 27.5.25
NCL(10) 41 exploração por conta propria do ramo
prestacional de ensino fundamental completo e
ensino pré-escolar
Procurador: JOSE BELGA FORTUNATO
No.840348703 30/11/2012
Tit.COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11200418000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PINK CONNECTION

NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifrícios.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS

003

No.840348720 30/11/2012
003
Tit.COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11200418000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIER NINE
NCL(10) 24 tecidos e produtos têxteis não incluídos
em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840348738 30/11/2012
Tit.LOCAWEB IDC LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06887099000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AMPLIT
NCL(10) 42 hospedagem de website
Procurador: FERNANDA DINIZ B. L.
ALTENFELDER

003

No.840348746 30/11/2012
003
Tit.COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11200418000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIER NINE
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricação de escovas;
materiais de limpeza; palha de aço; vidro não
trabalhado ou semitrabalhado (exceto para
construção); artigos de vidro, porcelana e louça de
faiança não incluídos em outras classes.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840348754 30/11/2012
003
Tit.LOCAWEB IDC LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06887099000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AMPLIT
NCL(10) 38 comunicação por terminais de
computador; transmissão de mensagens e imagens
por meio de computador; comunicação por rede de
fibra ótica; correio eletrônico; serviços de
telecomunicações incluídos nesta classe, dentre
eles, transmissão de dados, voz e imagens;
fornecimento de conexões de telecomunicação para
uma rede mundial de computadores.
Procurador: FERNANDA DINIZ B. L.
ALTENFELDER
No.840348762 30/11/2012
003
Tit.COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11200418000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIER NINE
NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras; produtos
não incluídos em outras classes, de madeira, cortiça,
junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de
baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola,
espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas
matérias ou em matérias plásticas.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840348770 30/11/2012

003

Tit.COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11200418000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUCCA SALVATORE
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricação de escovas;
materiais de limpeza; palha de aço; vidro não
trabalhado ou semitrabalhado (exceto para
construção); artigos de vidro, porcelana e louça de
faiança não incluídos em outras classes.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840348789 30/11/2012
003
Tit.COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11200418000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUCCA SALVATORE
NCL(10) 24 tecidos e produtos têxteis, não incluídos
em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840348797 30/11/2012
003
Tit.COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11200418000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUCCA SALVATORE
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifrícios.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840348800 30/11/2012
003
Tit.BHS COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04481274000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DESCARPLAST

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 10 coletores de plástico para descarte de
material médico-hospitalar perfurocortante.
Procurador: VANESSA DE FREITAS GAETA
No.840348819 30/11/2012
003
Tit.COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11200418000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUCCA SALVATORE
NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras; produtos
não incluídos em outras classes, de madeira, cortiça,
junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de
baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola,
espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas
matérias ou em matérias plásticas.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840348827 30/11/2012
003
Tit.SÃO BRAZ S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08811226000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TORTISTUS
NCL(10) 30 salgadinhos de milho.
Procurador: REGINA CÉLIA QUERIDO LIMA
SANTOS
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No.840348835 30/11/2012
003
Tit.NOVARTIS AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24082010102610
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SMARTFIT
NCL(10) 10 dispositivos de injeção para preparações
farmacêuticas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840348843 30/11/2012
003
Tit.COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11200418000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANNA FLYNN
NCL(10) 21 utensílios e recipientes para a casa ou
cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricação de escovas;
materiais de limpeza; palha de aço; vidro não
trabalhado ou semitrabalhado (exceto para
construção); artigos de vidro, porcelana e louça de
faiança não incluídos em outras classes.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840348851 30/11/2012
003
Tit.COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11200418000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANNA FLYNN
NCL(10) 24 tecidos e produtos têxteis, não incluídos
em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840348860 30/11/2012
003
Tit.COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11200418000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANNA FLYNN
NCL(10) 20 móveis, espelhos, molduras; produtos
não incluídos em outras classes, de madeira, cortiça,
junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de
baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola,
espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas
matérias ou em matérias plásticas.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840348878 30/11/2012
003
Tit.INPECO SA (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8880417
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INPECO
NCL(10) 07 máquinas para movimentar tubos de
testes de sangue e de captação de outros materiais
biológicos e máquinas de distribuição de drogas.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840348886 30/11/2012
003
Tit.COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11200418000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANNA FLYNN
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifrícios.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840349840 30/11/2012
Tit.ESE WORLD B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8351554
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 24.15.1; 26.13.25
NCL(10) 38 serviços de telecomunicações; serviços
de bancos de dados, a saber, fornecimento de
acesso a bancos de dados e transmissão de
informações e dados.
Prior.:011074556
26/07/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840349858 30/11/2012
003
Tit.NINTENDO OF AMERICA INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MIIVERSE
NCL(10) 41 organização e realização de
competições para jogadores de videogames e
jogadores de jogos de computador; serviços de
publicações eletrônicas, a saber, publicação de
trabalhos online de terceiros contendo textos,
áudios, vídeos e gráficos criados por usuários;
serviços de entretenimento, a saber, fornecimento de
jogos eletrônicos online; fornecimento de revistas
online, a saber, blogues com conteúdo criado pelos
usuários; fornecimento de bancos de dados de
computadores, eletrônicos e online na área de
entretenimento; fornecimento de informações
relacionadas a jogos de computador e serviços de
redes sociais; fornecimento de informações
relacionadas a jogos de computador e serviços de
redes sociais; fornecimento de informações
relacionadas a competições e jogos; fornecimento de
imagens, vídeos, áudios, dados, gráficos, sons na
área de entretenimento.
Prior.:85641810
03/06/2012 US
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840349866 30/11/2012
003
Tit.EVOGEN INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8883238
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CELL K.E.M.
NCL(10) 05 suplementos nutricionais e dietéticos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840349874 30/11/2012
003
Tit.INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM
INFRA - ESTRUTURA S.A INVEPAR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03758318000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INVEPAR MOBILIDADE INTELIGENTE
NCL(10) 39 serviços de transporte, serviço de
intermediação de cargas, serviços de exploração,
operação de administração de rodoviárias, vias
urbanas,
estradas,
terminais
portuários
e
aeroportuários, sistemas metroviários, barcos,
ferrovias.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 máquinas para a indústria metalúrgica;
máquinas para a indústria siderúrgica; máquinas de
fundição contínua; máquinas de laminar para a
laminação de metais; máquinas de forja; prensas
(máquinas) para metais; máquinas para tratamento e
processamento de plásticos; máquinas-ferramentas;
peças das máquinas supracitadas, desde que
inclusas nesta classe; motores (exceto motores para
veículos terrestres); acoplamentos e dispositivos de
transmissão de força (exceto para veículos
terrestres).
Prior.:30 2012 032 895 31/05/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840349890 30/11/2012
003
Tit.NSG SECURITIZADORA SA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10337440000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NSG SECURITIZADORA
NCL(10) 36 serviços de consultoria financeira e
securitização de recebíveis.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840349904 30/11/2012
003
Tit.NINTENDO OF AMERICA INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MIIVERSE
NCL(10) 42 serviços de computador, a saber,
criação de uma comunidade online para usuários
cadastrados se comunicarem e se interagirem com
terceiros, participarem de discussões, obterem
informações dos seus grupos, criarem comunidades
virtuais, e participarem de redes sociais na área de
interesse geral; serviços de computador, a saber,
serviços de hospedagem interativa que permitem
aos usuários publicar e compartilhar seus próprios
conteúdos e imagens online; criação e manutenção
de blogues para terceiros; fornecimento de uma
website contendo tecnologia que permite aos
usuários a transferência e o compartilhamento de
vídeos, fotos, textos, gráficos, dados e áudio;
fornecimento de um website contendo tecnologia
que permite aos usuários online a criação de perfis
pessoais contendo informações de redes sociais.
Prior.:85641811
03/06/2012 US
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840349912 30/11/2012
Tit.ESE WORLD B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8351554
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

No.840349882 30/11/2012
003
Tit.SMS SIEMAG AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7207085
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: X-CELLIZE

CFE(4) 24.15.1; 26.13.25

003
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NCL(10) 39 serviços de transporte; serviços de
embalagem e armazenamento de produtos; serviços
de transporte, armazenamento, coleta (transporte),
depósito e armazenamento de dejetos, bem como
serviços de logística na área de serviços
supracitados; serviços de gerenciamento de frota,
manutenção de frota, monitoramento de frota,
planejamento de frota, suporte de frota e controle de
frota de frotas de veículos de coleta de dejetos e
frotas de recipientes de dejetos, entrega porta a
porta de recipientes de dejetos; serviços de
consultoria técnica, perícia e consultoria referente a
transporte de de dejetos e remoção de descarte de
dejetos; serviços de consultoria técnica e perícia
referentes a transporte de dejetos, e remoção de
descarte de dejetos, serviços de fornecimento de
informações sobre descarte de dejetos, remoção.
Prior.:011074556
26/07/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

No.840349920 30/11/2012
003
Tit.SMS SIEMAG AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7207085
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: X-CELLIZE

No.840349955 30/11/2012
Tit.ESE WORLD B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8351554
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

No.840349947 30/11/2012
003
Tit.GILEAD SCIENCES INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7673728
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FORVADE
NCL(10) 05 antivirais; anti-inflamatórios; produtos
farmacêuticos
cardiovasculares;
produtos
farmacêuticos para prevenção e tratamento de
câncer; produtos farmacêuticos para tratamento de
doenças e distúrbios do fígado; produtos
farmacêuticos para tratamento de doenças e
distúrbios respiratórios; produtos farmacêuticos para
prevenção e tratamento de hepatite e hiv/aids; antiinfecciosos.
Prior.:85/639,025
30/05/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
003

indústria siderúrgica, para máquinas de fundição
contínua, para máquinas de laminar para a
laminação de metais, para máquinas de forja, para
prensas para metais; aparelhos e instrumentos de
secagem, ventilação e abastecimento de água para
instalações metalúrgicas, siderúrgicas, de fundição
contínua, laminação, forja e prensa.
Prior.:30 2012 032 895 31/05/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840349980 30/11/2012
003
Tit.MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0184454
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CC-LINK ENERGY
NCL(10)
09
computadores;
interfaces
de
computador; software de computador para uso no
controle de eletricidade de automação de fábrica
para economia de energia; aparelhos de
comunicação de rede para automação de fábrica;
transmissores e receptores para uso na automação
de
fábrica;
controladores
programáveis;
controladores de demanda elétrica para gerenciar
energia.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840349998 30/11/2012
003
Tit.SMS SIEMAG AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7207085
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: X-CELLIZE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 aparelhos de controle e regulação
elétricos e eletrônicos para máquinas para a
indústria metalúrgica, para máquinas para a indústria
siderúrgica, para máquinas de fundição contínua,
para máquinas de laminar para a laminação de
metais, para máquinas de forja, para prensas para
metais; aparelhos e instrumentos de pesagem,
medição, sinalização e controle; aparelhos pra
processamento de dados e computadores para a
indústria metalúrgica e a indústria siderúrgica;
programas de computador armazenados sobre
suportes de dados para comando ou regulação de
máquinas para a indústria metalúrgica de máquinas
para a indústria siderúrgica, de máquinas de
fundição contínua, de máquinas de laminar para a
laminação de metais, de máquinas de forja, de
prensas para metais.
Prior.:30 2012 032 895 31/05/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840349939 30/11/2012
003
Tit.NINTENDO OF AMERICA INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NINTENDO LAND
NCL(10) 09 discos compactos e discos óticos
contendo entretenimento e conteúdo educacional e
informacional, a saber, videogames, quebracabeças, músicas e estórias; programas de jogos
eletrônicos disponíveis para download; softwares de
jogos eletrônicos disponíveis para download;
publicações eletrônicas disponíveis para download, a
saber, manuais de instruções de videogames;
arquivos de multimídia disponíveis para download,
incluindo videogames, jogos de computador e
músicas; programas para videogames disponíveis
para download; softwares e conteúdo adicional (addon) para videogames disponíveis paa download;
programas de jogos eletrônicos; softwares de jogos
eletrônicos; publicações eletrônicas relacionadas a
videogames; discos para videogames; programas
para videogames; softwares para videogames.
Prior.:85643267
05/06/2012 US

CFE(4) 24.15.1; 26.13.25
NCL(10) 40 serviços de tratamento de materiais;
serviços de consultoria referente a dejetos,
manuseio e reciclagem de dejetos; serviços de
fornecimento de informações sobre dejetos,
manuseio e reciclagem de dejetos.
Prior.:011074556
26/07/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840349963 30/11/2012
003
Tit.MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0441090
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HONEY MARC JACOBS
NCL(10) 03 fragrâncias, artigos de perfumaria;
preparações para o banho e para a ducha;
preparações para o cuidado do corpo, da pele e da
beleza.
Prior.:85781393
16/11/2012 US
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840349971 30/11/2012
003
Tit.SMS SIEMAG AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7207085
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: X-CELLIZE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de instalação, montagem,
conserto e conservação de instalações de máquinas
e industriais, a saber, de máquinas para a indústria
metalúrgica, de máquinas para a indústria
siderúrgica, de máquinas de fundição contínua, de
máquinas de laminar para a laminação de metais, de
máquinas de forja, de prensas para metais, de
máquinas para tratamento e processamento de
plásticos, de máquinas-ferramentas, de motores
(exceto motores para veículos terrestres), de
acoplamentos e dispositivos para a transmissão de
força (exceto para veículos terrestres), assim como
de
fornos
para
instalações
metalúrgicas,
siderúrgicas, de fundição contínua, laminação, forja
e prensa, de instalações de resfriamento para
máquinas para a indústria metalúrgica, para
máquinas para a indústria siderúrgica, para
máquinas de fundição contínua, para máquinas de
laminar para a laminação de metais, para máquinas
de forja, para prensas para metais, de aparelhos e
instrumentos
de
secagem,
ventilação
e
abastecimento
de
água
para
instalações
metalúrgicas, siderúrgicas, de fundição contínua,
laminação, forja e prensa; serviços de consultoria em
arquitetura.
Prior.:30 2012 032 895 31/05/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840350007 30/11/2012
Tit.ESE WORLD B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8351554
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 11 fornos para instalações metalúrgicas,
siderúrgicas, de fundição contínua, laminação, forja
e prensa; instalações de resfriamento para máquinas
para a indústria metalúrgica, para máquinas para a

003
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No.840350023 30/11/2012
003
Tit.SMS SIEMAG AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7207085
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: X-CELLIZE

CFE(4) 24.15.1; 26.13.25
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos e
pesquisa e projeto relacionados aos mesmos;
serviços de pesquisa e análise industriais; serviços
de projeto e desenvolvimento de hardware e
software de computador; serviços de engenharia;
serviços de pesquisa na área de proteção ambiental;
serviços
de
pesquisa
e
estudos
sobre
armazenamento de dejetos, transporte de dejetos,
técnicas de geração de economia de energia,
reciclagem e processamento de dejetos, gás residual
e fertilizantes, incluindo descarte de dejetos,
reciclagem de dejetos, incluindo geração de energia
e produção de combustíveis a partir de dejetos;
serviços de informatização e consultoria relacionada
a esta, incluindo consultoria relacionada ao
gerenciamento de redes (de cabos); serviços de
consultoria em proteção ao meio ambiente; serviços
de controle de qualidade; serviços de testagem de,
entre
outros
produtos/materiais,
instalações
elétricas, instalações, equipamentos e aparelhos de
abastecimento de água e gás, instalações,
equipamentos e aparelhos de aquecimento; serviços
de avaliação de danos por perito; serviços de
consultoria técnica referente a dejetos; serviços de
pesquisa e recuperação de software e programas de
computador, captura, manutenção e análise de
dados, relativas à área de dejetos, descarte,
remoção, manuseio e reciclagem de dejetos, e à
área de gerenciamento de recipientes e
gerenciamento de veículos de coleta de dejetos;
serviços de pesquisa e análise referentes a dejetos,
descarte, remoção, consumo de eletricidade e sobre
cortes de energia, inclusive dentro de estrutura de
prevenção de cortes de energia e análise de
consumo
de
eletricidade,
fornecimento
de
eletricidade e previsão de consumo de eletricidade;
serviços de consultoria e perícia técnica
relacionados
a
transporte,
embalagem
e
armazenagem de dejetos, descarte de dejetos e
remoção de dejetos; serviços de consultoria técnica
relacionados a dejetos, reciclagem e manuseio de
dejetos.
Prior.:011074556
26/07/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840350015 30/11/2012
Tit.BOPP & REUTHER SICHERHEITS-UND
REGELARMATUREN GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8884781
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOPP & REUTHER

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de concepção de edifícios e
desenho de plantas para construção; serviços de
consultoria técnica de construção; serviços de um
engenheiro; serviços de projeto e desenvolvimento
de software de computador para indústria
metalúrgica e para a indústria siderúrgica; serviços
de
consultoria
técnica
e
elaboração
de
levantamentos técnicos.
Prior.:30 2012 032 895 31/05/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

em particular, provimento de programas televisivos
por televisão, por sistemas a cabo e de satélite, pela
internet, por redes de comunicações eletrônicas e
por redes de comunicação sem fio; provimento de
programas e de conteúdos de entretenimento não
transferíveis (não downloadable), a saber, de
programas de televisão, de eventos esportivos e
clipes relacionado, de gráficos e de informações
fornecidos por meios de televisão, de sistemas a
cabo e de satélite, da internet, de redes de
comunicações eletrônicas e de redes de
comunicação sem fio; produção e distribuição de
programas de televisão fornecidos por meios de
televisão, de sistemas a cabo e de satélite, da
internet, de redes de comunicações eletrônicas e de
redes de comunicação sem fio; serviços de
programação de televisão; entretenimento on-line
interativo na natureza de um website contendo
apresentações fotográficas, em vídeo e em prosa,
clipes de vídeo relacionados, jogos eletrônicos e
outros materiais multimídia apresentando conteúdo
de ou relacionado a programas de televisão e a
eventos esportivos, todos não transferíveis (não
downloadable).
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840350058 30/11/2012
Tit.BOPP & REUTHER SICHERHEITS-UND
REGELARMATUREN GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8884781
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOPP & REUTHER

003

No.840350031 30/11/2012
003
Tit.SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0249734
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REDE TRUCK

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 pneus.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840350040 30/11/2012
003
Tit.HOME BOX OFFICE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0179388
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HBO BOXING WORLD CHAMPIONSHIP

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 07 válvulas (partes de máquinas); válvulas
hidráulicas; válvulas que podem ser operadas de
forma pneumática; atuadores para válvulas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840350066 30/11/2012
003
Tit.MASTERFLEX SE (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8871531
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMPIUS
NCL(10) 10 tubos flexíveis para uso medicinal; tubos
flexíveis para fins veterinários; cânulas; tubos de
drenagem para fins medicinais; aparelhos e
instrumentos cirúrgicos, medicinais, odontológicos e
veterinários.
Prior.:30 2012 032 512 30/05/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840350074 30/11/2012
003
Tit.SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0249734
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE TRUCK

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 06 válvulas de metal (exceto partes de
máquinas).
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 41 educação; provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais;
provimento de entretenimento e de educação;
serviços de produção e de distribuição televisiva;
apresentação e distribuição de áudio, de vídeo, de
imagens estáticas e em movimento e de dados;
serviços de editoração (incluindo serviços de
editoração eletrônica); provimento de fóruns de
discussão e de blogs; serviços de entretenimento,
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Tit.BORFLEX IND E COM DE ARTEFATOS DE
BORRACHA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57542839000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BORFLEX
NCL(10) 17 anéis, anéis e aros de borracha para
vedação, bastante amortecedores de borracha.
todos relacionados á área automotiva
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo]; assessoria,
consultoria e informação em reparo e manutenção
de veículos; centro de diagnóstico de veículo
(serviços de -) [serviços de manutenção/reparo de
automóveis];
concessionária
de
veículos
(reparo/assistência
técnica
para
veículos);
manutenção e reparo de automóveis.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840350082 30/11/2012
003
Tit.MASTERFLEX SE (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8871531
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMPIUS
NCL(10) 17 tubos flexíveis, não metálicos, também
aquecíveis; junções, conexões e acoplamentos par
tubos flexíveis, não metálicos; canos e tubos de
borracha como produtos semifabricados; junções,
conexões e acoplamentos para canos, não metálicos
na forma extrudada para uso na manufatura;
material de vedação, calafetagem e isolamento;
materiais de reforço para canos (não metálicos).
Prior.:30 2012 032 512 30/05/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840351860 04/12/2012
Tit.BASCULAÇÃO LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04868697000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BASCULAÇO

004

CFE(4) 7.1.8; 27.5.1
NCL(10) 43 padaria, confeitaria, lanchonete,
restaurante e delicatessen.
Procurador: A PROVINCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840356960 07/12/2012
003
Tit.HIDRAULINK COMERCIO DE PRODUTOS
HIDRÁULICOS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06172249000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HIDRAULINK

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio e distribuição de equipamentos
hidráulicos, acessórios hidráulicos, representação
comercial, importação e exportação de artigos,
peças e equipamentos hidráulicos.
Procurador: SANDRO WUNDERLICH
No.840356978 07/12/2012
003
Tit.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓSGRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42595652000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TESTE ANPAD

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 fabricação de carrocerias, caçambas e
basculantes.
*INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.840356943 07/12/2012
003
Tit.BUKAN BRASIL ACADEMIA DE LUTAS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13855134000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BUKAN SCHOOL
NCL(10) 41 cursos, seminários e aulas regulares de
luta e defesa pessoal, formação de instrutores,
exames de faixa. nome da academia.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840356951 07/12/2012
003
Tit.FÓRMULA DO PÃO PADARIA & BAGUETERIA
LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07657188000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DO PÃO

CFE(4) 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 41 exames pedagógicos (avaliação), cursos
livre (ensino) e serviços de ensino.
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.840356986 07/12/2012
003
Tit.BORFLEX IND E COM DE ARTEFATOS DE
BORRACHA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57542839000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BORFLEX
NCL(10) 12 bucha de borracha, coxins para motor e
coifa para semi-eixos e amortecedores, todos
relativos á área automotiva
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.840356994 07/12/2012

003

No.840357001 07/12/2012
003
Tit.BORFLEX IND E COM DE ARTEFATOS DE
BORRACHA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57542839000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BFX
NCL(10) 17 anéis de borracha, anel ou aro de
borracha para vedação, bastante amortecedores de
borracha, todos relacionados á area automotiva
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.840357010 07/12/2012
003
Tit.BORFLEX IND E COM DE ARTEFATOS DE
BORRACHA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57542839000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BFX
NCL(10) 35 comércio de anéis e aros de borracha
para vedação, batentes amortecedores e buchas de
borracha,
coxin
para
semi-eixo
e
amor
amortecedores, todos relacionados á area
automotiva.
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.840357028 07/12/2012
003
Tit.BORFLEX IND E COM DE ARTEFATOS DE
BORRACHA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57542839000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BORFLEX
NCL(10) 35 comércio de anéis ou aros de borracha
para vedação , batentes amortecedores e buchas de
borracha, coxin para motor, coifa semi-eixos e
amortecedores, todos relacionados á area
automotiva
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.840357036 07/12/2012
003
Tit.KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925910
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: URSINHO LU

CFE(4) 3.1.14; 5.7.1; 26.2.7; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 30 cacau, chocolate, bebidas à base de
cacau e/ou chocolate e preparações para elaborar
tais bebidas; produtos de padaria, pastelaria,
confeitaria, a saber, pão, bolachas, biscoitos (doces
ou salgados), waffles, biscoito tipo wafers, bolos,
doces, barras de cereais; preparações à base de
cereais.
Procurador: ISABELLA CARDOZO
No.840357044 07/12/2012
Tit.KRM TEMPEROS LTDA ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17210941000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRODUTOS MANÁ

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 fabricação de especiarias, molhos,
temperos e condimentos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840357052 07/12/2012
003
Tit.MARLON REUS CONFECÇÕES ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84949452000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROTHA RÉUS

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 25 artigos de malha (vestuario), bermudas,
calças, calças compridas, camisas, camisetas,
coletes,
confeccionado
vestuário),
corpete,
(jaquetas, malhas (vestuário), saias, vestuário,
vestidos, shorts.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.840357060 07/12/2012
003
Tit.ERGOSS ERGONOMIA, SAUDE E
SEGURANÇAQ DO TRABALHO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11020479000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ERGOSS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 prestação de serviços na área de
ergonomia; medicina do trabalho e realização de
exames.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840357079 07/12/2012
003
Tit.F DE O PALVES COMERCIO E SERVIÇOS DE
FESTAS (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13454738000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TUDO É FESTA
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 organização de festas e eventos
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840357087 07/12/2012
Tit.METALURGICA PAMPA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA-EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94628138000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: METALÚRGICA PAMPA

003

No.840357117 07/12/2012
Tit.GABRIEL ESPORTES ACADEMIA DE
CONDICIONAMENTO FISICO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14528844000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: XFIT ACADEMIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 40 serviços de usinagem; calderaria;
soldagem e serralheria
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840357095 07/12/2012
Tit.FERRAGEM LORENZET LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88318456000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRACASA LORENZET

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 aulas esportivas; academia de ginastica;
organização esportivas; assessoria, consultoria e
informação esporte fisico; condicionamento fisico;
treinamento funcional e aerobico e dança
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 aulas esportivas, academia de ginastica,
organização de competições esportivas, assessoria,
consultoria
e
informação
esporte
fisico,
condicionamento fisico, metodo pilates, treinamento
funcional. musculação, treinamento aeróbico e
dança
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840357125 07/12/2012
003
Tit.AMERICAN ORTHODONTICS (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8880484
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AO AMERICAN ORTHODONTICS
NCL(10) 10 aparelhos e suprimentos de ortodontia, a
saber, bandas, suportes (brackets), tubos bucais,
fios, ligaduras, aparelhos fixos e funcionais, e
instrumentos, a saber, alicates, cortadores e
dobradores.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de ferragens, produtos
metálicos,
artigos
sanitarios,
materiais
de
construção, material elétrico, móveis, utensilios
doméstico e artigos para decoração
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840357109 07/12/2012
Tit.GABRIEL ESPORTES ACADEMIA DE
CONDICIONAMENTO FISICO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14528844000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: XFITNESS ACADEMIA

No.840357133 07/12/2012
003
Tit.CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR JOSE
SEBASTIÃO DOS SANTOS LTDA-EPP (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13374376000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CEPJSS CENTRO EDUCACIONAL PROF.
JOSÉ SEBASTIÕ DOS SANTOS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 educação e ensino infantil; ensino
fundamental; ensino médio e superior
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Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840357141 07/12/2012
003
Tit.GOLD NUTRITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43928183000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITAMAX
NCL(10) 05 alimentos infantis, leite de soja infantil e
adoçantes dietéticos e farinha láctea, todos os itens
incluídos nesta classe.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840357150 07/12/2012
003
Tit.CHOKOLA'J INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8973997
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHOKOLAH

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 barras de cereais hiperprotéicas;
bebidas à base de cacau; bebidas à base de
chocolate; biscoitos; bolachas; bolos; bombons;
cacau; cacau <bebidas à base de -); cacau <bebidas
de -) com leite; cacau <produtos de -); caramelos
idoces]; cereais (preparações feitas com -);
chocolate; chocolate <bebidas a base de-);
chocolate <bebidas de -) com leite; cobertura de bolo
[glacêi; comestiveis <gelados -); confeitos; doces
(confeitosi; doces*; geléias de frutas (confeitos];
pasta de amêndoas; pastilhas [confeitos]; pó para
bolo; sorvetes; sorvete <agente para engrossar ->;
sorvetes (pós para preparar -); tortas; waffles.
Procurador: MEIRE LOPES MONTES
No.840357168 07/12/2012
003
Tit.GOLD NUTRITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43928183000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITAMAX
NCL(10) 29 leite e produtos à base de leite, leite com
soja, leite de soja em pó e líquido, barras de frutas,
gelatina diet, sopas de legumes e outros grãos,
todos incluídos nesta classe.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

CFE(4) 15.9.1; 27.5.1
NCL(10) 37 instalação e manutenção elétrica (a
instalação, alteração, manutenção e reparo em
todos os tipos de construções de; sistemas de
eletricidade (cabos de qualquer tensão, fiação,
materiais elétricos, etc.).
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(10) 30 fabricação de sorvete; sorvetes;
engrossar sorvetes (crepes gelados) (agentes para);
sorvetes (para engrossar); sorvetes (pó para
preparar); casquinha para sorvete.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

No.840357192 07/12/2012
003
Tit.PROVIDENCE DISTRIBUIDORA DE FILMES
LTDA. ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08656129000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PANDORA
NCL(10) 35 distribuição de filmes cinematograficos
Procurador: ELVIS FERNANDO REGONASCHI

No.840357265 07/12/2012
Tit.FD INFORMÁTICA LTDA-EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04383784000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FDNET.COM.BR

No.840357206 07/12/2012
003
Tit.DEOCLÉCIO POLETTO DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17175405000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAFAIETE SOLUÇÕES ELÉTRICAS

CFE(4) 1.15.9; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de instalações e manutenção
de rede elétrica residencial e/ou comercial
Procurador: PERLA NATHALY POLLONIO
No.840357230 07/12/2012
Tit.ATTACK INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75563973000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BREEZE

003

No.840357176 07/12/2012
003
Tit.GOLD NUTRITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43928183000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITAMAX
NCL(10) 30 farinha de soja, farinha de nozes, barra
de cereais, pão, massas; chocolates, produtos à
base de cacau e/ou manteiga de cacau, incluindo
achocolatados diet; biscoitos doces ou salgados,
torradas, chás prontos para beber e balas diet;
cereais matinais (com ou sem soja); biscoito, papas
de farinha alimentares à base de leite [mingau].
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840357184 07/12/2012
003
Tit.CONSISTEL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03220128000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSISTEL

003

CFE(4) 26.4.10; 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de computadores; aluguel de
software de computador; analise de sistemas
(informática); dados recuperação de - >
(informática);
programação
de
computador
(informática);
atualização
de
software
de
computador; projeto de sistema de computadores;
consultoria em design e desenvolvimento de
hardware )e computador; criação e manutenção de
web sites para terceiros; conversão de dados e
programas de computador (exceto conversão física);
elaboração (concepção) de software de computador;
hospedagem e web sites; instalação de software de
computador;
manutenção
de
software
de
computador; mecanismos de busca (fornecimento de
.1 para a internet; monitoramento de sistemas de
computador por acesso remoto; recuperação de
dados (informática);
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.840357273 07/12/2012
003
Tit.LAR DA MELHOR IDADE LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15838169000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: L.M.I.

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 25 lenço tubular (para prática de esportes
ao ar livre).
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.840357257 07/12/2012
003
Tit.RILDO DA ROCHA CAMARGO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00974664000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEBLASKA SORVETES FEITOS COM
CARINHO

CFE(4) 2.9.1; 7.1.24; 27.5.1
NCL(10) 44 clinicas de repouso; casa de repouso;
residencial para idosos; clinicas de convalescença;
centro medico; assistencia , medico; assistencia
medica para idosos; serviços de clinica medica.
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Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C LTDA

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REALCE

No.840357281 07/12/2012
003
Tit.DAMASCO PAPELARIA COMERCIAL LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06135038000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GIFTPAPER PAPELARIA E PRESENTES

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 09 componentes de alto falantes de
carcaça para alto falantes
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 3.7.5; 26.1.1; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 35 prestação de serviços de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria e material de escritório.
Procurador: MONICA DA SILVA MORAES

No.840357338 07/12/2012
Tit.EMPÓRIO DONALICE COMÉRCIO DE
PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16651313000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPÓRIO DONALICE

003

CFE(4) 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 35 agenciamento de modelo para
publicidade
(administração
de
carreira);
agenciamento de elenco; administração de carreira
de artistas.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840357362 07/12/2012
Tit.ENTERPRISE HOLDINGS, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8833699
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DRIVE ALLIANCE

003

No.840357290 07/12/2012
003
Tit.PARAIBINHA RIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09343256000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRODUTOS PARAIBINHA RIO TAPIOCA

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 35 empório de alimentos naturais.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 2.1.25; 22.1.25; 27.5.1
NCL(10) 30 tapioca; sagu; alimentos farináceos;
bolos; massas alimentares; farinha de tapioca.
Procurador: MONICA DA SILVA MORAES

No.840357346 07/12/2012
Tit.ALLURE EIRELI- EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17165427000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALLURE AGENCY

003

No.840357303 07/12/2012
003
Tit.PARAIBINHA RIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09343256000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRODUTOS PARAIBINHA RIO TAPIOCA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de fidelização de clientes e
serviços do clube para fins comerciais, promocionais
e/ou publicidade.
Procurador: MIRIAN OLIVEIRA DA ROCHA PITTA
No.840357370 07/12/2012
003
Tit.ANDRITZ BRASIL LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8880530
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RTD
NCL(10) 07 refinador para polpa de madeira ou
similar.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840357389 07/12/2012
Tit.AB-BIOTICS, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8192383
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEUROFARMAGEN

003

CFE(4) 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 41 agencia de modelos
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840357354 07/12/2012
Tit.ALLURE EIRELI- EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17165427000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALLURE AGENCY

003

CFE(4) 2.1.25; 22.1.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista e atacadista,
importação, exportação e distribuição de produtos
alimentícios, em especial: tapioca; sagu; alimentos
farináceos; bolos; massas alimentares; farinha de
tapioca.
Procurador: MONICA DA SILVA MORAES

CFE(4) 26.4.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 05 produtos, conjuntos e soluções
farmacogenéticas para aumentar a eficiência de
tratamentos para pacientes psiquiátricos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840357311 07/12/2012
Tit.REALCE PINTURA E ESTAMPARIA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00625768000150

No.840357397 07/12/2012
Tit.AB-BIOTICS, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8192383
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

003

003
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densidade sob a forma de péletes, grânulos ou
pastas; pigmentos; colorantes; tintas; vernizes;
lacas; tintas de tipografia; tintas de tipografia para
impressoras a jato de tinta; toners para
eletrofotografia; metais não ferrosos em formato de
folha ou pó para pintores, decoradores, impressoras
e artistas; metais preciosos em formato de folha ou
pó para pintores, decoradores, impressores e
artistas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

Marca: NEUROFARMAGEN

CFE(4) 26.4.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de análises genéticas para
aumentar a eficiência de tratamentos para pacientes
psiquiátricos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840357443 07/12/2012
Tit.TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8025533
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LIOPLAX

003

No.840357400 07/12/2012
003
Tit.SOLUTION SYSTENS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05591523000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CANAL COMERCIO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio e serviços de propaganda,
integração comercial, suporte técnico, manutenção e
outros serviços em tecnologia da informação; design,
agenciamento de profissionais para atividades
esportivas, culturais e artísticas, salas de acesso a
internet, reparação e manutenção de equipamentos
periféricos e de computador.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840357427 07/12/2012
003
Tit.EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5012333
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CALIBREX
NCL(10) 10 dispositivos médicos, incluindo
calibradores de válvulas cardíacas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840357435 07/12/2012
Tit.TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8025533
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LIOPLAX

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
02
mordentes;
preparações
para
conservação de madeira; tinturas; corantes; misturas
mestres de cor contendo pigmentos de alta

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 17 materiais isolantes; recipientes de
embalagem industrial de borracha; borracha; forro de
plástico para uso agrícola; folhas de resina sintética
com adesivos; plástico em formato extrudado para
uso em fabricação; materiais de blindagem
eletromagnética; folhas ou filmes plásticos com uma
camada condutora; filmes antirreflexo; plásticos
incombustíveis; plásticos semiprocessados contendo
materiais quimicos funcionais em forma de grânulos,
péletes, fibras, lençóis, pastas ou filmes; substâncias
plásticas
semiprocessadas;
produtos
semitrabalhados de plástico.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840357451 07/12/2012
003
Tit.APPLE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0163074
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POWER NAP
NCL(10) 09 computadores; dispositivos periféricos
de computador; hardware de computador; monitores
de computador; máquinas de jogos de computador;
computadores de bolso, computadores em formato
de prancheta, assistentes digitais pessoais,
organizadores eletrônicos, blocos de anotações
eletrônicos, leitores de livros eletrônicos; unidades
de jogo eletrônico de bolso adaptadas para uso com
uma tela ou monitor de exibição externa; dispositivos
eletrônicos digitais de bolso e software relacionado a
estes; dispositivos eletrônicos digitais móveis de
bolso capazes de fornecer acesso à internet e para
envio, recebimento e armazenamento de chamadas
telefônicas, fax, correio eletrônico e outros dados
digitais; unidades de bolso eletrônicas para
recebimento, armazenamento e/ou transmissão sem
fio de dados e mensagens e dispositivos eletrônicos
que permitem ao usuário rastrear ou gerenciar
informações pessoais; aparelhos de gravação e
reprodução de som; reprodutores de mp3 e outros
formatos digitais de áudio; gravadores de áudio
digital; gravadores e reprodutores de vídeo digital;
gravadores e reprodutores de cassete de áudio;
gravadores e reprodutores de cassete de vídeo;
discos compactos; gravadores e reprodutores de
discos compactos; gravadores e reprodutores de
discos versáteis digitais; reprodutores e gravadores
e reprodutores de discos versáteis digitais;
reprodutores e gravadores de fita de áudio; rádios,
transmissores de rádio e receptores; mixadores de
áudio, vídeo e digitais; aparelhos de áudio de carro;
fones de ouvido, fones; alto-falantes de áudio;
microfones; equipamento e instrumentos de
comunicação eletrônica; aparelhos pedagógicos

audiovisuais; aparelhos e instrumentos ópticos;
aparelhos e instrumentos de telecomunicações;
aparelhos de comunicação em rede; modems;
dispositivos de navegação e sistema de
posicionamento global (gps); telefones; dispositivos
de comunicação sem fio para transmissão de voz,
dados ou imagem; aparelhos para armazenamento
de dados; chips, discos e fitas com software e
programas de computador ou para gravar estes;
circuitos integrados; aparelhos de fax; câmeras;
baterias; carregadores de baterias; cabos elétricos;
cabos de computador; bobinas elétricas; conectores
elétricos; adaptadores de energia elétrica; aparelhos
de controle remoto; estações de base eletrônicas;
microprocessadores; placas de memória; teclados;
impressoras, unidades de disco, adaptadores,
cartões adaptadores, conectores e drivers para
computador; mídia virgem de armazenamento em
computador; portadores de dados magnéticos;
televisores; receptores de televisão; monitores de
televisão; caixas conversoras; software de
computador; jogos de computador e eletrônicos;
cartões de presente codificados e eletrônicos;
software
de
computador
de
sistema
de
posicionamento
global
(gps);
software
de
computador para viagem e turismo, planejamento de
viagem, navegação, planejamento de rota de
viagem, informações geográficas, de destino,
transporte e tráfego, orientações de direção e
caminhada,
mapeamento
personalizado
de
localizações, informações de atlas de ruas,
mostrador de mapa eletrônico e informações de
destino; software de computador para criação,
autoração,
distribuição,
descarregamento,
transmissão, recebimento, reprodução, edição,
extração, codificação, decodificação, exibição,
armazenamento e organização de texto, dados,
representações gráficas, imagens, áudio, vídeo e
outro conteúdo multimídia, publicações eletrônicas e
jogos eletrônicos; software de computador para uso
na
gravação,
organização,
transmissão,
manipulação e revisão de texto, dados, arquivos de
áudio, arquivos de vídeo e jogos eletrônicos em
conexão com computadores, televisores, caixas de
conversão para televisão, reprodutores de áudio,
reprodutores de vídeo, reprodutores de mídia,
telefones e dispositivos eletrônicos digitais de bolso;
software de computador para permitir que usuários
programem
e
distribuam
texto,
dados,
representações gráficas, imagens, áudio, vídeo e
outro conteúdo multimídia por meio de redes globais
de comunicação e outras redes de computadores,
eletrônicas e de comunicações; software de
computador para identificar, localizar, agrupar,
distribuir e gerenciar dados e links entre servidores
de computador e usuários conectados a redes
globais de comunicação e outras redes de
computadores, eletrônicas e de comunicações;
software de computador para uso em dispositivos
eletrônicos digitais móveis de bolso e outros
eletrônicos de consumo; software de publicação
eletrônica; software leitor de publicação eletrônica;
software de computador para gerenciamento de
informações pessoais; conteúdo de áudio e
audiovisual pré-gravado descarregável, informações
e comentários; livros eletrônicos descarregáveis,
revistas, periódicos, boletins, jornais, diários e outras
publicações; software de gerenciamento de banco
de dados; software de reconhecimento de
caracteres; software de reconhecimento de voz;
software de correio eletrônico e envio de
mensagens; software de computador para acessar,
navegar e pesquisar bancos de dados on-line;
quadros de avisos eletrônicos; software de
sincronização
de
dados;
software
de
desenvolvimento de aplicativo; aparelhos de controle
de franquias; caixas registradoras; mecanismos para
aparelhos operados por moedas; máquinas de
ditado; marcadores de bainha para costura;
máquinas para votar; etiquetas eletrônicas para
produtos; máquinas de seleção de prêmio; aparelhos
e instrumentos de pesagem; telas fluorescentes;
filamentos condutores de luz de fibra óptica;
instalações elétricas para controle remoto de
operações industriais; instrumentos de navegação;
aparelhos de medição; para-raios; eletrolisadores;
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extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para
uso industrial; aparelhos e equipamentos de
salvamento; alarmes de apito; óculos de sol;
aparelhos para controle de ovos; apitos para cães;
ímãs decorativos; cercas eletrificadas; meias
aquecidas por eletricidade; manuais de usuário em
formato legível eletronicamente, por máquina ou
computador para uso com todos os produtos
supracitados e vendidos como parte integrante
destes; equipamento de computador para uso com
todos os produtos supracitados; aparelhos
eletrônicos com funções multimídia para uso com
todos os produtos supracitados; aparelhos
eletrônicos com funções interativas para uso com
todos os produtos supracitados; acessórios, partes,
guarnições e aparelhos de testagem para todos os
produtos supracitados; capas, bolsas, estojos,
transportadores, braçadeiras e cordões adaptados
ou moldados para conterem todos os produtos acima
citados.
Prior.:45438
08/06/2012 TT
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840357460 07/12/2012
003
Tit.COSTRUZIONI MECCANICHE LUIGI BANDERA
S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8884854
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOFLEX
NCL(10) 07 máquinas e máquinas-ferramentas para
processamento de matérias plásticas.
Prior.:010973725
18/06/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840357478 07/12/2012
003
Tit.SIEMENS MEDICAL INSTRUMENTS PTE. LTD.
(SG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7779020
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACE
NCL(10) 10 aparelhos auditivos médicos e partes
destes (desde que inclusos nesta classe).
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840357486 07/12/2012
003
Tit.AMAG ROLLING GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7027087
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMAG PROCATH
NCL(10) 06 metais comuns e suas ligas; materiais
de construção metálicos; construções metálicas
transportáveis; materiais metálicos para vias férreas;
cabos e fios de metal comum não elétrico;
serralharia, pequenos artigos de ferragem; canos e
tubos metálicos; produtos de metal comum não
incluídos em outras classes; folhas e placas de
metal.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840357494 07/12/2012
003
Tit.AMAG ROLLING GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7027087
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMAG TOPFORM
NCL(10) 06 metais comuns e suas ligas; materiais
de construção metálicos; construções metálicas
transportáveis; materiais metálicos para vias férreas;
cabos de fios de metal comum não elétrico;
serralharia; pequenos artigos de ferragem; canos e
tubos metálicos; produtos de metal comum não
incluídos em outras classes; folhas e placas de
metal.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840357508 07/12/2012
Tit.IZONIL GROUP S.R.O. (SK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8884862
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IZONIL

003

Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 19 concreto; elementos de concreto para
construção;
postes
de
cimento;
cimento;
revestimentos
[materiais
de
construção];
revestimento de cimento; revestimento de cimento à
prova de umidade; revestimentos de cimento à prova
de fogo; placas de cimento; argamassa; aglutinantes
para ladrilhagem; materiais de construção, não
metálicos; revestimentos não metálicos para paredes
e muros; materiais de reforço não metálicos para
construção; tijolos; vigas não metálicas; painéis não
metálicos para construção; cercas não metálicas;
dormentes não metálicos para estradas de ferro;
condutos forçados [não metálicos]; divisórias não
metálicas; flutuantes não metálicos para amarração
de embarcações; canos para drenagem, não
metálicos; gesso [gipsita]; estuque [gesso]; tetos não
metálicos; materiais de construção refratários, não
metálicos; revestimentos betuminosos para telhados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840357516 07/12/2012
003
Tit.CONSTRUZIONI MECCANICHE LUIGI
BANDERA S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7712758
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SMARTFLEX
NCL(10) 07 máquinas e máquinas-ferramentas para
processamento de matérias plásticas.
Prior.:010973766
18/06/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840357524 07/12/2012
003
Tit.EBEL INTERNATIONAL LTD. (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0299901
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EQIAVI HEALTH
NCL(10) 05 suplementos nutricionais, alimentos
dietéticos, todos contendo vitaminas, minerais,
ervas, fibra e proteína, todos na forma de pastilhas,
pós, cápsulas ou líquidos, sem incluir produtos
farmacêuticos e medicinas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840357532 07/12/2012
003
Tit.EBEL INTERNATIONAL LTD. (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0299901
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EQIAVI HEALTH
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas
de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel,
xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal,
mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos);
especiarias; gelo.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840357540 07/12/2012
003
Tit.EBEL INTERNATIONAL LTD. (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0299901
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EQIAVI SPORT
NCL(10) 05 suplementos nutricionais, alimentos
dietéticos, todos contendo vitaminas, minerais,
ervas, fibras e proteína, todos na orma de pastilhas,
pós, cápsulas ou líquidos, sem incluir produtos
farmacêuticos e medicinas.

No.840357559 07/12/2012
003
Tit.EBEL INTERNATIONAL LTD. (BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0299901
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EQIAVI SPORT
NCL(10) 30 café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes;
mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó;
sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos);
especiarias; gelo.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840357567 07/12/2012
Tit.CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE
UBERABA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18256255000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CETECO

003

CFE(4) 18.3.2; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços para desenvolvimento,
provimento e implantação de programas de
qualificação profissional, bem como ensino e
pesquisa direcionados ao mercado de trabalho
ligado ao comércio; serviços de educação,
treinamento; cursos para capacitação profissional.
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.840357575 07/12/2012
003
Tit.FERNANDO ANTONIO BITTENCOURT DA
FONSECA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8880549
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARROSSEL DE EMOCOES

CFE(4) 27.5.1; 27.5.11; 29.1.15
NCL(10) 41 divertimento; organizadores de
exposições para fins culturais; grupo musical; banda
de música; conjunto musical (serviços de); banda de
música (serviços de entretenimento); organização de
eventos; blocos de carnaval; festas (planejamento
de-); shows (produção de -); apresentação de
espetáculos ao vivo; divertimento; organização de
espetáculos; promoção de eventos artísticos
culturais e recreativos; discotecas; produção cultural;
educação (serviços de-); serviços de lazer e
entretenimento; banda de música.
Procurador: DANIEL PESSÔA CAMPELLO
QUEIROZ
No.840357583 07/12/2012
Tit.UNITED PIPELINES ASIA PACIFIC PTE
LIMITED (SG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8884820

003
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8837970
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLANETA PAPEL

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: N' GENIUS
NCL(10) 06 aços ligados
Prior.:T12083981
13/06/2012 SG
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840357591 07/12/2012
003
Tit.IPSWITCH, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8895473
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WHATSUP
NCL(10) 09 ferramenta de monitoramento de rede
de computadores que dispara alarmes visíveis,
audíveis ou remotos de bip quando elementos de
rede monitorados não respondem ao "polling",
software de computador para criar e editar mapas de
rede de computadores; ferramenta de software de
computador que permite aos usuários pesquisar e
exibir informações sobre a condição dos dispositivos
em uma rede.
Procurador: WALTER W. PALMER
No.840357605 07/12/2012
003
Tit.RENEWABLE ENERGY CORPORATIONS ASA
(NO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8780676
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REC
NCL(10) 39 serviços de fornecedor de energia;
abastecimento de energia; distrubuição de energia e
eletricidade.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840357613 07/12/2012
003
Tit.RENEWABLE ENERGY CORPORATIONS ASA
(NO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8780676
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REC

NCL(10) 41 entretenimento, atividades desportivas e
culturais, organização e promoção de eventos.
Procurador: JORGE CARNEIRO ROSA
No.840357672 07/12/2012
003
Tit.WM. WRIGLEY JR. COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7155158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TURBULENCE
NCL(10) 30 confeitos, goma de mascar, chiclete,
doces, mentas, balas e pastilhas
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 26.7.3; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 16 material de escritório, artigos de
papelaria, material impresso, cartões e convites.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840357648 07/12/2012
003
Tit.GLAMGLOW, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8902720
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TEAOXI
NCL(10) 03 extratos de plantas e ervas vendidos
como componentes de cosméticos.
Prior.:85/785,243
21/11/2012 US
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840357656 07/12/2012
Tit.SÁNCHEZ CANO, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8902739
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: B-LOV!

No.840357680 07/12/2012
003
Tit.WM. WRIGLEY JR. COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7155158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZEPHYR
NCL(10) 30 confeitos, goma de mascar, chiclete,
doces, mentas, balas e pastilhas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840357699 07/12/2012
003
Tit.ANNE BUTTERLY (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7723083
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZIMPLES
NCL(10) 16 toalhas descartáveis feitas de materiais
celulósicos.
Prior.:2623602
07/06/2012 GB
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS

003
No.840357710 07/12/2012
003
Tit.MARIO ADRIANO PACHECO PEREIRA & CIA
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11708505000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: G V SAT RASTREADOR VEICULAR
NCL(10) 45 serviço de monitoramento e localização.
Procurador: JORGE CARNEIRO ROSA
No.840357729 07/12/2012
003
Tit.GP COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00591175000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CASUAL INTERIORES

CFE(4) 26.1.10; 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 39 serviço de fornecedor de energia,
abastecimento de energia, distribuição de energia e
eletricidade
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840357621 07/12/2012
Tit.DIGITAL PAPER LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8837970
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PAPER LOVE

003

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 30 doces, produtos de confeitaria, produtos
gelificados de confeitaria em drágeas, barra de
alcaçuz, balas de chocolate, doces e balas, gomas
de mascar, balas de goma [jujubas] e barras de
chocolate, ingredientes utilizados na fabricação dos
produtos anteriormente mencionados, em particular,
amido , açucar, cacau, chocolate, adoçantes e
xaropes
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840357664 07/12/2012
Tit.NONOAI TENIS CLUBE (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88005251000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NONOAI TENIS CLUBE

CFE(4) 2.9.1; 3.7.21; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 16 material de escritório, artigos de
papelaria, material impresso, cartões e convites.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840357630 07/12/2012
Tit.DIGITAL PAPER LLC (US)

003

CFE(4) 27.5.1

003

CFE(4) 27.5.1; 27.5.17; 29.1.6
NCL(10) 20 almofadas, aparadores (bufê), armários,
armários (guarda-louças>, artigos para cama,
balcões, bancos (móveis), bandeja de mesas,
manquinhos para os pés, camas, cadeiras, cadeiras
(assentos), carrinhos (mobiliário>, cômodas com
gavetas,
chaises,
divãs,
estantes,
escolar
(mobiliário),
escritório
(móveis
para-),
espreguiçadeiras (cadeiras), fichas (arquivos para->
(móveis>, guarda-louças, jardineiras (móveis>,
mesas, mesas laterais, mesas de centros, móbiles
(decoração), mobiliário (peças de-), mobiliário
escolar, móveis para escritório, namoradeiras,
painéis de afixação, penteadeiras, , poltronas, porta
livro (móveis), porta- revistas, prateleiras para
armazenagem, prateleiras para móveis, puffs, racks,
rattan, rolos de cama <travesseiros), sofás, sofás
modulados, tendas, travesseiros, umbrelones.
Procurador: RODRIGO CAFFARO
No.840357737 07/12/2012
Tit.BAYER SAS (FR)

003
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aparelhos respiratórios autônomos para bombeiros a
saber: máscara para o rosto, console de controle,
mangueira de respiração, válvula de demanda,
armação traseira e cilindro de ar comprimido.
Prior.:85/791,284
30/11/2012 US
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7711310
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DECIS

No.840357800 07/12/2012
003
Tit.GP COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00591175000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BASE CASUAL

CFE(4) 5.1.3; 27.5.1
NCL(10) 05 preparações para matar ervas daninhas
e destruir animais nocivos.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.840357753 07/12/2012
003
Tit.GP COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00591175000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASUAL INTERIORES

CFE(4) 27.5.1; 27.5.17; 29.1.6
NCL(10) 35 comércio varejista representação
comercial, importação e exportação de móveis,
artigos do mobiliário e utilidades domésticas em
todas as suas modalidades
Procurador: RODRIGO CAFFARO
No.840357761 07/12/2012
003
Tit.GP COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00591175000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASUAL EXTERIORES

CFE(4) 6.1.2; 18.3.14; 27.5.1
NCL(10) 29 frutos do mar do alaska; alimentos
acondicionados consistindo principalmente de frutos
do mar do alaska.
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

No.840357788 07/12/2012
003
Tit.GP COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00591175000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CASUAL INTERIORES

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1; 27.5.17; 29.1.6
NCL(10) 20 almofadas, aparadores (bufê), armários,
armários (guarda-louças), artigos para cama,
balcoes, bancos (móveis), bandeja de mesas,
manquinhos para os pés, camas, cadeiras, cadeiras
(assentos), carrinhos (mobiliário), cômodas com
gavetas,
chaises,
divãs,
estantes,
escolar
(mobiliário),
escritório
(móveis
para-),
espreguiçadeiras (cadeiras), fichas (arquivos para-)
(móveis), guarda-louças, jardineiras (móveis),
mesas, mesas laterais, mesas de centros, móbiles
(decoração), mobiliario (peças de-), mobiliário
escolar, móveis para escritório, namoradeiras,
painéis de afixação, penteadeiras, , poltronas, porta
livro (móveis), porta- revistas, prateleiras para
armazenagem, prateleiras para móveis, puffs, racks,
rattan, rolos de cama (travesseiros), sofás, sofás
modulados, tendas, travesseiros, umbrelones.
Procurador: RODRIGO CAFFARO

CFE(4) 27.5.1; 29.1.2,6
NCL(10) 20 almofadas, aparadores (bufê), armários,
armários (guarda-louças>, artigos para cama,
balcões, bancos (móveis), bandeja de mesas,
manquinhos para os pés, camas, cadeiras, cadeiras
(assentos), carrinhos (mobiliário>, cômodas com
gavetas,
chaises,
divãs,
estantes,
escolar
(mobiliário),
escritório
(móveis
para-),
espreguiçadeiras (cadeiras), fichas (arquivos para->
(móveis>, guarda-louças, jardineiras (móveis>,
mesas, mesas laterais, mesas de centros, móbiles
(decoração), mobiliário (peças de-), mobiliário
escolar, móveis para escritório, namoradeiras,
painéis de afixação, penteadeiras, , poltronas, porta
livro (móveis), porta- revistas, prateleiras para
armazenagem, prateleiras para móveis, puffs, racks,
rattan, rolos de cama <travesseiros), sofás, sofás
modulados, tendas, travesseiros, umbrelones.
Procurador: RODRIGO CAFFARO
No.840357818 07/12/2012
003
Tit.ALASKA SEAFOOD MARKETING INSTITUTE,
AN AGENCY OF THE STATE OF ALASKA, U.S.A.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8399760
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALASKA SEAFOOD BACALHAU DO
ALASCA MACROCEPHALUS

No.840357796 07/12/2012
003
Tit.AVON PROTECTION SYSTEMS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8913021
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DELTAIR
CFE(4) 27.5.1; 27.5.17; 29.1.2
NCL(10) 35 comércio varejista, representação
comercial importação de moveis, artigos do
mobiliário e utilidades em todas as suas
modalidades.
Procurador: RODRIGO CAFFARO
No.840357770 07/12/2012
003
Tit.ALASKA SEAFOOD MARKETING INSTITUTE,
AN AGENCY OF THE STATE OF ALASKA, U.S.A.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8399760
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALASKA SEAFOOD BACALHAU DO
ALASCA MACROCEPHALUS

CFE(4) 6.1.2; 18.3.14; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de treinamento e educação nas
áreas de espécies de frutos do mar do alaska,
gerenciamento de recursos naturais sustentáveis,
pescaria de frutos do mar do alaska, benefícios
nutricionais de frutos do mar do alaska, técnicas de
preparação de alimentos para frutos do mar do
alaska.
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 09 aparelhos respiratórios autônomos para
bombeiros; pares componentes para sistema de

No.840357826 07/12/2012
003
Tit.AVON PROTECTION SYSTEMS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8913021
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DELTAIR
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apimentados; bandejas para alimentos, exceto de
metais preciosos; porta-alhos de terracota; panelas
de terracota não elétricas para esquentar pão; pás
para pizza; utensílios de pedra para preparar pizza;
pipoqueiras não elétricas; jarros de água; moedores
de açúcar, de ervas e de temperos, operados
manualmente; infusores de chá, exceto de metal
precioso; cântaros; descansos de plástico; bandejas
giratórias de plástico; porta-bananas.
Prior.:85743648
02/10/2012 US
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

NCL(10) 09 aparelhos respiratórios autônomos para
bombeiros; partes componentes para sistema de
aparelhos respiratórios autônomos para bombeiros a
saber: máscara para o rosto, console de controle,
mangueira de respiração, válvula de demanda,
armação traseira e cilindro de ar comprimido.
Prior.:85/791,259
30/11/2012 US
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840357834 07/12/2012
003
Tit.GP COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00591175000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CASUAL EXTERIORES

CFE(4) 27.5.1; 27.5.17; 29.1.2
NCL(10) 20 almofadas, aparadores (bufê), armários,
armários (guarda-louças), artigos para cama,
balcões, bancos (móveis), bandeja de mesas,
manquinhos para os pés, camas, cadeiras, cadeiras
(assentos), carrinhos (mobiliário), cômodas com
gavetas,
chaises,
divãs,
estantes,
escolar
(mobiliário),
escritório
(móveis
para
-),
espreguiçadeiras (cadeiras), fichas (arquivos para -)
(móveis), guarda-louças, jardineiras (móveis),
mesas, mesas laterais, mesas de centros, móbiles
(decoração), mobiliário (peças de -), mobiliário
escolar, móveis para escritório, namoradeiras,
painéis de afixação, penteadeiras, poltronas, porta
livro (móveis), porta-revistas, prateleiras para
armazenagem, prateleiras para móveis, puffs, racks,
rattan, rolos de cama (travesseiros), sofás, sofás
modulados, tendas, travesseiros, umbrelones.
Procurador: RODRIGO CAFFARO
No.840357842 07/12/2012
003
Tit.GP COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00591175000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BASE CASUAL

CFE(4) 27.5.1; 29.1.2,6
NCL(10) 35 comércio varejista, representação
comercial, importação e exportação e exportação de
móveis, artigos do mobiliário e utilidades domésticas
em todas as suas modalidades
Procurador: RODRIGO CAFFARO
No.840357850 07/12/2012
Tit.PROGRESSIVE INTERNATIONAL
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0386804
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PL8

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 21 utensílios de cozinha, a saber, pinças
para servir e pinças para servir que prendem;
pauzinhos para comida oriental ("hashis"); garfos
para servir; separadores para ovos; prensadores de
atum; utensílios pra fazer bolinhas de melão;
recipientes para cozinha ou para uso doméstico, a
saber, conjunto de vasilhas, caixas de receitas
plásticas ou de madeira, saladeiras e recipientes
para armazenagem de alimentos, dispensadores de
mel, de xarope, de molhos de saladas, de vinagre e
de óleo de cozinha; moedores de sal, de pimenta e
de nozes operados manualmente; saleiro, pimenteira
e
recipientes
para
servir
queijo
ralado;
escovas/pincéis para limpeza de grelhas para
massas de tortas e para untar; tábuas de cortar;
artigos para cozinha e artigos para assar, a saber,
panelas de metal, escorredores de macarrão,
chaleiras não elétricas, caldeirões, cestas para
cozimento a vapor, panelas de cozinhar e panelas
de assar de terracota, panelas para assar,
recipientes para fritar bacon no micro-ondas,
caçarolas, prateleiras para cozinhar e refrigerar,
chapas para grelhar, descansos de colher, espetos,
utensílios protetores contra respingos, panelas
aquecedoras de manteiga, tigelas de cerâmica
aquecedoras de manteiga, panelas e bandejas par
cozinhar peixe, cântaros à vapor não elétricos,
recipientes côncavos para preparar ovos pochê,
recipientes de bambu para cozinhar à vapor,
misturadores de salada, frigideiras para mexer
alimentos, "woks", infusores de chá exceto de metal
precioso, colher para gordura, peneiras, coadores de
alimentos, cortadores de biscoito, aparelhos para
cozinhar cebolas não elétricos e panelas de cozinhar
arroz não elétricas para uso em fornos micro-ondas,
recipientes de plástico para marinar; utensílios
domésticos, a saber, espremedores para sucos de
fruta, espetos para centrífugas não elétricos, funis,
batedores de carne, conchas, abridores de garrafas,
batedores, misturadores de massa não elétricos,
enroladores de massa, preparadores de canapés na
natureza de cortadores com formas/formatos,
espetinho para caranguejo, suportes e espetos para
milho, raspadeiras para tigelas, espátulas, espátulas
de fritura, escorredores de panelas, colheres de
servir e misturar, espremedores, pegadores e
abridores de jarras, suportes para filtros de café,
raladores operados manualmente para temperos,
para queijo, para frutas e para legumes/verduras,
servidores de massas, conchas para servir,
molheiras, separadores para ovos e escumadeiras;
palitos de dentes; suportes de bancadas para
toalhas de papel; suportes de pratos; recipientes
para pendurar plantas; escorredores de pratos;
sacos para decoração de bolos e seus acessórios;
suportes para louças, prateleiras para secar massas;
utensílios operados manualmente para preparar
bolinhos; bases para pratos; bandejas para servir de
metal não precioso; escorredores de salada,
cremeiras,
prensadores
para
hamburguer;
prensadores para café francês; prensadores para
biscoito; prensadores para massa; utensílios para
servir mel; prateleiras para sustentar tacos (comida
mexicana) na vertical; espremedores de alho;
terrinas para misturar e servir e tampas; batedoras
de condimentos; molheiras e canecas; potes para
molhos e para manteiga; prendedores para assar
peru; pratos de metal e de vidro para controle de
fervura colocados no fundo de panelas para prevenir
transbordamento; esponjas de limpeza; portaguardanapos;
pratos
para
servir
molhos

No.840357869 07/12/2012
003
Tit.CISCO TECHNOLOGY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0464171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOMORROW STARTS HERE
NCL(10) 42 design e desenvolvimento de hardware
e software de computador; serviços on-line, a saber,
fornecimento de informações técnicas através de
rede de computadores na área de hardware e
software de computador, redes, a saber, designs de
rede de computadores e telecomunicações,
tecnologia de telefonia e redes; fornecimento de
consultoria técnica relacionado a hardware de
computador, software de computador, equipamentos
de rede de computador, equipamentos de
telecomunicações, telefonia ip, design de rede de
computador, fornecimento de serviços de consultoria
em informática sobre design de armazenamento de
computador, segurança de redes de computador e
comunicações de voz e sem feio; provedor de
serviço de aplicativo (asp), a saber, hospedagem de
aplicativos de software de terceiros; serviços de
consultoria em informática; design de rede de
computador para terceiros.
Prior.:61,453
08/11/2012 JM
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840357877 07/12/2012
003
Tit.CISCO TECHNOLOGY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0464171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOMORROW STARTS HERE
NCL(10) 09 software e hardware de computador;
software
e
hardware
para
interconexão,
gerenciamento, segurança e operação de redes
locais e redes remotas de computadores e sistemas
de telefonia; software e hardware de computador
para transmissão, segurança, armazenamento,
transferência, postagem, exibição, marcação,
edição, organização e processamento de dados,
áudio e vídeo; software e hardware de computador
para serviços de conferência; software e hardware
de computador para identificação de mensagens
instantâneas e presença; telefones; dispositivos de
comunicação sem fio, a saber, software e hardware
sem fio para transmissão de dados, vídeo e áudio;
software de processamento de chamadas para
transmissão de dados, vídeo e áudio; materiais
eletrônicos de instrução baixáveis, a saber, manuais,
guias, materiais de teste e revistas na área de
tecnologia; software de computador para uso em
redes sociais; dispositivos eletrônicos e software
para
gravação,
organização,
transmissão,
armazenamento e/ou revisão de voz, áudio, vídeo
e/ou arquivos de dados; roteadores; interruptores;
adaptadores de rede de computador; servidores de
computador; servidores de comunicação; hardware
de computador que contém funcionalidade de
segurança de rede, incluindo firewalls, codificação
de dados e/ou interoperabilidade com protocolos de
segurança de rede; conversores.
Prior.:61,453
08/11/2012 JM
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840357885 07/12/2012
Tit.PROGRESSIVE INTERNATIONAL
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0386804
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PL8

003

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 319

tarefas, livros de endereços e fóruns de discussão
compartilhados; fornecimento de informações
através de redes locais e globais de computador
sobre sistemas de telefonia e telecomunicações;
transmissão de programas através de redes de
computadores; fornecimento de serviços de
telecomunicações, a saber, serviços de conferência
da web; serviços de telefonia de internet.
Prior.:61,453
08/11/2012 JM
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 09 xícaras de dosagem, colheres de
dosagem, conchas de dosagem de porção;
termômetros para cozinhar; xícaras de dosagem de
café; contadores [medidores] de umidade do solo
para uso com plantas; balanças de cozinha; imãs
para geladeira, a saber, imãs para suporte de lista
de supermercado, imãs para cálculo e conversão de
calorias, e imãs de mensagem nutricional.
Prior.:85743648
02/10/2012 US
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840357893 07/12/2012
003
Tit.GP COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00591175000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CASUAL EXTERIORES

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1; 27.5.17; 29.1.2
NCL(10) 20 almofadas, aparadores (bufê), armários,
armários (guarda-louças>, artigos para cama,
balcões, bancos (móveis), bandeja de mesas,
manquinhos para os pés, camas, cadeiras, cadeiras
(assentos), carrinhos (mobiliário>, cômodas com
gavetas,
chaises,
divãs,
estantes,
escolar
(mobiliário),
escritório
(móveis
para-),
espreguiçadeiras (cadeiras), fichas (arquivos para->
(móveis>, guarda-louças, jardineiras (móveis>,
mesas, mesas laterais, mesas de centros, móbiles
(decoração), mobiliário (peças de-), mobiliário
escolar, móveis para escritório, namoradeiras,
painéis de afixação, penteadeiras, , poltronas, porta
livro (móveis), porta- revistas, prateleiras para
armazenagem, prateleiras para móveis, puffs, racks,
rattan, rolos de cama <travesseiros), sofás, sofás
modulados, tendas, travesseiros, umbrelones.
Procurador: RODRIGO CAFFARO
No.840357907 07/12/2012
003
Tit.CISCO TECHNOLOGY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0464171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOMORROW STARTS HERE
NCL(10) 38 serviços de telecomunicações, a saber,
transmissão de informações, voz, vídeo, áudio,
dados, documentos, imagens e aplicativos de
software através da internet; serviços de
telecomunicações, a saber, fornecimento de
conferências baseadas na web; serviços de
telecomunicações, a saber, fornecimento de acesso
remoto seguro para consumidores através da
internet para redes privadas de computador; serviços
de telecomunicações, a saber, fornecimento de
acesso a internet para dados ou documentos
eletrônicos armazenados para consultoria remota
que permitem usuários remotos a acessar em
conjunto documentos, dados, calendários, listas de

No.840357915 07/12/2012
Tit.PROGRESSIVE INTERNATIONAL
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0386804
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PL8

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 08 ferramentas manuais de cozinha, a
saber, cisalhas e tesouras, fatiadores de queijo;
descaroçadores e fatiadores de maçãs; cortadores e
cutelos [facas] não elétricos; descascadores e
fatiadores não elétricos de frutas e de
verduras/legumes; afiadores de facas operados
manualmente; abridores de latas não elétricos;
espátulas de facas para alimentos; forcados para
frutos do mar; cortadores de pizza; facas para alface;
podadores, facas para queijos; fatiadores de
alimentos operados manualmente; forcados para
coquetéis; cortadores de bolo; facas para toranja;
quebra-nozes
de
metais
não
preciosos;
craqueadores de lagosta de metais não preciosos;
picadores de cereja; colheres para chá.
Prior.:85743648
02/10/2012 US
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

educacionais, a saber, conferências, cursos de
treinamento, testes, seminários e distribuição de
materiais de curso relacionados a este, todos na
área de tecnologia.
Prior.:61,453
08/11/2012 JM
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840357940 07/12/2012
003
Tit.GP COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00591175000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASUAL EXTERIORES

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1; 27.5.17; 29.1.2
NCL(10) 35 comércio varejista, representação
comercial, importação de móveis, artigos do
mobiliário e utilidades domésticas em todas as suas
modalidades
Procurador: RODRIGO CAFFARO
No.840357958 07/12/2012
003
Tit.FRAGOMEN GLOBAL IMMIGRATION
SERVICES, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8913013
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FRAGOMEN
NCL(10) 45 serviços de visto e de imigração globais
para empresas e para indivíduos.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840357966 07/12/2012
Tit.JOSE CORTES MARTINEZ (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00624721868
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RUI

003

No.840357923 07/12/2012
003
Tit.GP COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00591175000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASUAL INTERIORES

CFE(4) 2.7.25; 27.5.1
NCL(10) 08 ferramentas e instrumentos manuais
(propulsão muscular), cutelaria, garfos e colheres,
armas brancas, facas, facções , navalhas, alicates
multifuncionais, machados, máquinas para beber
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
CFE(4) 26.1.18; 27.5.1; 27.5.17; 29.1.6
NCL(10) 35 comércio varejista, reprentação
comercial, importação e exportação de moveis,
artigos do mobiliário e utilidades domésticas em
todas as suas modalidades
Procurador: RODRIGO CAFFARO
No.840357931 07/12/2012
003
Tit.CISCO TECHNOLOGY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0464171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOMORROW STARTS HERE
NCL(10) 41 serviços educacionais; fornecimento de
treinamento na área de tecnologia; serviços

No.840357974 07/12/2012
003
Tit.MINVEST S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8370117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MEISTER
NCL(10) 07 máquinas e ferramentas mecânicas;
motores
(exceto
motores
para
veiculos),
instrumentos agricolas não manuais
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840357982 07/12/2012
Tit.MINVEST S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8370117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003
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Marca: MEISTER
NCL(10) 12 oculos, aparelhos para locomoção por
terra, ar uu agua, motores para veiculos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840357990 07/12/2012
003
Tit.MINVEST S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8447322
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEISTER
NCL(10)
35
"importação,
exportação
e
representação de todos os tipos de produtos,
publicidade, venda de produtos no atacado e no
varejo através de qualquer meio, incluindo meios
digitais e via lnternet, serviços de difusão de
publicidade através de qualquer meio de todos os
tipos de produtos e serviços; agência publicidade,
serviços de propaganda ou publicidade de radio ou
de televisão; serviços de mercado (marketing>,
incluindo serviços de estratégias de promoção,
distribuição e preço de todos os tipos de produtos e
serviços, assessorias relacionadas com tais
serviços, promoção de vendas e serviços para
terceiros através de colocação de avisos publicitários
e exposição promocional em sites eletrônicos
acessíveis
através
de
redes
informáticas,
organização de eventos, concursos e exposições
para fins comerciais ou publicitários, serviços de
contabilidade, consultoria em gestão administrativa,
auditoria, prestação de contas, assessoria e
avaliação em tributação, guarda-livros, serviços de
secretariado, serviços de recrutamento de pessoal,
serviços de contratação e de recursos humanos,
consultoria sobre negócios estratégicos, provisão de
candidatos de diretórios de empresas, provisão de
diretores de empresas não executivos, assessorias
comerciais ao consumidor, assistência na direção de
empresas industriais ou comerciais, assessoria na
direção de empresas, consultoria em organização e
direção de negócios, franchising."
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840358008 07/12/2012
003
Tit.MINVEST S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8370117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEISTER
NCL(10) 36 centros financeiros, agencias de crédito,
serviços financeiros e de concessão de credito em
gera, serviços de analise, consultoria, assessoria,
gestão,
informação
bancários,
financeiros,
monetarios, serviços de liquidação financeira,
factoring, financiamento de leasing, garantias,
serviços de investimento de capital, serviços de
agências alfandegárias
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840358016 07/12/2012
003
Tit.MAYEKAWA MFG., CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5412307
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MYPRO TOUCH
NCL(10) 07 máquinas e instrumentos pneumáticos
ou hidráulicos e seus acessórios.
Prior.:2012-085283
22/10/2012 JP
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840358024 07/12/2012
003
Tit.MINVEST S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8370117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEISTER
NCL(10) 37 serviço de reparo e manutenção de todo
tipo de produtos
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840358032 07/12/2012
Tit.MINVEST S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8370117
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RENTAL MEISTER

003

No.840358067 07/12/2012
003
Tit.MINVEST S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8370117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEISTER
NCL(10) 39 serviços de distribuição de todo tipo de
produtos, serviços de tranporte, organização de
viagens, armazenagem de mercadorias
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

CFE(4) 26.2.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 12 veiculos aparelhos para locomoção por
terra, ar ou água, motores para veiculos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840358040 07/12/2012
003
Tit.EMILIO PUCCI INTERNATIONAL B.V. (PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8679304
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PUCCI
NCL(10) 03 perfumes, água de toalete, água de
colônia; sabões/sabonetes para uso pessoal; óleos
essenciais para fins cosméticos; desodorantes para
uso pessoal; cosméticos, géis e preparações
cosméticas para banho e ducha, cremes e loções
cosméticas para os cabelos, o rosto e o corpo;
xampus; preparações para barba; loções pós barba,
bálsamos e géis.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840358059 07/12/2012
Tit.MINVEST S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8379254
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RENTAL MEISTER

003

CFE(4) 26.2.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10)
35
"importação,
exportação
e
representação de todos os tipos de produtos,
publicidade, venda de produtos no atacado e no
varejo através de qualquer meio, incluindo meios
digitais e via lnternet, serviços de difusão de
publicidade através de qualquer meio de todos os
tipos de produtos e serviços; agência publicidade,
serviços de propaganda ou publicidade de radio ou
de televisão; serviços de mercado (marketing>,
incluindo serviços de estratégias de promoção,
distribuição e preço de todos os tipos de produtos e
serviços, assessorias relacionadas com tais
serviços, promoção de vendas e serviços para
terceiros através de colocação de avisos publicitários
e exposição promocional em sites eletrônicos
acessíveis
através
de
redes
informáticas,
organização de eventos, concursos e exposições
para fins comerciais ou publicitários, serviços de
contabilidade, consultoria em gestão administrativa,
auditoria, prestação de contas, assessoria e
avaliação em tributação, guarda-livros, serviços de
secretariado, serviços de recrutamento de pessoal,
serviços de contratação e de recursos humanos,
consultoria sobre negócios estratégicos, provisão de
candidatos de diretórios de empresas, provisão de
diretores de empresas não executivos, assessorias
comerciais ao consumidor, assistência na direção de
empresas industriais ou comerciais, assessoria na
direção de empresas, consultoria em organização e
direção de negócios, franchising."
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

No.840358075 07/12/2012
003
Tit.FASHION S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8902690
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SABELT
NCL(10) 25 artigos de vestuário, incluindo roupas
para atividades esportivas, roupas para esportes,
tais como calças para esporte, conjuntos para
esporte, calções para esporte; roupas para banhos;
pareo, sutiás, ponchos; roupa de baixo, tais como
800v, cuecas samba-canção, camisetas, shorts,
combinações; roupas de couro e roupas casuais;
roupões de banho, camisolas, pijamas; calças,
calças compridas, macacões, calças jeans, shorts,
jaquetas,
casacos,
coletes,
sobretudos,
impermeáveis, meias, malhas, suéteres, cardigãs,
casacos e calças de fleece e fleece polar, blusas ou
coletes de tricô, pulôveres, conjuntos twin set,
conjuntos de treinamento atlético, colante, camisas,
blusas de moleton, camisas de plush, camisas pólo,
camisolão, blusas com apliques de tecidos
diferentes, vestidos, saias, vestidos de noite; meias;
robes; faixas; cachecõis, luvas; chapelaria, tais como
chapéus, bonés, bandanas; cintos e gravatas;
calçados, sapatos, sapatos sociais, ténis, botas,
sandálias, chinelos, calçados atléticos e esportivos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840358083 07/12/2012
Tit.MINVEST S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8370117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RENTAL MEISTER

003

CFE(4) 26.2.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 36 centros financeiros, agências de
créditos, serviços financeiros e de concessão de
crédito em geral, serviço de análise consultoria,
assessoria, gestão patrocinio bancários, financeiros,
monetários, serviços de liquidação financeira,
factoring, financiamento de leasing, garantias,
serviços de investimento de capital, serviços de
agências alfandegarias
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840358091 07/12/2012
Tit.MINVEST S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8370117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RENTAL MEISTER

003
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Marca: SABELT
NCL(10) 18 couro e imitações de couro, e produtos
feitos desses materiais não incluidos em outras
classes; baús e malas de viagem; guarda-chuvas,
sombrinhas e bengalas; sacos de roupas para
viagens; porta-chaves feitos de couro; bolsas de
couro para embalagem; bolsas; bagagem de mão
para viagens, bolsas com alças, bolsas de carregar
nas costas, mochilas, mochilas escolares; bolsas
tiracolo; malas para roupas, pastas; sacolas
esportivas para todos os fins; bolsas, bolsas com
cordão para fechamento, carteiras; estojos e caixas
de couro, frasqueiras (vendidas vazias).
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
CFE(4) 26.2.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 37 serviço de reparo e manutenção de todo
tipo de produtos
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840358105 07/12/2012
Tit.MINVEST S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8370117
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RENTAL MEISTER

003

No.840358148 06/12/2012
Tit.MERCENARIA SAMPAIO INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14157869000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARCENARIA ARTESANAL

003

CFE(4) 24.17.25; 26.1.16; 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 10 adesivo magnético para neutralizar
ondas eletromagnéticas; jarras magnéticas, filtros
para água ; aparelhos magnéticos para seios,
calcinhas magneticas, neutralizador de ondas
magnéticas cintas abdominais; cintos ortopédicos ,
meias solas ortopédicas e outros acessórios do
vestuário destinado a correção; almofadas; colchões,
travesseiros, móveis e poltronas.
Procurador: P.A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.840358202 10/12/2012
003
Tit.BIO KENKO COM E REPRESENTAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57840902000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SR SENDAY

CFE(4) 26.2.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 07 máquinas e ferramentas mecânicas;
motores
(exceto
motores
para
veiculos),
instrumentos agricolas não manuais
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840358113 07/12/2012
Tit.MINVEST S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8370117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RENTAL MEISTER

003

CFE(4) 26.2.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 39 serviço de distribuição de todo tipo de
produtos, serviços de transporte, organização de
viagens, armazenagem de mercadorias,
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840358121 07/12/2012
003
Tit.INSTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE
BIOCHIMICHE (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0291773
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TONIMER
NCL(10) 05 preparações para higiene, limpeza e
cuidado das cavidades nasais, orais e da garganta,
para usos medicinais, remédios para alivio de
constipação, bálsamo e óleo descongestionante
nasal e bronquial para uso externo.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840358130 07/12/2012
Tit.FASHION S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8902690
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 industria, comercio de móveis e
prestação de serviços correlatos
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840358164 10/12/2012
Tit.WILSON ROBERTO AMARO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07680631832
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GPPEAOLA
NCL(10) 41 apresentação de shows musicais
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.840358180 10/12/2012
003
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0121398
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MINI ME
NCL(10) 11 equipamentos para cozinhar e
esquentar, máquinas para esquentar leite e
espumar, aparelhos e máquinas para preparar
bebidas, incluindo bebidas a base de café,
chocolate, cappuccino e/ou cacau; maquinas
elétricas para fazer café, cafeteiras e percoladores
elétricos, peças e acessórios para todos estes
aparelhos, máquinas para preparar bebidas, refis,
cartuchos e peças e acessórios para estas
máquinas, filtros elétricos para café
Prior.:632381
20/07/2012 CH
Procurador: MARCIA CRISTINA RAFFAELLI
SANTANNA

CFE(4) 24.17.25; 26.1.16; 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio verejista de produtos
magnéticos; cinta redutora de medicas, travesseiros,
colchonetes e chinelos
Procurador: P.A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.840358210 10/12/2012
003
Tit.ARTEFATOS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79943270000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARTEFATOS

No.840358199 10/12/2012
003
Tit.BIO KENKO COM E REPRESENTAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57840902000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SR SENDAY
CFE(4) 26.1.1; 26.1.4; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de persianas, seus
componentes, produtos têxteis em geral; tubos
flexíveis, não metálicos; mangueiras para água,
perfis em plástico; importação e exportação de
matérias primas e manufaturados.
Procurador: ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA
No.840358229 10/12/2012
003
Tit.LABORATÓRIO CATARINENSE S A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84684620000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CATUAM
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NCL(10) 05 açúcar para uso medicinal; albumina
(alimentos à base de -) para uso medicinal; albumina
(preparações à base de -) para uso medicinal;
albumina (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; aminoácidos para uso medicinal;
analgésicos; anti-helmínticos; anti-reumáticos (anéis
-); anti-sépticos bucais para uso medicinal; asséptico
(algodão -); balas [doces] para uso medicinal;
balsâmicas (preparações -) para uso medicinal;
bálsamos para uso medicinal; bebidas dietéticas
adaptadas para uso medicinal; bebidas medicinais;
biológicas (preparações -) para uso médico
broncodilatadoras (preparações -); cápsulas para
remédios; cápsulas para uso farmacêutico; confeitos
medicinais; constipação (remédios para alívio de -);
decocções para uso farmacêutico; depurativos
(medicamentos -); dietéticas (substâncias -)
adaptadas para uso medicinal; dietéticos (alimentos ) adaptados para uso medicinal; digestivos para uso
farmacêutico; drogas para uso medicinal; elixires
[preparações
farmacêuticas];
emagrecimento
(preparações medicinais para -); enzimas para uso
medicinal; enzimáticas (preparações -) para uso
medicinal; ervas (chás de -) para uso medicinal;
farinhas lácteas [para bebês]; farinhas para uso
farmacêutico; gelatina para uso medicinal; geléia real
para uso medicinal farmacêutico; genciana para uso
farmacêutico; glicerina para uso medicinal; glicose
para uso medicinal; goma para uso medicinal;
gomas-gutas para uso medicinal; gorduras para uso
medicinal; hemostáticas (substâncias -) [estípticos];
hemostáticos (bastões -); infusões medicinais;
lácticos (fermentos -) para uso farmacêutico; lactose;
lecitina para uso medicinal; leite (açúcar de -)
[lactose]; leite de amêndoas para uso farmacêutico;
leite maltado (bebidas de -) para uso medicinal;
lêvedo para uso farmacêutico; loções para uso
farmacêutico; magnésia para uso farmacêutico;
malte para uso farmacêutico; medicamentos para
uso humano; medicinais (bebidas -); medicinais
(ervas -); medicinais (infusões -); medicinais (raízes ); medicinal (óleos para uso -); moderadores de
apetite para uso medicinal; nervinos; nutricionais
(complementos -); nutritivas (substâncias -) para
microorganismos; organoterapia (preparações para ); pão para diabéticos para fins medicinais;
parasiticidas; pastilhas para uso farmacêutico;
preparações farmacêuticas; preparações para
hemorróidas; químicas (preparações -); para uso
farmacêutico; químicas (preparações -) para uso
medicinal; químico-farmacêuticas (preparações -);
sedativos; suplementos alimentares minerais;
suplemento de cafeína em cápsulas para atletas e
suplemento de creatina em cápsula para atletas;
tinturas para uso medicinal; tônicos [medicamentos];
tranquilizantes; vegetais (fibras -) comestíveis [não
nutritivas]; vitaminas (preparações para -); xaropes
para
uso
farmacêutico;
bálsamo
e
óleo
descongestionante nasal e bronquial para uso
externo; bloqueador dos órgãos hematopoiéticos
[medicamentos];
bloqueador
neuromuscular
[medicamento]; cápsula de alga marinha para uso
medicinal;
cardioestimulante
[medicamento];
cardiotônico
[medicamento];
complemento/suplemento alimentar para uso
medicinal; estimulante de respiração; estimulante do
apetite; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; tussígeno (anti -)
[medicamento]; vitaminas e sais minerais.
Procurador: ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA
No.840358237 10/12/2012
003
Tit.LABORATÓRIO CATARINENSE S A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84684620000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CATUAM
NCL(10) 35 comércio, representação, importação e
exportação de produtos químicos, farmacêuticos,
biológicos, drogas, alimentícios e dietéticos, para fins
terapêuticos e profiláticos, de uso humano ou não,
produtos de perfumaria, higiene, cosméticos, de
toucador e produtos correlatos para saúde
Procurador: ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA
No.840358245 10/12/2012

003

Tit.LABORATÓRIO CATARINENSE S A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84684620000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEYON
NCL(10) 05 açúcar para uso medicinal; albumina
(alimentos à base de -) para uso medicinal; albumina
(preparações à base de -) para uso medicinal;
albumina (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; aminoácidos para uso medicinal;
analgésicos; anti-helmínticos; anti-reumáticos (anéis
-); anti-sépticos bucais para uso medicinal; asséptico
(algodão -); balas [doces] para uso medicinal;
balsâmicas (preparações -) para uso medicinal;
bálsamos para uso medicinal; bebidas dietéticas
adaptadas para uso medicinal; bebidas medicinais;
biológicas (preparações -) para uso médico
broncodilatadoras (preparações -); cápsulas para
remédios; cápsulas para uso farmacêutico; confeitos
medicinais; constipação (remédios para alívio de -);
decocções para uso farmacêutico; depurativos
(medicamentos -); dietéticas (substâncias -)
adaptadas para uso medicinal; dietéticos (alimentos ) adaptados para uso medicinal; digestivos para uso
farmacêutico; drogas para uso medicinal; elixires
[preparações
farmacêuticas];
emagrecimento
(preparações medicinais para -); enzimas para uso
medicinal; enzimáticas (preparações -) para uso
medicinal; ervas (chás de -) para uso medicinal;
farinhas lácteas [para bebês]; farinhas para uso
farmacêutico; gelatina para uso medicinal; geléia real
para uso medicinal farmacêutico; genciana para uso
farmacêutico; glicerina para uso medicinal; glicose
para uso medicinal; goma para uso medicinal;
gomas-gutas para uso medicinal; gorduras para uso
medicinal; hemostáticas (substâncias -) [estípticos];
hemostáticos (bastões -); infusões medicinais;
lácticos (fermentos -) para uso farmacêutico; lactose;
lecitina para uso medicinal; leite (açúcar de -)
[lactose]; leite de amêndoas para uso farmacêutico;
leite maltado (bebidas de -) para uso medicinal;
lêvedo para uso farmacêutico; loções para uso
farmacêutico; magnésia para uso farmacêutico;
malte para uso farmacêutico; medicamentos para
uso humano; medicinais (bebidas -); medicinais
(ervas -); medicinais (infusões -); medicinais (raízes ); medicinal (óleos para uso -); moderadores de
apetite para uso medicinal; nervinos; nutricionais
(complementos -); nutritivas (substâncias -) para
microorganismos; organoterapia (preparações para ); pão para diabéticos para fins medicinais;
parasiticidas; pastilhas para uso farmacêutico;
preparações farmacêuticas; preparações para
hemorróidas; químicas (preparações -); para uso
farmacêutico; químicas (preparações -) para uso
medicinal; químico-farmacêuticas (preparações -);
sedativos; suplementos alimentares minerais;
suplemento de cafeína em cápsulas para atletas e
suplemento de creatina em cápsula para atletas;
tinturas para uso medicinal; tônicos [medicamentos];
tranquilizantes; vegetais (fibras -) comestíveis [não
nutritivas]; vitaminas (preparações para -); xaropes
para
uso
farmacêutico;
bálsamo
e
óleo
descongestionante nasal e bronquial para uso
externo; bloqueador dos órgãos hematopoiéticos
[medicamentos];
bloqueador
neuromuscular
[medicamento]; cápsula de alga marinha para uso
medicinal;
cardioestimulante
[medicamento];
cardiotônico
[medicamento];
complemento/suplemento alimentar para uso
medicinal; estimulante de respiração; estimulante do
apetite; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; tussígeno (anti -)
[medicamento]; vitaminas e sais minerais.
Procurador: ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA
No.840358253 10/12/2012
003
Tit.LABORATÓRIO CATARINENSE S A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84684620000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NEYON
NCL(10) 35 comércio, representação, importação e
exportação de produtos químicos, farmacêuticos,
biológicos, drogas, alimentícios e dietéticos, para fins
terapêuticos e profiláticos, de uso humano ou não,

produtos de perfumaria, higiene, cosméticos, de
toucador e produtos correlatos para saúde.
Procurador: ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA
No.840358261 10/12/2012
003
Tit.LABORATÓRIO CATARINENSE S A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84684620000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEY-ON
NCL(10) 05 açúcar para uso medicinal; albumina
(alimentos à base de -) para uso medicinal; albumina
(preparações à base de -) para uso medicinal;
albumina (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; aminoácidos para uso medicinal;
analgésicos; anti-helmínticos; anti-reumáticos (anéis
-); anti-sépticos bucais para uso medicinal; asséptico
(algodão -); balas [doces] para uso medicinal;
balsâmicas (preparações -) para uso medicinal;
bálsamos para uso medicinal; bebidas dietéticas
adaptadas para uso medicinal; bebidas medicinais;
biológicas (preparações -) para uso médico
broncodilatadoras (preparações -); cápsulas para
remédios; cápsulas para uso farmacêutico; confeitos
medicinais; constipação (remédios para alívio de -);
decocções para uso farmacêutico; depurativos
(medicamentos -); dietéticas (substâncias -)
adaptadas para uso medicinal; dietéticos (alimentos ) adaptados para uso medicinal; digestivos para uso
farmacêutico; drogas para uso medicinal; elixires
[preparações
farmacêuticas];
emagrecimento
(preparações medicinais para -); enzimas para uso
medicinal; enzimáticas (preparações -) para uso
medicinal; ervas (chás de -) para uso medicinal;
farinhas lácteas [para bebês]; farinhas para uso
farmacêutico; gelatina para uso medicinal; geléia real
para uso medicinal farmacêutico; genciana para uso
farmacêutico; glicerina para uso medicinal; glicose
para uso medicinal; goma para uso medicinal;
gomas-gutas para uso medicinal; gorduras para uso
medicinal; hemostáticas (substâncias -) [estípticos];
hemostáticos (bastões -); infusões medicinais;
lácticos (fermentos -) para uso farmacêutico; lactose;
lecitina para uso medicinal; leite (açúcar de -)
[lactose]; leite de amêndoas para uso farmacêutico;
leite maltado (bebidas de -) para uso medicinal;
lêvedo para uso farmacêutico; loções para uso
farmacêutico; magnésia para uso farmacêutico;
malte para uso farmacêutico; medicamentos para
uso humano; medicinais (bebidas -); medicinais
(ervas -); medicinais (infusões -); medicinais (raízes ); medicinal (óleos para uso -); moderadores de
apetite para uso medicinal; nervinos; nutricionais
(complementos -); nutritivas (substâncias -) para
microorganismos; organoterapia (preparações para ); pão para diabéticos para fins medicinais;
parasiticidas; pastilhas para uso farmacêutico;
preparações farmacêuticas; preparações para
hemorróidas; químicas (preparações -); para uso
farmacêutico; químicas (preparações -) para uso
medicinal; químico-farmacêuticas (preparações -);
sedativos; suplementos alimentares minerais;
suplemento de cafeína em cápsulas para atletas e
suplemento de creatina em cápsula para atletas;
tinturas para uso medicinal; tônicos [medicamentos];
tranquilizantes; vegetais (fibras -) comestíveis [não
nutritivas]; vitaminas (preparações para -); xaropes
para
uso
farmacêutico;
bálsamo
e
óleo
descongestionante nasal e bronquial para uso
externo; bloqueador dos órgãos hematopoiéticos
[medicamentos];
bloqueador
neuromuscular
[medicamento]; cápsula de alga marinha para uso
medicinal;
cardioestimulante
[medicamento];
cardiotônico
[medicamento];
complemento/suplemento alimentar para uso
medicinal; estimulante de respiração; estimulante do
apetite; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; tussígeno (anti -)
[medicamento]; vitaminas e sais minerais.
Procurador: ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA
No.840358270 10/12/2012
003
Tit.LABORATÓRIO CATARINENSE S A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84684620000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NEY-ON
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NCL(10) 35 comércio, representação, importação e
exportação de produtos químicos, farmacêuticos,
biológicos, drogas, alimentícios e dietéticos, para fins
terapêuticos e profiláticos, de uso humano ou não,
produtos de perfumaria, higiene, cosméticos, de
toucador e produtos correlatos para saúde.
Procurador: ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA
No.840358288 10/12/2012
003
Tit.LABORATÓRIO CATARINENSE S A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84684620000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEYON PHARMACEUTICAL
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para
uso
farmacêutico;
bálsamo
e
óleo
descongestionante nasal e bronquial para uso
externo; bloqueador dos órgãos hematopoiéticos
[medicamentos];
bloqueador
neuromuscular
[medicamento]; cápsula de alga marinha para uso
medicinal;
cardioestimulante
[medicamento];
cardiotônico
[medicamento];
complemento/suplemento alimentar para uso
medicinal; estimulante de respiração; estimulante do
apetite; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; tussígeno (anti -)
[medicamento]; vitaminas e sais minerais.
Procurador: ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA
No.840358296 10/12/2012
003
Tit.LABORATÓRIO CATARINENSE S A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84684620000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NEYON PHARMACEUTICAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 açúcar para uso medicinal; albumina
(alimentos à base de -) para uso medicinal; albumina
(preparações à base de -) para uso medicinal;
albumina (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; aminoácidos para uso medicinal;
analgésicos; anti-helmínticos; anti-reumáticos (anéis
-); anti-sépticos bucais para uso medicinal; asséptico
(algodão -); balas [doces] para uso medicinal;
balsâmicas (preparações -) para uso medicinal;
bálsamos para uso medicinal; bebidas dietéticas
adaptadas para uso medicinal; bebidas medicinais;
biológicas (preparações -) para uso médico
broncodilatadoras (preparações -); cápsulas para
remédios; cápsulas para uso farmacêutico; confeitos
medicinais; constipação (remédios para alívio de -);
decocções para uso farmacêutico; depurativos
(medicamentos -); dietéticas (substâncias -)
adaptadas para uso medicinal; dietéticos (alimentos ) adaptados para uso medicinal; digestivos para uso
farmacêutico; drogas para uso medicinal; elixires
[preparações
farmacêuticas];
emagrecimento
(preparações medicinais para -); enzimas para uso
medicinal; enzimáticas (preparações -) para uso
medicinal; ervas (chás de -) para uso medicinal;
farinhas lácteas [para bebês]; farinhas para uso
farmacêutico; gelatina para uso medicinal; geléia real
para uso medicinal farmacêutico; genciana para uso
farmacêutico; glicerina para uso medicinal; glicose
para uso medicinal; goma para uso medicinal;
gomas-gutas para uso medicinal; gorduras para uso
medicinal; hemostáticas (substâncias -) [estípticos];
hemostáticos (bastões -); infusões medicinais;
lácticos (fermentos -) para uso farmacêutico; lactose;
lecitina para uso medicinal; leite (açúcar de -)
[lactose]; leite de amêndoas para uso farmacêutico;
leite maltado (bebidas de -) para uso medicinal;
lêvedo para uso farmacêutico; loções para uso
farmacêutico; magnésia para uso farmacêutico;
malte para uso farmacêutico; medicamentos para
uso humano; medicinais (bebidas -); medicinais
(ervas -); medicinais (infusões -); medicinais (raízes ); medicinal (óleos para uso -); moderadores de
apetite para uso medicinal; nervinos; nutricionais
(complementos -); nutritivas (substâncias -) para
microorganismos; organoterapia (preparações para ); pão para diabéticos para fins medicinais;
parasiticidas; pastilhas para uso farmacêutico;
preparações farmacêuticas; preparações para
hemorróidas; químicas (preparações -); para uso
farmacêutico; químicas (preparações -) para uso
medicinal; químico-farmacêuticas (preparações -);
sedativos; suplementos alimentares minerais;
suplemento de cafeína em cápsulas para atletas e
suplemento de creatina em cápsula para atletas;
tinturas para uso medicinal; tônicos [medicamentos];
tranquilizantes; vegetais (fibras -) comestíveis [não
nutritivas]; vitaminas (preparações para -); xaropes

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, representação, importação e
exportação de produtos químicos, farmacêuticos,
biológicos, drogas, alimentícios e dietéticos, para fins
terapêuticos e profiláticos, de uso humano ou não,
produtos de perfumaria, higiene, cosméticos, de
toucador e produtos correlatos para saúde.
Procurador: ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA
No.840358300 10/12/2012
003
Tit.CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SIQUEIRA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16509472000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONFORT AR REFRIGERAÇÃO E
SERVIÇOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 instalação e manutenção de aparelhos
de refrigeração.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840358318 10/12/2012
Tit.PRESENTEADOR INTERMERDIAÇÃO DE
NEGOCIOS, PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17170963000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRESENTEADOR.COM

CFE(4) 5.1.10; 26.13.25; 27.5.25
NCL(10) 35 35-gestão consultoria em negocios
Procurador: IVA MARIA ORSATI
No.840358326 10/12/2012
003
Tit.MARCELO BERNARDES SECRON (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04437637712
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JAYA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 banda de música; shows; eventos
artísticos; entretenimento e apresentações.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840358342 10/12/2012
003
Tit.FRANKFURTER COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57477291000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RANGRI
NCL(10) 41 programas e atividades educacionais
para o esclarecimento do publico em geral, através
de parceiras ou não, sobre hábitos alimentares,
nutrição desperdício, receitas, sustentabilidade,
reciclagem, filantropia, e outros temas relacionados
Procurador: MONICA NOGUEIRA
No.840358350 10/12/2012
003
Tit.FRANKFURTER COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57477291000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RANGRI
NCL(10) 42 consultoria e desenvolvimento em
sistemas de informação e de informática;
desenvolvimento de programas de computador e
sites na internet relativamente a serviços de
restaurantes e outros estabelecimento similares tais
como feiras, supermercado
Procurador: MONICA NOGUEIRA

003
No.840358369 10/12/2012
003
Tit.FRANKFURTER COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57477291000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RANGRI
NCL(10) 35 agência, bem de restaurantes e outros
estabelecimentos similares tais como feiras,
supermercados e produtos de alimentos orgânicos,
bem como prestadores de serviços de conveniências
diversas; consultoria em estrategia e na
administração dos serviços acima citados; prestação
de serviços de propaganda e marketing,
relativamente aos serviços acima citados; aluguel de
espaço publicitário e meios de comunicação.
Procurador: MONICA NOGUEIRA
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No.840358377 10/12/2012
003
Tit.FRANKFURTER COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57477291000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RANGRI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 agencia de serviços de restaurantes e
outros estabelecimentos similares tais como feiras,
supermercados e produtores de alimentos orgânicos,
bem como de prestadores de serviços de
conveniência diversas, consultoria em estratégia e
na administração dos serviços acima citados;
prestação de serviços de propaganda e marketing,
relativamente aos serviços acima citados; aluguel de
espaço publicitario e meios de comunicação.
Procurador: MONICA NOGUEIRA
No.840358385 10/12/2012
003
Tit.FRANKFURTER COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57477291000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RANGRI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 programas e atividades educacionais
para o esclarecimento do publico em geral, atráves
de parceiras ou não, sobre hábitos alimentares,
nutrição, disperdicios, receitas, sustentabilidades,
reciclagem, filantropia, e outros temas relacionados.
Procurador: MONICA NOGUEIRA
No.840358393 10/12/2012
003
Tit.FRANKFURTER COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57477291000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RANGRI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 consultoria e desenvolvimento de
programas de computador e sites na internet
relativamente de computador e sites na internet
relativamente a serviços de restaurantes e outros
estabelecimentos similares tais como feiras,
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supermercados e produtores de alimentos orgânicos,
bem como de prestadores de serviços de
conveniência diversas
Procurador: MONICA NOGUEIRA
No.840358431 10/12/2012
Tit.MEGAGEN IMPLANT CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8884749
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MEGA'GEN

Tit.M. BACHEGA OPTICAL LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00541258000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIA EUROPA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 oculos em geral, oculos de sol, oculos
de grau, produtos opticos

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(10) 10 implantes dentários; pilar para
implantes; parafusos de cobertura para fins
odontológicos; pinos para fins odontológicos;
parafusos para fins odontológicos; parafusos para
implantes
odontológicos;
fios
para
fins
odontológicos; aparelhos e instrumentos para uso
em procedimentos de enxerto ósseo; instrumentos
protéticos para fins odontológicos; instrumentos de
enchimento para fins odontológicos; espelhos para
dentistas; brocas dentárias; madril para fins
odontológicos; cadeiras de tratamento para fins
odontológicos; máquinas e instrumentos ortodônticos
para fins odontológicos; aparelhos ortodônticos;
dentes artificiais; escavadeira dental; detectores de
cavidade; discos de corte e esmerilhamento para
uso odontológico; rodas de corte e abrasivas para
fins odontológicos; aparelho de polimerização para
fins odontológicos; instrumentos e ferramentas para
implantes dentários.
Procurador: AGUIAR COMPANHIA LTDA.
No.840358440 10/12/2012
003
Tit.KIRPY (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8884722
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KIRPY
NCL(10) 07 escarificadores (máquinas e peças de
máquinas) e cultivadores (máquinas e peças de
máquinas) para a agricultura e silvicultura; ancinhos
(máquinas e peças de máquinas) para a agricultura
e silvicultura, máquinas e peças de máquinas para a
colheita de plantas, frutas e vegetais, máquinas e
peças de máquinas para a colheita aspargos,
máquinas e peças de máquinas para colheita do
tabaco; arrancadores de videira (máquinas e peças
de máquinas); arados; ceifadores; máquinas
varredoras e grades para a agricultura, silvicultura e
obras públicas; subsoladores de pedra (máquinas e
peças de máquinas) e extratores de pedra
(máquinas e peças de máquinas) para a agricultura,
silvicultura e obras públicas; separadores de pedra
para agricultura, silvicultura e obras públicas;
equipamento de terraplanagem, máquinas e peças
de máquinas para construção de estradas, máquinas
e peças de máquinas para a moagem de pedra e
esmagamento de pedra para a agricultura,
silvicultura e obras públicas, máquinas e peças de
máquinas para a extração e colheita de pedras para
a agricultura, silvicultura e obras públicas, máquinas
e peças de máquinas para remoção de pedra para a
agricultura e obras públicas; recolhedoras de pedras
(máquinas e peças de máquinas) e enleiradores de
pedras (máquinas e peças de máquinas) para
agricultura, silvicultura e obras públicas; graduadores
(máquinas de nivelamento e lâminas de
nivelamento) para a agricultura, silvicultura e obras
públicas.
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840358458 10/12/2012

003

No.840358474 10/12/2012
003
Tit.W W PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09292241000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GOLDEN 3
NCL(10) 05 cápsula de omega 3
Procurador: BRASNORTE MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.840358482 10/12/2012
003
Tit.W W PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09292241000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GOLD 3
NCL(10) 05 cápsulas de omega 3.
Procurador: BRASNORTE MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.840358490 10/12/2012
003
Tit.LWART PROASFAR QUÍMICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02884945000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HIDROLASTIC
NCL(10) 35 comércio, distribuição, importação e
exportação de asfalto, piche e betume, tintas,
vernizes, lacas, substancias destinadas a industria;
matérias para calefetar, vedar, isolar, matérias
tintoriais asfálticos modificados, asfaltos de petroléo
e seus derivados, produtos produtos para
impermeabilização, fitas e mandas asfálticas
produtos quimicos derivados de petroléo e outros
produtos quimicos destinados a industria
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.840358504 10/12/2012
003
Tit.ONOFRE RODRIGUES DA SILVA FRANCA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69339034000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRELITH

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, distribuição, importação e
exportação de roupa intimas, roupas de banho e
atigos de praia tais como calcinhas, cuecas, sutiãs,
biquinis, maiõs, confeccionados e artigos do
vestuário .
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Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.840358512 10/12/2012
003
Tit.YKK CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147508
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZIPCAP
NCL(10) 26 fechos ecler <zíperes); fechos de
ganchos e laços; fechos ajustáveis, capas protetoras
de resina para alto-stops de fechos de correr,
colchetes, botões, botões de pressão, fivelas, fivelas
para suspensórios, ilhoses para vestuário, ganchos e
ilhós, fivelas <prendedores> para tiras, ganchos
giratórios, ganchos, colchetes, cordões, rolhas de
cabo, ilhoses para calçados, fitas, fitas elásicas, tiras
na natureza de fitasd de tecido, sutache.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840358520 10/12/2012
003
Tit.EATON CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0038822
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POWER XPERT INSIGHT
NCL(10) 09 programa de computador para monitorar
força elétrica e energia, programa de computador
para monitorar distribuição de energia elétrica e
controle de qualidade de energia elétrica, programa
de computador para monitorar equipamento seleto
num sistema, administrar alarmes dentro do sistema,
fornecer a habilidade para uma representação visual
compreensiva do equipamento elétrico e dos
dispositivos elétricos dentro do sistema, permitir ao
proprietário ver os dados de energia, e gerar
relatórios detalhados do uso da energia, histórico de
alarme, e controle de qualidade de energia elétrica.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840358539 10/12/2012
003
Tit.LAUREATE EDUCATION, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0298514
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LAUREATE INTERNATIONAL
UNIVERSITIES PUBLISHING
NCL(10) 41 publicação de livros; editoração
eletrônica; publicação eletrônica on-line de livros e
periódicos; publicação multimídia de livros, jornais ou
revistas, software e publicações eletrônicas;
publicação de estudos e materiais de curso, livros,
textos, jornais ou revistas, manuais, guias,
publicações eletrônicas e impressos.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.
No.840358547 10/12/2012
003
Tit.GOTOP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17005578000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOTOP

CFE(4) 24.15.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 42 projetos, gerenciamento e suporte
técnicos na área de tecnologia da informação;
criação de sites e lojas virtuais; otimização de sites
para ferramentas de buscas e hospedagem de
páginas na internet (webhosting); criação de
homepage; criação e manutenção de web sites para
terceiros; design de homepage; hospedagem de web
sites; sites de busca [fornecimento de mecanismos
de busca na internet].
Procurador: ROSANGELA ANTUNES GOMES
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No.840358555 10/12/2012
003
Tit.IVOCLAR VIVADENT AG (LI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7727496
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MONOBOND N
NCL(10) 05 produtos e materiais odontológicos em
geral, materiais e acessórios para a fabricação de
coroas e pontes, amálgamas dentários; cimentos
dentários; materiais para condicionamento e
enchimento dentário, ácidos e medicamentos para
prevenção da cárie, agentes adesivos para
odontologia; adesivos para odontologia, adesivos
dentários, materiais de revestimento dentário, ligas
de metais para uso odontológico.
Procurador: ARNALDO FERREIRA DA SILVA

preparações não medicamentosas de toalete e
cosméticas e para os cabelos; sabonetes; perfumes;
água de colônia e água de toalete; produtos
cosméticos; produtos de maquiagem; leites, loções,
cremes, emulsões, géis para uso cosmético, para
rosto e corpo; desodorantes para uso pessoal; todos
incluídos nesta classe.
Prior.:250538
23/10/2012 IL
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840358610 10/12/2012
Tit.HAKEM EITAN LTD. (IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8884757
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: L.A.FACE POSITIVELY BEAUTIFUL

003

No.840358563 10/12/2012
003
Tit.INDUSTRIA DE CHAVES GOLD LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62840657000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IGOLD
NCL(10) 09 programa de computador voltado para a
leitura de senhas em chaves via diagnose, via pinça
e reset de central.
Procurador: JOSÉ BUENO DA SILVA FILHO
No.840358571 10/12/2012
003
Tit.MONSTER ENERGY COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8341354
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ULTRA WHITE
NCL(10) 05 suplementos nutricionais na forma
líquida.
Prior.:85/647,619
08/06/2012 US
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840358598 10/12/2012
003
Tit.CISCO TECHNOLOGY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0464171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CISCO AIRONET
NCL(10) 09 espalhamento espectral baseado em
produtos de rede de área local(lan) sem fio para
transmissão de voz e dados; hardware de
computador que permite aos usuários móveis
equipados com plataformas de computação portáteis
circular entre pontos de acesso sem interromper
suas atividades; conexão de hospedeiros, pontos de
acesso remotos e conexão de nodos finais; produtos
de software de computador que fornecem conexão
contínua a sistemas de gerenciamento de rede; e
permite produtos de software de computador que
permite aos usuários móveis equipados com
plataformas de computação portáteis circular entre
pontos de acesso sem interromper suas atividades.
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840358601 10/12/2012
Tit.HAKEM EITAN LTD. (IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8884757
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: L.A.FACE POSITIVELY BEAUTIFUL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 vitaminas; suplementos alimentares
dietéticos e farmacêuticos naturais e orgânicos,
especialmente suplementos alimentares nutricionais
contendo vitaminas e minerais sob a forma de
cápsulas, comprimidos, pós e líquidos; aditivos
nutricionais para tratamento de queda de cabelos;
cosméticos; preparações sanitárias para uso
medicinal; substãncias dietéticas adaptadas para
uso medicinal; todos incluídos nesta classe.
Prior.:250538
23/10/2012 IL
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840358628 10/12/2012
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 sabões; perfumaria; óleos essenciais;
cosméticos; preparações químicas paa cuidados e
tratamento dos cabelos; antissépticos bucais e
dentifrícios não medicinais; preparações para
tratamento da pele; produtos de toalete para o
chuveiro e banho de espuma para toalete;

CFE(4) 3.5.15
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotograficos, cinematograficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados
com moedas; caixas registradoras, máquinas de
calcular, equipamento de processamento de dados e
computadores; aparelhos extintores de incéndio;
discos acústicos; gravações de áudio; gravações de
áudio e vídeo; alto-falantes; binóculos; calculadoras;
câmeras portateis; câmeras; cd-roms; drives de cdrom (como parte do computador); gravadores de cdrom (como parte do computador); telefones
celulares; acessórios de telefone celular; estojos de
telefone celular; chips contendo gravaçoes musicais;
capas para telefones celulares; reprodutores de
discos compactos; gravadores de discos compactos;
discos compactos; programas de jogos de
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computador; discos e cartuchos de jogos de
computador;
computadores;
hardware
de
computador; teclados de computador; monitores de
computador; mouses de computador; drives de
discos de computador; software de computador;
telefones sem fio; ímãs decorativos; câmeras
digitais; reprodutores de vídeo e áudio digitais; dvds;
reprodutores de dvd; gravadores de dvd; discos
digitais versáteis; discos digitais de vídeo; discos
óticos e magneto- ótico pré-gravados; leitores e
gravadores de discos óticos e magneto-ótico para
áudio, vídeo e dados de computador; cabos elétricos
e óticos; agendas pessoais eletronicas; estojos de
óculos; óculos; reguas graduais para escritório e
papelaria; fones de ouvido; máquinas de karaokê;
microfones; reprodutores de mp3; modems (como
partes de computador); mouse pads; filmes
cinematograficos; gravações musicais; pagers;
estéreos pessoais; assistentes pessoais digitais;
impressoras; radios; óculos escuros; telefones;
televisores;
videocâmaras;
gravadores
de
videocassetes; reprodutores de videocassetes;
cartuchos de videogames; discos de videogames;
videocassetes; videofones; gravaçoes de vídeo;
walkie-talkies; descanso de braços e pulsos para uso
com computadores.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

jogos de cartas; equipamentos de pesca; bolas de
golfe; luvas de golfe; marcadores de bolas de golfe;
unidade portátil para jogos eletrônicos; discos de
hóquei; brinquedos infláveis; quebra-cabeças;
cordas de pular; pipas; truques de mágica; bolas de
gude; jogos de desafio; brinquedos mecânicos;
caixinhas de música; brinquedos musicais; jogos de
fliperama; lembrancinha de aniversário na forma de
pequenos brinquedos; jogos de festa; cartas de
baralho; brinquedos de pelúcia; speed bags;
marionetes; patins; bolas de borracha; skates;
pranchas de snowboard; globos de neve; bolas de
futebol; piões; brinquedos de apertar; brinquedos de
pelúcia; mesas para ténis de mesa; jogos de acerte
o alvo; ursinhos de pelúcia; bolas de ténis; bonecos
de ação para brincar; conjuntos de baldinho e pá de
brinquedo; móbiles de brinquedo; veículos de
brinquedo; motocicletas de brinquedo; carros de
brinquedo; kits de modelismo; bonecos de
brinquedo; cofrmnhos de brinquedo; caminhões de
brinquedo; relógios de brinquedo; brinquedos de
esguichar água; brinquedo de corda; io-ios.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840358660 10/12/2012
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.840358652 10/12/2012
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 3.7.5
NCL(10) 28 jogos e brinquedos; artigos para
ginástica e esporte não incluídos em outras classes;
decorações para árvores de natal; jogos de
habilidades; bonecos de ação e acessórios para os
mesmos; jogos de tabuleiro; jogos de cartas;
brinquedos de múltiplas atividades; jogos de
badminton; balões; tacos de basebaíl; bolas de
basquete; brinquedos para banho; bolas de basebali;
bolas de praia; pufes (brinquedo); bonecos de pano;
bloco de montar; bolas de boliche; conjuntos de
varinhas e soluções para fazer bolha; luvas de
basebali; jogos de xadrez; cosméticos de brinquedo
para crianças; meias de natal; enfeites para árvores
de natal; bonecos colecionáveis; móbile para berço;
brinquedos para berço; frisbees (discos de
arremesso de brinquedo); bonecas; roupas para
bonecas; acessórios para bonecas; kits de
brinquedos de bonecas; brinquedos elétricos de
ação; equipamentos que sejam parte integrante de

No.840358679 10/12/2012
Tit.HAKEM EITAN LTD. (IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8884757
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: L.A.FACE POSITIVELY BEAUTIFUL

003

003

No.840358636 10/12/2012
003
Tit.SYMRISE AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7962223
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SYMASORB
NCL(10) 01 produtos químicos para uso na indústria.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.840358644 10/12/2012
003
Tit.GÜNTNER AG & CO.KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8884811
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECOSS
NCL(10) 11 condensadores de evaporação;
refrigeradores
de
fluidos
(evaporativos)
e
refrigeradores de circuito fechados (evaporativos).
Prior.:3020120540791 17/10/2012 DE
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS

ilustrações; livros de figuras; materiais plásticos para
embalagens (não incluídos em outras classes);
retratos;
cartões-postais;
pôsteres;
prêmios
impressos;
certificados
impressos;
convites
impressos; menus impressos; livros de receita;
carimbos; sacos para lanche; cartões de
pontuações; álbuns de figurinhas; artigos de
papelaria; grampeadores; adesivos; cartões de
colecionar; réguas sem graduação; papel de carta;
acessórios para escrita.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 serviços cosméticos prestados por
clínicas, remoção de pelos a laser, cirurgias plásticas
e outros serviços cosméticos e médicos; todos
incluídos nesta classe.
Prior.:250538
23/10/2012 IL
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 3.5.15
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais e não incluídos em outras classes; material
impresso; artigos para encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas
de escrever e material de escritório (exceto móveis);
material de instrução e didático (exceto aparelhos);
matérias plásticas para embalagem (não incluídas
em outras classes); caracteres de imprensa; clichês;
agendas de endereços; almanaques; apliques na
forma de decalques; agendas de compromisso;
gravuras; kits de pintura e artesanato; cadernos de
autógrafos;
cadernos
de
bebê;
canetas
esferográficas; cartões de basebaíl; fichário;
apoiadores de livro; marcadores de página; livros;
adesivos de pára-choque; calendários; tiras de
histórias em quadrinhos; giz de cera; cartões de
natal; giz; lousa de giz; livros de atividades para
crianças; descanso para copos feitos de papel; livros
porta-moeda; livros para colorir; desenhos para
colorir; lápis de cor; revistas de histórias em
quadrinhos; tiras cômicas; talões de cupons;
decalques; enfeites de centro de mesa em papel;
diários; fraldas descartáveis para bebês; réguas de
desenho; quadro branco; envelopes; apagadores;
canetas hidrocor; cartões de memória; cartões de
presente; papel de presente; globos terrestres;
cartões comemorativos; livros de assinatura;
revistas; mapas; marcadores; blocos de anotações;
massa de modelar; boletins; jornais; papel de
anotações; cadernos; papel para caderno; pinturas;
bandeiras de papel; lembrancinhas para festas de
papel; chapéus de festas de aniversário feitos de
papel; enfeites de papel para bolo; enfeites de papel
para festas; guardanapos de papel; sacolas de papel
para festas; pesos de papel; laços de papel para
enfeitar presentes; flâmulas de papel; jogos
americanos de papel; toalhas de mesa de papel;
toalha de mesa de plástico; sacolas de plástico para
festas; porta-lápis ou caneta; lápis; apontadores de
lápis; estojos ou caixas para lápis ou canetas;
canetas; periódicos; álbuns de fotos; fotos-gravura;

No.840358687 10/12/2012
Tit.DISNEY ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0143812
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 3.7.5
NCL(10) 41 educação, provimento de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais;
produção, apresentação, distribuição, e aluguel de
filmes cinematográficos; produção, apresentação,
distribuição, e aluguel de programas de televisão e
rádio; produção, apresentação, distribuição, e
aluguel de gravações de áudio e video; informações
sobre entretenimento; entretenimento interativo online; produção de shows de entretenimento e
programas interativos para distribuição através de
televisão, 1v a cabo, satelite, midia de audio e vídeo,
cartuchos, discos laser, discos de computador e
meios eletrônicos; produção e fornecimento de
entretenimento, noticias, e informação via redes de
comunicação e computadores; serviços de parques
de diversão e de parques temáticos; serviços
educacionais e recreativos prestados em ou
relacionados com parques temáticos; shows ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo; produções
teatrais, serviços de entretenimento.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840361599 12/12/2012
Tit.POWER TRIO CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8915938

003
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eletrônica, gravação cds, software de simulação para
uso em computadores digitais
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SITEAPPS

No.840361645 12/12/2012
003
Tit.ROCHE DIAGNOSTICS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0016489
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 454 SEQUENCING
NCL(10) 01 produtos químicos para uso na indústria
e na ciência; ácidos nucléicos; reagentes químicos;
soluções
químicas;
micropartículas
para
a
amplificação e análise de ácidos nucléicos e a
preparação de bibliotecas de ácido nucleico.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
CFE(4) 26.4.2; 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de venda e fornecimento de
programas de computador e aplicativos através de
site da web
Procurador: CARINA SOUZA RODRIGUES
No.840361602 12/12/2012
Tit.SALVE FRANCESCHI & CANELLA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96374111000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROBOTHERMIC

003

No.840361653 12/12/2012
003
Tit.WHIRLPOOL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59105999000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EMBRACO POWER IN CHANCE ON
NCL(10) 07 compressores hermetrico para
refrigeração, suas partes e peças incluidas nesta
classe; unidades seladas e unidades condesadoras
(especies de aparelho de refrigeração), suas artes e
peças incluidas nesta classe
Procurador: CARINA SOUZA RODRIGUES
No.840361688 12/12/2012
003
Tit.SIMUFACT ENGINEERING GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910677
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIMUFACT
NCL(10) 35 consultoria ao desenvolvimento de
produtos e processos de fabricação; compilacação e
sistematização de informações em bases de dados ,
gestão de banco de dados informatizado;
atualização informatizado e manutenção de dados
em bases de dados.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 equipamento/ maquinas para chapisco.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840361629 12/12/2012
003
Tit.PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07180802000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAXXI DRAXI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 água de javel [água sanitária] [hipociorito
de potássio]; água de lavanda; canos de esgoto
(produtos para a limpeza de-); cinza vulcânica para
limpeza; cristais de soda para a limpeza; leites para
toalete; óleos para limpeza; panos impregnados com
detergente para limpeza; panos impregnados com
detergente para limpeza; papel de parede (produtos
para limpeza de-); produtos para limpeza
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840361637 12/12/2012
003
Tit.SIMUFACT ENGINEERING GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910677
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIMUFACT
NCL(10) 09 software de computador, treinamento e
manuais de instrução de uso com ele em forma

No.840361696 12/12/2012
003
Tit.ROCHE DIAGNOSTICS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0016489
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 454 SEQUENCING
NCL(10) 10 aparelhos e instrumentos médicos e
cirúrgicos; aparelhos e instrumentos médicos para a
amplificação e análise de ácidos nucléicos e a
preparação de bibliotecas de ácido nucléico para
uso em pesquisa científica ou médica, vendidos
juntos na forma de um kit.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840361700 12/12/2012
003
Tit.SIMUFACT ENGINEERING GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910677
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIMUFACT
NCL(10) 42 instalação e configuração de software de
computador, serviços de avaliação de projetos e
desenvolvimento na area de software de computador
e
software
de
computador,
desenho
e
desenvolvimento de software; serviços de pesquisa
e desenvolvimento de novos produtos e processos
de fabricação; consultoria em informática e suporte
tecnico, tudo em relação à concepção e utilização de
software de computador, computadores, hardware e
sistemas de computador, os serviços de engenharia.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.840361718 12/12/2012
003
Tit.PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07180802000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NATURE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 agua de javel [água sanitária] [hipociorito
de potássio]; água de lavanda; canos (produtos para
a limpeza de-); cinza vulcânica para limpeza; cristais
para a limpeza; cristais para toalete; óleos para
limpeza; panos impregnados com detergente par a
limpeza de papel de parede (produtos para limpeza
de-); produtos para limpeza;
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840361726 12/12/2012
003
Tit.ROCHE DIAGNOSTICS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0016489
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 454 SEQUENCING
NCL(10) 42 serviços científicos, de consultoria e de
pesquisa; serviços de consultoria e pesquisa
científica nos campos de amplificação e análise de
ácidos nucléicos e a preparação de bibliotecas de
ácido nucléico; serviços de testes de laboratório
clínico; serviços de sequenciamento de ácido
nucléico; serviços de consultoria e pesquisa
científica e serviços de testes de laboratório clínico
nos campos de amplificação, detecção e
sequenciamento de ácidos nucléicos e a preparação
de bibliotecas de ácido nucléico; provimento de
serviços computacionais; provimento de serviços
computacionais para a análise de sequências de
ácido nucléico; protocolos de formulação para a
entrega dos referidos serviços.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840361734 12/12/2012
003
Tit.AKZO NOBEL CHEMICALS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0004464
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DEVRAN
NCL(10) 02 tiras, revestimentos, esmaltes, vernizes;
corantes, pintura a têmpera, lacas; preparação de
substâncias de secagem de tintas e vernizes,
preparações para concervação de madeira, tinta
para
madeiras
anti-corrosivos;
composições
antincrustantes, tintas antincrustantes; diluentes
para todos os produtos antes mencionados;
substancia usadas para preparar uma superficie
para pintura [primer]
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840361742 12/12/2012
003
Tit.NUSCIENCE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8895376
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CELLFOOD
NCL(10) 05 suplementos nutricionais de saúde
líquidos (oral, tópico e transdérmicos); vitaminas,
minerais, aminoácidos e enzimas.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840361750 12/12/2012
003
Tit.PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07180802000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FORTY
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discos de vinil pré-gravados; viseiras e óculos antireflexo; máscaras de mergulho; publicações para
download incluindo publicações eletrônicas e
multimídia, áudio e mídia audiovisual; mouse pads;
plugs para carro; ímãs incluindo ímãs decorativos de
geladeiras; capas, forros e transportadores para
telefones
celulares,
laptops,
computadores,
tocadores de mp3, computadores slate e tablet,
smart phones, tocadores de música digital e
consoles de jogar e jogos eletrônicos de mão ou
portáteis.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 agua de javel [água sanitária] [hipociorito
de potássio]; agua de lavanda; canos de esgoto
(produtos para a limpeza de-); cinza vulcânicas para
limpeza; cristais de soda para a limpeza para o
toalete; óleos para limpeza; panos impregnados com
detergente para limpeza; papel de parede (produtos
para limpeza de-); produtos para limpeza.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840361769 12/12/2012
Tit.CMC MAGNETICS CORPORATION (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8895368
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MR. DATA

CFE(4) 5.3.20; 26.1.1; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 43 serviços de hotelaria, agências de
acomodações (hotéis e pensões), reserva em hotéis,
serviços de fornecimento de comida e bebida a
saber; restaurantes de auto-serviço, serviços de bar,
serviços de bufê, café, cafeteria, lanchonete,
sorveterias e docerias.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.840361777 12/12/2012
Tit.MAMBO GRAPHICS PTY LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7041691
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 3.1.8; 24.17.10
NCL(10) 09 óculos escuros e óculos (óculos),
armações, estojos, correntes, faixas, cordões e
faixas de retenção para óculos e óculos de sol;
protetores para a vista (óculos) para a prática de
esportes; protetores para a vista (óculos) para esqui
e protetores para a vista (óculos) para natação;
óculos de proteção; capacetes de proteção para a
prática de esportes, incluindo capacetes para
bicicletas, esqui, skate e surf; roupas de proteção
para esportes, calçados e chapelaria; coletes salvavidas, cintos de natação, coletes de natação e
auxiliares na flutuação; câmeras; capas de telefone
celular; tocadores de música portáteis e rádios
portáteis; fones de ouvido e alto-falantes;
carregadores
e
baterias
incluindo
baterias
carregáveis para equipamentos eletrônicos; discos
compactos (cds), discos versáteis digitais (dvds) e

No.840361815 12/12/2012
Tit.MAMBO GRAPHICS PTY LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7041691
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

No.840361785 12/12/2012
003
Tit.LIAU GROUP HOTELARIA E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07694872000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PALMLEAF HOTELS RESIDENCE

003

CFE(4) 9.7.1; 26.1.4; 27.5.1
NCL(10) 09 discos compactos (cd); discos versáteis
digitais (dvd); discos de blue-ray (bd); mídias de
dados ópticos; discos compactos em branco.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA

estojos para chaves, identificação para chaves e
berloques para chaves incluídos nesta classe;
louças, talheres, recipientes de beber, porta bebidas
e porta copos incluídos nesta classe; objetos de arte
metal.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA

No.840361793 12/12/2012
Tit.ALTICOR INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0007641
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRIMSELECT
NCL(10) 30 chás e sacos de chá
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

003

No.840361807 12/12/2012
Tit.MAMBO GRAPHICS PTY LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7041691
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 3.1.8; 24.17.10
NCL(10) 14 produtos de metais preciosos e suas
ligas, imitação de metais preciosos ou revestidos dos
mesmos, não incluídos em outras classes; joalheria
e bijuteria incluindo brincos, colares, correntes,
tornezeleiras, broches, anéis, amuletos, pingentes,
alfinetes e botões ornamentais, abotoaduras de
punho, pingentes de pulseira e colar; instrumentos
de relojoaria e cronométricos incluindo relógios de
pulso e peças desses produtos; acessórios de
relógio incluindo as pulseiras de relógio, correntes de
relógio, faixas de relógio e estojos de relógio; estojos
de jóias, caixas de jóias e bolsas de jóias incluídas
nesta classe; medalhões, emblemas e fivelas de
metais preciosos ou revestidos dos mesmos; porta
chaves, chaveiros, estojos para chaves, chaveiros,

CFE(4) 3.1.8; 24.17.10
NCL(10) 16 papel, papelão, cartão de fibra de
madeira, e produtos feitos nesses materiais, não
incluídos em outras classes; materiais impressos,
publicações impressas; materiais de publicidade e
promocionais; capas e encartes para discos
compactos (cds), discos versáteis digitais (dvds),
discos de vinil e outro dispositivos para carregar e
armazenar som, imagem ou dados; letreiros e
sinalizadores nesta classe; livros, livretos, brochuras,
catálogos, folhetos, revistas, jornais, periódicos e
boletins
informativos;
materiais
instrucionais,
educacionais e de ensino nesta classe incluindo os
manuais e guias; embalagens e materiais de
embalagens nesta classe; embrulhos nesta classe;
bolsas nesta classe incluindo bolsas de mercadoria;
toalhas de papel; toalhas de mesa de papel, capas
para mesa, guardanapos (serviettes), guardanapos
(napkins), jogos americanos e porta-copos nesta
classe; artigos de escritório nesta classe; materiais
de escritório nesta classe incluindo fichários, pastas,
papelaria e conjuntos de papelaria, estojos de
papelaria, blocos de notas, blocos de anotações,
livros de exercícios, livros escolares, livros para
colorir, instrumentos de escrever e desenhar, estojos
de lápis e outros estojos para instrumentos de
escrever e desenhar, réguas e borrachas;
calendários, pôsteres, porta-passaporte e portadocumentos de viagem; porta-cartões de negócios;
capas de cartão de crédito e talões de cheque;
cartões, incluindo cartões de felicitações; cartõespostais; cartões de colecionador, e cartões
comerciais; papel de embrulho; caixas de presente;
caixas de chapéu nesta classe; diários; álbuns de
autógrafos; fotografias e impressos; álbuns de
fotografias; envelopes e pastas para fotografias e
impressos, suportes para fotografias e impressos;
pôsteres e retratos (emoldurados ou não); águasfortes [gravuras], litografias, gravuras; selos;
adesivos incluindo adesivos para para-choques;
banners e bandeiras feitos de papel; quebracabeças nesta classe; etiquetas não-têxteis;
materiais de ensino (exceto aparelhos); objetos de
arte de papel; pinturas.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840361823 12/12/2012
Tit.NATUZZI S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5063752
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COMODITALIA RELAX ITALIANO

003
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partes de calçados; chapelaria para adultos, crianças
e bebês incluindo chapéus, bonés, gorros,
bandanas, faixas de cabeça e viseiras; roupas para
esportes aquáticos incluindo camisas para esportes
aquáticos e coletes para esportes aquáticos; roupas
de mergulho, coletes de mergulho, botas de
mergulho, luvas de mergulho, gorros de mergulho,
shorts de mergulho e tops de mergulho; acessórios
de mergulho incluídos nesta classe; roupa a prova
d'água; cintos de dinheiro.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA

CFE(4) 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 20 divãs, sofas, poltronas, pufes,
espreguiçadeiras; móveis, espelhos, porta-retratos.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840361831 12/12/2012
Tit.MAMBO GRAPHICS PTY LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7041691
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 3.1.8; 24.17.10
NCL(10) 18 produtos feitos de couro, peles de
animais e couro de animais, e imitações destes
materiais; bolsas de couro, peles de animais e couro
de animais, e imitações destes materiais, bolsas de
matérias têxteis; bolsas incluindo bolsas de rede,
bolsas de praia, bolsas de esporte, bolsas de
atletismo, bolsas pequenas, bolsas de carregar,
mochilas
(rucksacks),
mochilas
(knapsacks),
mochilas (backpacks), pochetes, bolsas escolares,
pastas escolares, bolsas a tiracolo, bolsas de mão,
bolsas tipo carteira e bolsas de compras; artigos de
viagem nesta classe incluindo bolsas de viagem,
bolsas, baús e malas para roupas; artigos de
bagagem incluindo identificador (tag) de bagagem
de couro e correias de bagagem; correias para
carregar esquis e bastões, pranchas de surf e outros
produtos esportivos; carteiras de dinheiro e carteiras;
estojos incluindo estojos de viagem, estojos para
viagens curtas; pastas de documentos, estojos para
documentos, estojos para cartão de crédito, estojos
para cartões de visita, estojos para cosméticos,
artigo de toucador e necessaire incluídos nesta
classe; estojos para chaves e porta-chaves e
chaveiro, todos feitos de couro, peles de animais e
imitações respectivas nesta classe; guarda-chuva e
capas de guarda-chuva; vestuário para animais de
estimação; coleiras para animais.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840361840 12/12/2012
003
Tit.MAMBO GRAPHICS PTY LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7041691
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 100% MAMBO
NCL(10) 25 vestuário para adultos, crianças e bebês
incluindo roupas esportivas, roupa de praia, roupa
de surf, roupas de esqui e roupa de snowboard;
vestuário para esportes incluindo roupas para
exercícios. tops para exercícios e calças para
exercícios, tops de moletom, faixas de moletom e
roupa de banho; roupões de banho, roupas íntimas e
roupas de dormir; meias e malhas; acessórios de
moda nesta classe incluindo faixas para pulso,
cintos, luvas e mitenes, lenços, gravatas, faixas
decorativas (roupa); calçados para adultos, crianças
e bebês incluindo sapatos, botas, botas de esqui,
sandálias, chinelos e chinelos fechados (pantufas);

No.840361858 12/12/2012
003
Tit.MAMBO GRAPHICS PTY LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7041691
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAMBO GODDESS
NCL(10) 25 vestuário para adultos, crianças e bebês
incluindo roupas esportivas, roupa de praia, roupa
de surf, roupas de esqui e roupa de snowboard;
vestuário para esportes incluindo roupas para
exercícios. tops para exercícios e calças para
exercícios, tops de moletom, faixas de moletom e
roupa de banho; roupões de banho, roupas íntimas e
roupas de dormir; meias e malhas; acessórios de
moda nesta classe incluindo faixas para pulso,
cintos, luvas e mitenes, lenços, gravatas, faixas
decorativas (roupa); calçados para adultos, crianças
e bebês incluindo sapatos, botas, botas de esqui,
sandálias, chinelos e chinelos fechados (pantufas);
partes de calçados; chapelaria para adultos, crianças
e bebês incluindo chapéus, bonés, gorros,
bandanas, faixas de cabeça e viseiras; roupas para
esportes aquáticos incluindo camisas para esportes
aquáticos e coletes para esportes aquáticos; roupas
de mergulho, coletes de mergulho, botas de
mergulho, luvas de mergulho, gorros de mergulho,
shorts de mergulho e tops de mergulho; acessórios
de mergulho incluídos nesta classe; roupa a prova
d'água; cintos de dinheiro.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840361866 12/12/2012
003
Tit.PROLEIT INTERNATIONAL GMBH & CO. KG
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5108993
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BREWMAXX
NCL(10) 09 controles elétricos e eletrônicos;
sistemas e instalações do processo de controle,
consistindo em controles elétricos e eletrônicos,
equipamento de processamento de dados,
dispositivos de entrada e saída de dados e sensores
e acionadores elétricos, eletrônicos, pneumáticos,
hidráulicos e mecânicos; medição, testagem e
monitoramento
de
instalações
e
sistemas,
consistindo em controles elétricos e eletrônicos,
equipamento de processamento de dados,
dispositivo de entrada e saída de dados e sensores
e acionadores elétricos, eletrônicos, pneumáticos,
hidráulicos e mecânicos; programas de computador
e software para o controle dos recursos e sistemas
mencionados acima; todos os produtos mencionados
acima em particular para o uso na área de
cervejaria.
Procurador: CAMILA GARCINDO DAYRELL
GARROTE
No.840361874 12/12/2012
003
Tit.HABITAT INCORPORAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11424218000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CODE

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 36 administração, incorporação, compra e
venda de empreendimentos imobiliários; corretores
imobiliários; avaliação, administração de carteira
locaticia; cobrança de aluguel, administração de
locação; administração de condominio; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
agência
imobiliárias;
aluguel
de
imóveis,
arrendamento de imóveis; loteamento imobiliário;
participação em outras sociedades.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840361882 12/12/2012
Tit.MAMBO GRAPHICS PTY LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7041691
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 3.1.8; 24.17.10
NCL(10) 25 vestuário para adultos, crianças e bebês
incluindo roupas esportivas, roupa de praia, roupa
de surf, roupas de esqui e roupa de snowboard;
vestuário para esportes incluindo roupas para
exercícios. tops para exercícios e calças para
axercícios, tops de moletom, faixas de moletom e
roupa de banho; roupões de banho, roupas íntimas e
roupas de dormir; meias e malhas; acessórios de
moda nesta classe incluindo faixas para pulso,
cintos, luvas e mitenes, lenços, gravatas, faixas
decorativas (roupa); calçados para adultos, crianças
e bebês incluindo sapatos, botas, botas de esqui,
sandálias, chinelos e chinelos fechados (pantufas);
partes de calçados; chapelaria para adultos, crianças
e bebês incluindo chapéus, bonés, gorros,
bandanas, faixas de cabeça e viseiras; roupas para
esportes aquáticos incluindo camisas para esportes
aquáticos e coletes para esportes aquáticos; roupas
de mergulho, coletes de mergulho, botas de
mergulho, luvas de mergulho, gorros de mergulho,
shorts de mergulho e tops de mergulho; acessórios
de mergulho incluídos nesta classe; roupa a prova
d'água; cintos de dinheiro.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840361890 12/12/2012
003
Tit.DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8310769
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DESTACO
NCL(10) 07 cames e unidades de comando de
indexação; indexadores acionados por cames;
dispositivos em forma de pinça controlados por
robôs para uso industrial; braços robóticos
industriais; acessórios robóticos, a saber, pinças e
atuadores rotatórios; manipuladores terminais, a
saber, peças terminais para uso em braços robóticos
para uso em máquinas-ferramentas; manipuladores
terminais, a saber, dispositivos de pinça ativados
pneumaticamente para uso com máquinas-
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ferramentas;
grampos
hidráulicos;
grampos
pneumáticos; grampos articulados; grampos de
metal usados para segurar partes de peças de
peças nas mesas das máquinas-ferramentas;
máquinas-ferramentas, a saber, grampos para uso
no grampeamento de precisão de peças de trabalho;
partes comercializadas como um componente
integral de máquinas de automação, a saber,
ventosas elétricas para aplicações de pegar e
posicionar e manipulação de materiais; esteiras
motorizadas; atuadores elétricos acionados a motor;
partes e acessórios para todos os produtos acima
mencionados.
Prior.:85/655,238
19/06/2012 US
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840361904 12/12/2012
Tit.MAMBO GRAPHICS PTY LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7041691
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

imobiliários; avaliação imobiliária, administração de
locação de locação; administração de condominio,
cobrança de aluguel; administração de carteira de
valor mobiliário, assessoria, consultoria e informação
em avaliação imobiliaria ; agência, aluguel de
imóveis, arrendamento de imóveis; loteamento
imobiliário; participações em outras sociedades.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840361920 12/12/2012
Tit.GOOGLE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0466514
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WIDEVINE

003

CFE(4) 26.7.1; 26.15.1
NCL(10) 35 serviços de gestão comercial, incluindo
apoio e assistência ao cliente na área de gestão
comercial.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA

003

CFE(4) 3.1.8; 24.17.10
NCL(10) 28 produtos e equipamentos esportivos
incluindo pranchas de surf, surf skis (tipo de
caiaque), bicicletas, patins e patins de gelo,
patinetes (scooters), pranchas de bodyboard,
pranchas de kneeboard (onde anda-se de joelhos),
pranchas de wakeboard, pranchas de windsurfe,
pranchas de kitesurf, pranchas de snowboard e
esquis, e partes e acessórios para os produtos
anteriormente,
incluindo,
nadadeiras,
antiderrapantes para pranchas (deckgrips), bolsas,
capas, arreios, luvas e manoplas, cera para
pranchas e esquis, estrepes (legropes) e correias;
protetores para esportes incluindo cotoveleira,
joelheiras, protetores de pulso e estofamento de
proteção para esportes; bonecos, jogos e
brinquedos; jogos educativos (não sendo materiais
instrucionais e de ensino); bolas, redes, raquetes e
outros equipamentos para jogos e esportes; enigmas
incluindo quebra-cabeças; jogos de praia e piscina
incluindo discos voadores e jogo de argolas (quoits);
cartas de baralho; móbiles; pipas; partes,
equipamentos e acessórios para todos os produtos
mencionados; brinquedos de pelúcia e brinquedos
felpudos; modelos incluindo kit para formação de
modelos.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840361912 12/12/2012
003
Tit.HABITAT INCORPORAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11424218000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HABITAT INCORPORADORA

No.840361955 12/12/2012
003
Tit.PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07180802000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIO-GERM

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 42 instalação de software, design e
manutenção para software nas áreas de codificação
de conteúdo de mídia, software de ferramenta de
pesquisa de computador para infrações de conteúdo
de mídia na internet e distribuição eficiente de
informação pela internet, tudo para fornecedores,
revendedores e outros negócios de conteúdo de
mídia.
Prior.:85/663,722
28/06/2012 US
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO
No.840361939 12/12/2012
Tit.PT. PURINUSA EKAPERSADA (ID)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5454654
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IMPRESSIONS PINDO 2000

003

No.840361963 12/12/2012
Tit.GOOGLE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0466514
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WIDEVINE

CFE(4) 24.9.2; 27.5.1
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos destes
materiais, não incluídos em outras classes; material
impresso; material de encadernação; fotografias;
artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais de artistas; pincéis de pintura;
máquinas de escrever e requisitos de escritório
(exceto móveis); material instrucional e de ensino
(exceto aparelhos); materiais plásticos para
embalagem (não incluídos em outras classes);
caractere de tipografia para impressão; blocos de
impressão.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840361947 12/12/2012
003
Tit.RAV - RECOLHA E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO
DE VENDAS, UNIPESSOAL, LDA. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8539316
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 36 administração, incorporação, compra e
venda empreendimentos imobiliários ; corretores

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 água de javel [água sanitária ]
[hipociorito de potássio]; água de lavanda; canos de
esgoto (produtos para a limpeza de-); cinza
vulcânica para limpeza; cristais de soda para a
limpeza; leites de limpeza para toalete; óleos para
limpeza, panos impregnados com detergente para
limpeza; papel de parede (produtos para limpeza de) produtos para limpeza;
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 09 software de codificação para
fornecimento de distribuição segura pela internet de
conteúdo de mídia e informações para fornecedores,
revendedores, e outros negócios de conteúdo de
mídia.
Prior.:85/663,722
28/06/2012 US
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO
No.840361971 12/12/2012
003
Tit.RAV - RECOLHA E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO
DE VENDAS, UNIPESSOAL, LDA. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8539316
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço
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Marca: COPPEL VALORIZA VOCÊ, MELHORA
SUA VIDA
NCL(10) 35 serviços de compra e venda em dinheiro
ou crédito, de vestuário, calçados, produtos de
cuidados
pessoais,
aparelhos
elétricos,
equipamentos eletrônicos, bicicletas, jóias, relógios e
relógios de pulso, artigos ópticos, serviços de venda
de cartões pré-pagos para telefones celulares e
malas de viagem.
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO

CFE(4) 26.7.1; 26.15.1
NCL(10) 41 serviços de educação, formação.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840361980 12/12/2012
003
Tit.PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07180802000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IGUE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 água de javel [água sanitária] [hipociorito
de potássio]; água de lavanda; canos de esgoto
(produtos para limpeza de-); cinza vulcânica para
limpeza; cristais a limpeza; leites de limpesa pra
toalete; óleos para limpeza. panos impregnados com
detergente para limpeza; papel de parede (produtos
para limpeza de-) produtos para limpeza.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840361998 12/12/2012
003
Tit.RAV - RECOLHA E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO
DE VENDAS, UNIPESSOAL, LDA. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8539316
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.7.1; 26.15.1
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos bem
como serviços de pesquisas e de concessão a eles
referentes; serviços de análises e de pesquisas
industriais; concessão e desenvolvimento de
computadores e de programas de computadores.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840362005 12/12/2012
003
Tit.HABITAT INCORPORAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11424218000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HABITAT INCORPORADORA

CFE(4) 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 37 serviços de construção e reparação de
obras civis.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840362013 12/12/2012
Tit.GOOGLE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0466514
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WIDEVINE

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 41 serviços educacionais, a saber,
organização de classes na área de aperfeiçoamento
de vídeo e gerenciamento de direitos digitais e
instalação de software e hardware relacionados;
distribuição de materiais educacionais ligados a
estes.
Prior.:85/663,722
28/06/2012 US
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO
No.840362021 12/12/2012
003
Tit.PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07180802000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUPERCRIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 água de javel [água sanitária] [hipoclorito
de potássio]; água de lavanda; canos de esgoto
(produtos para a limpeza de-); cinza vulcânica para
limpeza, cristais de soda para a limpeza; leites para
toalete, óleos para limpeza, panos impregnados com
detergente para limpeza, papel de parede (produtos
para limpeza de-); produtos para limpeza;
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840362030 12/12/2012
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6525814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

No.840362048 12/12/2012
003
Tit.PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07180802000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUAVCLEAN

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 água de javel [água sanitária] [hipoclorito
de potássio]; água de lavanda; canos de esgoto
(produtos para a limpeza de-); cinza vulcânica para
limpeza; cristais de soda para limpeza; leites de
limpeza para toalet; óleos para limpeza; panos
impregnados com detergente para limpeza; papel de
parede (produtos para limpeza de-); produtos para
limpeza;
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840362056 12/12/2012
003
Tit.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
(NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0091014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DESKFIT
NCL(10) 09 aparelhos de controle e programas de
software para sistemas de iluminação, não incluídos
em outras classes; bobinas eletrônicas (balastros)
para fins de iluminação; diodos emissores de luz
(leds), diodos emissores de luz orgânica (oleds),
diodos de laser e diodos de zener; aparelho de
controle óptico, aparelhos de controle térmico,
circuitos eletrônicos para sistemas de controle de luz
e sistemas de gestão de luz.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840362064 12/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6525814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COPPEL N. LOJAS COPPEL S CRÉDITO
VALE MAIS QUE DINHEIRO
NCL(10) 35 serviços de compra e venda em dinheiro
ou crédito, de vestuário, calçados, produtos de
cuidados
pessoais,
aparelhos
elétricos,
equipamentos eletrônicos, bicicletas, jóias, relógios e
relógios de pulso, artigos ópticos, serviços de venda
e cartões pré-pagos para telefones celulares e malas
de viagem.
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO
No.840362072 12/12/2012
003
Tit.HERO MOTOCORP LTD. (IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8603472
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THRILLER
NCL(10) 12 veículos, incluindo partes, componentes
e acessórios dos mesmos, incluídos nesta classe.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
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No.840362080 12/12/2012
003
Tit.COMERCIAL CARLOS SILVA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01752810000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOLHATTA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de produtos de higiene e
limpeza, descartáveis e utensílios domésticos.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840362102 12/12/2012
003
Tit.SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8494932
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAMSUNG XPRESS
NCL(10) 09 equipamento de áudio que consiste de
alto-falantes estéreo, receptores de comunicação
sem fio acoplados e estações para uso com
aparelhos eletrônicos portáteis, a saber, leitores de
livros eletrônicos, computadores tipo tablet,
tocadores de mp3, tocadores de mp4, telefones
móveis, e smartphones; software de aplicativo de
computador para aparelhos eletrônicos portáteis
para instalar e controlar os equipamentos de áudio
mencionados; drive de memória portátil (usb) em
branco; filmadoras; software de jogo de computador;
concentradores, comutadores e roteadores de redes
de comunicação de computador; software de
computador para transmissão de mensagem
instantânea, envio e recebimento de emails e
informações
de
contatos,
serviço
de
compartilhamento de agenda e de conteúdo;
software de computador para gerenciar e organizar
vários conteúdos de leitura digital, a saber, livros
eletrônicos, jornais eletrônicos, teses, e revistas
eletrônicas;
software
de
computador
para
gerenciamento de informações pessoais; software
de computador para comprar, baixar, tocar ou
escutar música; software de computador para
comprar, assinar, baixar, tocar, ou escutar a
conteúdos de leitura digitais, a saber, livros
eletrônicos, jornais eletrônicos, teses, e revistas
eletrônicas e jogos eletrônicos; software de
computador para uso na gravação, organização,
transmissão, manipulação, e revisão de texto, dados,
arquivos de áudio, arquivos de vídeo, e jogos
eletrônicos
em
conexão
com
televisões,
computadores, tocadores de música, reprodutores
de vídeo, reprodutores de mídia e telefones móveis;
software de aplicativo de computador para uso em
reconhecimento de voz; software de computador
para uso com satélite e sistemas de navegação
(gps) para planejamento de navegação, rota e
viagem, e mapeamento eletrônico; software de
computador para sistemas de informações de
viagens para ao fornecer ou oferecer conselhos
sobre viagem e para informações a respeito de
hotéis, pontos de referência, museus, transporte
público, restaurantes e outras informações a respeito
de viagem e transporte; software de computador que
sugere os aplicativos mais apropriados ao uso da
caneta stylus para o dispositivo móvel; software de
computador para uso na visualização e no download
de mapas eletrônicos; software de computador
instalados em telefones portáteis e/ou computadores
portáteis que permitem usuários jogar e baixar jogos
eletrônicos, ouvir e baixar toques musicais e
músicas, e visualizar e baixar protetores de tela e
papéis de parede; software de computador para
editar atividades diárias, agenda de endereços,
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calendários, memorandos, e conteúdos multimídia
armazenados em dispositivos móveis; software de
computador que permite, criação de páginas na
internet, postagem, upload, download, transmissão,
recebimento,
edição,
extração,
codificação,
decodificação,
reprodução,
armazenamento,
organização, mostrando, exibindo, marcação,
criação de blogs, compartilhamento ou fornecimento
de mídia ou informação eletrônica pela internet ou
outra rede de comunicação; software de computador
para permitir aos usuários programar e distribuir
áudio, vídeo, texto, e outros conteúdos multimídia, a
saber, música, shows, vídeos, rádio, televisão,
notícias, esportes, jogos, eventos culturais, e
programas relacionados a entretenimento e
educacionais por uma rede de comunicações;
software de computador para receber, transportar,
codificar, decodificar, criptografar, decifrar, transmitir,
multiplexar, desmultiplexar, e manipular vídeo e
outros dados em formato digital para entregar
televisão e outras programações de vídeo para
apropriar dispositivos de vídeos para distribuição de
programação de televisão para visualização em
aparelhos de televisão; computadores; álbuns
digitais na natureza de visualizadores de foto
digitais; câmeras digitais; molduras de foto digitais;
conversores digitais; imagens digitais baixáveis, a
saber, imagens fotográficas ou de vídeo baixáveis
na área de educação e entretenimento; toques
musicais digitais; tocadores de dvd; lousas
eletrônicas; máquinas de fax; drives de disco rígido;
terminais de interfone para conexão com uma rede
telefônica; telefone de protocolo da internet (ip);
painéis de distribuição para troca de ramais de
protocolo da internet (ip); software de sistema
operacional de interfone; painéis de distribuição de
interfone; comutadores de rede de comunicação de
área local (lan); acessórios de telefone móvel e
computador tipo tablet, a saber, baterias,
carregadores elétricos para baterias, cabos de
comunicação de dados, headsets com fio, headsets
sem fio, fones de ouvido, carregadores para carro,
capas de couro para telefones móveis e dispositivos
eletrônicos, kits de viva-voz adaptados para uso com
telefones móveis e computadores tipo tablet, capas
adaptadas para telefones móveis e computadores
tipo tablet, caneta stylus, suportes para telefone e
alças para telefone; painéis frontais substitutos para
telefones móveis e computadores portáteis; estações
de áudio adaptados para uso com telefone móvel e
computador tipo tablet; suportes adaptados para
telefones móveis; software de sistema operacional
de telefone móvel; monitores [hardware de
computador]; tocadores de mp3; hardware de
servidor de acesso a rede de comunicação; software
operacional de servidor de acesso a rede de
comunicação; assistentes pessoais digitais (pdas);
computadores portáteis; reprodutor multimídia
portátil;
impressoras
para
computadores;
semicondutores [chips]; smartphones; software para
sistema de gerenciamento de rede de comunicação;
caneta stylus para dispositivo eletrônicos portáteis;
software de sistema operacional de computador tipo
tablet; computadores tipo tablet; telefones; telefones
usados como dispositivos de troca de ramal privado
(pbx) de terminais para protocolo da internet (ip);
receptores de televisão; óculos tridimensionais (3d);
roteadores de rede de comunicação de banda larga
(wan).
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840362129 12/12/2012
003
Tit.AHLSTROM CORPORATION (FI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4871049
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOWEB
NCL(10) 30 saquinhos de chá feitos de materiais não
texteis de fibras naturais.
Prior.:010956217
12/06/2012 EM
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.840362137 12/12/2012
Tit.MARIANA DA NÓBREGA MAIA CRISPIM
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05119602000186

003

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AMORELATTE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 sorvete; sorvetes;
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840362145 12/12/2012
Tit.MARIANA DA NÓBREGA MAIA CRISPIM
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05119602000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMORELATTE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 cafeterias; lanchonetes.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.840364989 14/12/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65080616000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE AMIGOS DA BOA NOVA

CFE(4) 26.2.1; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de telemarketing venda de
livros e cd´s
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.840364997 14/12/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65080616000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE AMIGOS DA BOA NOVA
NCL(10) 35 serviços de telemarketing; venda de
livros e cd´s
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.840365004 14/12/2012
003
Tit.ANDREIA FABIANA MONTIEL FRIONI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16654385845
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AURA PLENA
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discos
compactos
(áudio-vídeo);
desenhos
animados; cartuchos de jogos de vídeo.
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.840365080 14/12/2012
Tit.PRIMUM PRODUÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10654372000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: #RIO EU TE AMO

CFE(4) 2.1.23; 26.1.6; 27.5.25
NCL(10) 44 estudo do campo energetico de
pessoas, animais, objetos e locais, estudo da aura,
do chacras e tratamentos aplicados a renovação da
energia, estação de imagens de aura de maquinas,
feng, shui.
Procurador: MARIA ISABEL MONTANÊS
FRANCISCO
No.840365012 14/12/2012
Tit.COMPRINT IND E COM DE MATERIAIS
GRAFICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49040918000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CP COMPRINT

003

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 07 máquinas, equipamentos e dispositivos
industria em geral, partes componentes e acessórios
de máquinas, veiculos implementos, dispositivos e
meio de transporte
Procurador: GOBERNATE MARCAS E PATENTES
S C LTDA
No.840365020 14/12/2012
Tit.COMPRINT IND E COM DE MATERIAIS
GRAFICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49040918000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CP COMPRINT

003

No.840365039 14/12/2012
Tit.COMPRINT IND E COM DE MATERIAIS
GRAFICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49040918000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CP COMPRINT

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas para escritório, recondicionamento para
máquinas desgastadas, manutenção e montagem
de aparelhos elétricos
Procurador: GOBERNATE MARCAS E PATENTES
S C LTDA
No.840365047 14/12/2012
003
Tit.MINERACAO E PESQUISA BRASILEIRA LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79917597000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BENPOX
NCL(10) 01 produtos quimicos destinados a
indústria, as ciência; á fotografia, assim como á
horticultura e silvicultura; resinas artificiais em estado
bruto, máterias plásticas no estado bruto,
fertilizantes para a terra; produtos quimicos
destinados a conservar os alimentos, tenantes (
substâncias-) adesivos destinados a industria
Procurador: GOBERNATE MARCAS E PATENTES
S C LTDA
No.840365055 14/12/2012
003
Tit.MINERACAO E PESQUISA BRASILEIRA LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79917597000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BENPOX
NCL(10)
35
comercialização,
intermediação,
importação de produtos quimicos, destinados á
industria, ás ciências á fotografia assim como á
agricultura, á horticultura e a silvicultura, resinas
artificiais em estado bruto, materiais plásticas no
estado bruto; fertilizantes para a terra, produtos
quimicos destinados a conservar os alimentos;
tanantes (substancias -); adesivos destinados a
industria
Procurador: GOBERNATE MARCAS E PATENTES
S C LTDA
No.840365063 14/12/2012
003
Tit.KABUSHIKI KAISHA BANDAI (BANDAI CO.,
LTD) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8550239
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GUNGREAT NATIONS
NCL(10) 28 brinquedos articulados; conjuntos de
miniaturas [brinquedos]; bonecas; brinquedos;
baralhos; jogos de tabuleiro; jogos; aparelhos de
prestidigitação (aparelhos para ilusionismo e
mágica); bolas para jogos; equipamentos para
pesca.
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comercialização, intermediação e
exportação
de
máquinas,
equipamentos
e
dispositivos industriais em geral; partes ,
componentes e acesórios de máquinas, veiculos,
implementos, dispositivos e meios de transporte
Procurador: GOBERNATE MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
003

003

No.840365071 14/12/2012
003
Tit.KABUSHIKI KAISHA BANDAI (BANDAI CO.,
LTD) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8550239
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GUNGREAT NATIONS
NCL(10) 09 telefones celulares; câmeras digitais
[fotografia]; filmadoras digitais; computadores;
programas de computador [software descarregável];
programas de jogos de computador; programas de
jogos de computador gravados; programas de jogos
de computador carregáveis através de redes de
computador; arquivos de imagens carregáveis
através da internet; discos de vídeo e fitas de vídeo
pré-gravados; publicações eletrônicas carregáveis;

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 artigos de toucador, de perfumaria e
cosméticos em geral.
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.840365098 14/12/2012
Tit.PRIMUM PRODUÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10654372000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: #RIO EU TE AMO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 artigos de toucador, de perfumaria e
cosméticos em geral.
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.840365101 14/12/2012
003
Tit.SPAÇO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33973777000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPAÇO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 serviços de assessoria e administração
imobiliária em geral; locação de imóveis de terceiros;
serviços de corretagem, compra, venda, aluguel e
avaliação de imóveis; compra e venda de imóveis
próprios, ou direitos a eles relativos; prestação de
serviços de consultoria para a realização de
negócios imobiliários; assessoria na elaboração de
contratos imobiliários; prestação de serviços a
locadores e condomínios; serviços profissionais e de
procuratório relacionados aos produtos acima
mencionados; administração de bens imóveis
próprios.
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Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840365110 14/12/2012
003
Tit.SHOPPING MANAUS NORTE SPE SA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16455394000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING MANAUS VIA NORTE
NCL(10) 36 serviços de shopping center, desde que
inclusos nesta classe; aluguel de lojas e móveis.
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840365128 14/12/2012
003
Tit.SHOPPING MANAUS NORTE SPE SA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16455394000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING MANAUS VIA NORTE
NCL(10) 35 serviços de shopping center, desde que
inclusos nesta classe; administração comercial de
shopping center.
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840365136 14/12/2012
003
Tit.ARLEQUIM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA-ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06911518000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARLEQUIM

CFE(4) 2.1.7; 25.1.9; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de roupas e acessórios
infantis.
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840365144 14/12/2012
003
Tit.ROMA EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53814406000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOGO

CFE(4) 26.11.1; 27.5.25
NCL(10) 36 administração de bens
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840365152 14/12/2012
003
Tit.ARLEQUIM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA-ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06911518000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARLEQUIM
NCL(10) 35 comércio de roupas e acessórios
infantis.
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840365160 14/12/2012

003

Tit.VINCENT COOLSAET (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8369968
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PLUR
NCL(10) 35 serviços de importação e exportação, de
atacado e varejo; apresentação de produtos em
meio de comunicação, para fins de venda; todos os
artigos mencionados anteriormente em relação a
tintas; vemizes; lacas; preservativos contra oxidação
e contra deterioração da madeira; materiais tintonais;
mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais
em folhas e em pó para pintores, decoradores,
impressores e artistas; revestimentos e fornos sob a
forma de tintas, para uso como camada de proteção
para construções de concreto ou metal;
revestimentos anti-grafite; tintas para a proteção
contra
grafite;
preparações
para
limpeza;
substâncias para remoção de grafite.
Procurador: CARLOS V. DA SILVA
No.840365179 14/12/2012
003
Tit.VINCENT COOLSAET (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8369968
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLUR
NCL(10) 03 preparações para limpeza; substãncias
para remoção de grafite
Prior.:921276
14/06/2012 BE
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.840365187 14/12/2012
003
Tit.VINCENT COOLSAET (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8369968
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLUR
NCL(10) 02 tintas, vernizes, lacas, preservativos
contra oxidação e contra deterioração da madeira;
materias tintoriais, mordentes, resinas naturais em
estado bruto; metais em folhas em pó para pintores,
decoradores, impressores e artistas, revestimentos e
fornos sob forma de tintas, para uso com camada de
proteções de concreto ou metal, revestimentos antigrafite; tintas para a proteção contra grafite
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.840365195 14/12/2012
003
Tit.GREE, INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8401306
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TANK STORM
NCL(10) 41 serviços de provimento de publicações
eletrônicas on-line; de provimento de imagens
estáticas, imagens em movimento, imagens
estáticas com sons, animações de áudio e imagens
de video via redes de comunicação por meio de
celulares; de organização de competições de jogos
de computadores on- une; de provimento de jogos
de computadores através da lnternet, por meio de
celulares ou terminais de computadores móveis; de
fornecimento de informação ao prover jogos de
computadores através da lnternet por meio de
celulares ou de terminais de computadores móveis;
de provimento de jogos interativos on-line, jogos de
computador, video games e jogos eletrônicos; de
provimento de logos de computador interativos
executáveis no servidor web baseado na demanda
dos usuários da lntemet; serviços de entretenimento,
a saber, de provimento de um jogo de computador
que é acessado por usuános de rede; serviços de
entretenimento, a saber, de provimento de um jogo
interativo de computador que pode ser acessado por
rede via celulares e lnternet; serviços de
entretenimento, a saber, de provimento de um jogo
de computador que pode ser acessado por rede via
celulares e lnternet; de provimento de um
entretenimento através da web; de provimento de
entretenimento através de filme, de televisão e de
vídeo musical, a partir de um sitio da web interativo;
serviços
de
entretenimento;
serviços
de
entretenimento, a saber, uma página na web
contendo jogos, quebra-cabeças, fotos engraçadas,
videos e histórias em quadrinhos; de provimento de
sistema baseado na web e portal on-line a clientes,
para participação em jogo on-line, operação e

coordenação de competições, de ligas e de tumê de
jogos.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.840365209 14/12/2012
003
Tit.GREE, INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8401306
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TANK STROM
NCL(10) 09 programas de jogos de computadores
descarregáveis para celulares e terminais de
computadores móveis; programas aplicativos
descarregáveis para celulares e terminais de
computadores móveis; programas descarregáveis
para jogos de computador; o jogo programa o
corredor nas máquinas video home do jogo;
programas de jogos executáveis em aparelhos
portáteis de jogos eletrônicos com telas de cristal
líquido; programas de jogos executáveis em
máquinas de jogos eletrônicos (arcade); imagens de
personagens de jogo descarregáveis; arquivos de
filmes e imagens descarregáveis contendo desenho,
texto, áudio, video e jogos; imagens descarregáveis
para celulares e para terminais de computadores
móveis; arquivos de música descarregáveis;
software de computador que fomeça acesso
baseado na web a aplicativos e serviços através de
um sistema operacional web ou interface portal.
Procurador: CARLOS VICENTE DA SILVA
NOGUEIRA
No.840365225 14/12/2012
003
Tit.HL HALL & SONS (PTY) LTD (ZA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8916055
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZEMBRIN
NCL(10) 30 chás herbais, e aromatizados em folhas,
saches ou misturas solúveis (pós); chás gelados
prontos para beber, concentrados ou em pó; cereias,
barras de cereais , barras de cereais, barras de
chocolate e/ou trufas, bebidas á base de chocolate,
café em pó solúvel
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840365233 14/12/2012
003
Tit.HL HALL & SONS (PTY) LTD (ZA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8916055
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZEMBRIN
NCL(10) 29 bebidas lácteas e alimentos á base de
legumes e verduras secas.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840365241 14/12/2012
003
Tit.HL HALL & SONS (PTY) LTD (ZA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8916055
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZEMBRIN
NCL(10) 05 suplementos dietético para humano em
cápsulas, comprimentos, tinturas, tiras orais
dissolvíveis e pós.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840365250 14/12/2012
003
Tit.STEFANO GABBANA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0331686
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DOLCE & GABBANA
NCL(10) 35 organização de exposições em salões
e/ou salas de exposição para fins comerciais ou
publicitários; serviços de publicidade e marketing;
organização de espaço de loja, o uso de sinais e de
publicidade; serviços que consistem em trazer junto,
para o benefício de terceiros, uma variedade de
produtos (excluindo seu transporte), permitindo aos
clientes ver e comprar convenientemente os
produtos de perfumaria e cosméticos, óculos, jóias e
relógios, artigos de couro, artigos de vestuário,
calçados, chapelaria, ferramentas manuais e
instrumentos (manuais), cutelaria, armas brancas,
lâminas de barbear, aparelhos de iluminação,
aquecimento, produção de vapor, cozinhar,
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refrigeração, secagem, ventilação, abastecimento de
água e instalações sanitárias, móveis, espelhos,
molduras, produtos em madeira, cortiça, cana, junco,
vime, chifre, osso, marfim, barbatana de baleia,
concha, tartaruga, âmbar, madre-pérola, espuma de
mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de
plásticos, utensílios de casa e cozinha e recipientes,
pentes e esponjas, escovas (com exceção de
pincéis), materiais para fabricar escovas, artigos
para fins de limpeza, lã de aço, vidro em bruto ou
semi-acabado (com exceção de vidro para uso em
construção), artigos de vidro, porcelana e louça,
cordas, linhas, redes, tendas, toldos, oleados, velas,
sacos e sacolas, materiais para acolchoamento e
enchimento, materiais têxteis fibrosos em bruto,
tecidos e produtos têxteis, cobertas de cama e de
mesa, carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo
e outros materiais de revestimento de pavimentos,
tapeçarias de parede (não têxteis).
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840365268 14/12/2012
Tit.FRANCIS HIDEKI KODOMA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09136866000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FEROMÔNIO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 programas de computador para
download, aplicativo para telefone celular (incluidos
nesta classe)
Procurador: C. MARCAS - MASCAS E PATENTES
LTDA.
No.840365276 14/12/2012
Tit.DARO ACESSÓRIOS LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17264335000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PONTO DA SERRA

003

CFE(4) 27.1.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de alimentos, bebidas,
brinquedos, produtos de higiene e limpeza
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.840365284 14/12/2012
Tit.SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907374
Apres.: Tridimensional ; Nat.: De Produto

003

No.840365306 14/12/2012
Tit.SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907374
Apres.: Tridimensional ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.11.3; 26.13.25
NCL(10) 18 bolsas de mão, bolsas a tiracolo, pastas
[malas], pochetes, bolsas de compras de lona e de
couro, bolsa de lona, sacolas, carteiras femininas,
maletas para documentos, malas de viagem, malas
de roupas para viagem, mochilas, baús, bolsas de
viagem, carteiras, bolsas femininas, chaveiros,
estojos para cosméticos vendidos vazios, guardachuvas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840365292 14/12/2012
003
Tit.TORRALBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02923986000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COBOGÓ
NCL(10) 06 materiais de metal para a construção;
pequenos artigos de ferragem; produtos de metal
comum não incluídos em outras classes; fivelas;
ponteiras; fechos; emblemas; chapinhas; puxadores
para móveis; puxadores para portas; cabides;
cabides de metal para vestuário; guarnições para
portas, a saber: o conjunto maçaneta/espelhos;
maçanetas para portas; metais para banheiros e
outros ambientes, a saber: saboneteira, porta-toalha,
suportes de prateleiras, porta-escova, porta-creme,
suportes para espelhos; suportes de prateleiras para
móveis; suportes de metal para cabideiros; puxador
para box de banheiro; espelho para interruptor
elétrico; fechaduras para portas; pés para móveis, a
saber: suportes para sofás; camas (guarnições de
metal para -); correntes de metal; fechos; fechos de
metal para maletas; ferragens de metal para janelas;
ferragens para portas; ganchos de metal para
cabideiros de roupas; guarnições de metal para
janelas; guarnições de metal para móveis; janelas
(ferragens de metal para -); janelas (travas de metal
para-); maçanetas de metal; maçanetas de metal
para portas; móveis (guarnições de metal para -);
móveis (rodízios de metal para -); porta (batentes de
metal para -); portas (batentes de-); portas (travas de
metal para -); rodízios de metal para móveis; trancas
de metal para janela; trancas de metal [exceto
elétricas]; trincos de metal; todos incluídos nesta
classe, batentes de metal; batentes de porta,
metálicos; cantoneiras metálicas; lingotes de metal;
perfis metálicos; perfis metálicos para acabamento
em móveis; perfis, puxadores, fechos de metal para
maletas; fechos de molas [fechaduras]; ganchos de
metal para cabideiros de roupas; guarnições de
móveis, metálicas; guarnições de portas, metálicas;
lingüetas de metal; maçanetas de portas, metálicas;
maçanetas [puxadores] de metal; móveis (rodízios
para -) metálicos; trancas de janela [cremona] de
metal; trino [ferrolho] de metal, artefatos e acessórios
de metais, confecções de matrizes, perfis,
puxadores, suportes, tubos, ponteiras, barras, porta
toalhas, saboneteiras, cabides, cabideiros, porta
rolos,
porta
xampu,
tramados,
aramados,
abraçadeiras, anéis, anilhos, arruelas, armários,
bancos, banquetas, batentes, guarnições, canaletas,
cantoneiras, cavilhas, cestos, divisórias, fechos,
ganchos, grades, grampos, guarnições, ladrilhos,
lambris, molduras, moldes, parafusos, persianas,
porcas, prendedores, rebites, revestimentos para
móveis, rodízios, roldanas, trolhos, trincos, treliça,
varas, venezianas, todos em metais incluídos nesta
classe.
Procurador: PEDRO RENATO KAWSKI

003

CFE(4) 26.11.3; 26.13.25
NCL(10) 25 artigos de vestuário masculino, feminino
e infantil, a saber, pulôveres, cardigãs, jérseis,
coletes feitos de lã, blusas de malha, jaquetas,
blusas de moletom, jaquetas e casacos de peles,
parcas, roupas de banho, blusas, camisas, calças
compridas, calças jeans, coletes, saias, shorts,
camisetas, vestidos, ternos masculinos, casacos,
capas de chuva, sobretudos, macacões, roupa
íntima, coletes, malhas e calcinhas, roupões de
banho, xales, cachecóis, gravatas, luvas para
vestuário, calçados, botas, sandálias, chinelos,
tamancos, chapéus e bonés.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840365314 14/12/2012
003
Tit.DIAGEO SCOTLAND LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0261025
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TALISKER STORM
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas; uísque e bebidas
alcoólicas à base de uísque.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840365322 14/12/2012
003
Tit.PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8260028
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COOLANT

CFE(4) 17.5.1; 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 01 líquidos anticongelamento, incluindo
líquidos estabilizados anticongelamento, incluindo
soluções
antiespumantes
estabilizadas
anticongelamento, preparações para prevenção de
ferrugem e incrustações calcárias.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840365330 14/12/2012
003
Tit.PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8260028
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COOLANT 11
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CFE(4) 17.5.1; 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 01 líquidos anticongelamento, incluindo
líquidos estabilizados anticongelamento, incluindo
soluções
antiespumantes
estabilizadas
anticongelamento, preparações para prevenção de
ferrugem e incrustações calcárias.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840365349 14/12/2012
003
Tit.PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8260028
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COOLANT UP

CFE(4) 17.5.1; 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 01 líquidos anticongelamento, incluindo
líquidos estabilizados anticongelamento, incluindo
soluções
antiespumantes
estabilizadas
anticongelamento, preparações para prevenção de
ferrugem e incrustações calcárias.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840365357 14/12/2012
003
Tit.VERDANDE TECHNOLOGY AS (NO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VERDANDE ENERGY
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos e
pesquisa e desenvolvimento relacionados a estes;
serviços de análise e pesquisa industrial; desenho e
desenvolvimento de software de computador e de
hardware
de
computador;
desenho
e
desenvolvimento de bases de dados e de rede de
dados; serviços técnicos; serviços de consultoria no
âmbito dos serviços acima mencionados.
Prior.:201206305
20/06/2012 NO
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840365365 14/12/2012
003
Tit.VERDANDE TECHNOLOGY AS (NO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907420
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VERDANDE ENERGY
NCL(10) 09 software de computador, programa de
computador,
hardware
de
computador
e
equipamento de processamento de computador;
software de computador e equipamento de
processamento de computador para uso em
negócios petrolíferos, em negócios de energia, em
negócios médicos, em indústria de aeronaves, em
indústria aeroespacial e em negócios financeiros.
Prior.:201206305
20/06/2012 NO
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840365373 14/12/2012
Tit.MARKIT ECONOMICS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7423209

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PMI
NCL(10) 35 fornecimento de informações comerciais
e de negócios; compilação de informações em base
de dados de computador, investigação comercial,
previsões
econômicas;
pesquisa
comercial;
fornecimento de dados estatistícos para fins
comerciais ou de negócios; fornecimento de análise
de dados de negócios para terceiros; fornecimento
de gestão e serviços de bancos de dados para
empresas, fornecendo acervos de dados comerciais,
compilação, manipulação e serviços de gestão;
fornecimento
de
processamento
de
dados
comerciais e serviços de verificação; fornecimento
de serviços de recuperação de dados comerciais,
divi.jlgação de empresas e informações comerciais.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840365381 14/12/2012
003
Tit.BRASTERÁPICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46179008000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AORTT
NCL(10) 05 medicamento que atum no aparelho
cardiovascular
Procurador: JOSÉ BUENO DA SILVA FILHO
No.840365390 14/12/2012
003
Tit.BAZAARVOICE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907382
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BAZAARVOICE
NCL(10) 35 serviços de propaganda, marketing e
promoção; serviços de análise de dados comerciais;
serviços de marketing comercial; serviços de
monitoramento comercial, a saber, rastreamento de
web sites de terceiros para fornecimento de detalhes
sobre tráfego de cliques de usuários ou visitas ao
web site; serviços de pesquisa de marketing de
consumidor e consultoria relacionada a este;
serviços de consultoria na área de marketing de
internet; serviços de propaganda, marketing e
promoção relacionados a mídia social; serviços de
fornecimento de um web site para usuários com
recomendações específicas informadas de produtos
e serviços de consumo específicos validados pelas
redes sociais e preferências dos usuários inseridas;
serviços de consultoria relacionadas a estratégia de
marketing de mídia social.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840365403 14/12/2012
003
Tit.BAZAARVOICE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907382
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BAZAARVOICE
NCL(10) 42 serviços de fornecimento de uso
temporário de software não descarregável on-line na
área de habilitação à apresentação, exibição,
agregação e análise de conteúdo gerado por
usuário; serviços de fornecimento de uso temporário
de software não descarregável on-line para criação,
manutenção e fornecimento de acesso a uma
comunidade em rede de consumidores, para
apresentação por consumidores de informações,
texto, áudio, vídeo e multimídia, para que usuários
votem em resposta a questões e para acesso a
informações de outros consumidores, relativas a
ofertas de produtos e serviços de terceiros; serviços
de fornecimento de uso temporário de software não
descarregável on-line para uso em propaganda,
marketing comercial, pesquisa de marketing de
consumidor e marketing de mídia social; serviços de
fornecimento de uso temporário de software não
descarregável
on-line
para
permitir
que
consumidores e negócios compartilhem informações
e comentem sobre produtos e serviços e permitir que
usuários criem e usem perfis on-line para fins de
marketing; serviços de computador, a saber,
otimização de ferramentas de busca; serviços de
fornecimento de uso temporário de software não
descarregável on-line e consultoria na área de
otimização de ferramenta de busca.

Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840365411 14/12/2012
003
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AS AVENTURAS DE BRUNA E DIANA
NCL(10) 38 difusão de programas de televisão, de
rádio e/ou de outro meio de comunicação, inclusive
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.840365420 14/12/2012
003
Tit.MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY
COMPANY, LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907390
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MCBITES
NCL(10) 29 alimentos preparados a partir de
produtos de carne bovina, carne de porco, peixe e
aves, frutas, legumes e verduras em conserva e
cozidos e queijo.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840365438 14/12/2012
003
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AS AVENTURAS DE BRUNA E DIANA
NCL(10) 41 produção de programas de diversão, de
entretenimento, de espetáculos artísticos, esportivos
e culturais, inclusive de filmes cinematograficos para
serem veiculados através de televisão, rádio e/ou
qualquer outro meio de comunicação, inclusive
virtual, locação de produções audiovisuais, inclusive
de filmes cinematograficos , gravados em qualquer
tipo de suporte físico
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.840365446 14/12/2012
003
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SURPRESÃO
NCL(10) 38 difusão de programas de televisão, de
rádio e/ou de outro meio de comunicação, inclusive
virtual
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.840365454 14/12/2012
003
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPRESÃO
NCL(10) 41 produção de programas de diversão, de
entretenimento, de espetáculos artisticos, esportivos
e culturais, inclusive de filmes cinematograficos para
serem veiculados através de televisão rádio e/ou
qualquer outro meio de comunicação, inclusive
virtual, locação e produções audiovisuais, inclusive
de filmes cinematograficos , gravados em qualquer
tipo de suporte fisico
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.840365462 14/12/2012
003
Tit.ACADEMIA ANDRE PEDERNEIRAS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00677996000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UPPER SPORT COMBAT-USC

CFE(4) 27.5.1
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Marca: ZBOOK
NCL(10) 09 estações de trabalho de computador
móveis com compreendendo computadores portáteis
(notebook); computadores
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

NCL(10) 25 roupas e acessórios de vestuário para
prática de esportes, artes marciais, ginástica, dança,
fitness e cursos. vestuário, acessórios e uniforme
para atletas, juízes, árbitros e equipe de apoio
esportivo, para uso em viagens, eventos esportivos e
formais. calças, camisas, camisetas, gravata, regata,
bermudas, agasalho, vestidos, saias, short, cinto,
chapelaria, bandanas, boné, chapéu, gorro, viseira,
roupa de praia, roupas de banho, roupões, sungas,
meias, luvas, chinelos, kimonos, faixas de kimono e
os incluídos nessa classe.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840365470 14/12/2012
003
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FOGUETINHO
NCL(10) 38 dufusão de programs de televisão, de
rádio de outro meio de comunicação, inclusive virtual
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.840365489 14/12/2012
003
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FOGUETINHO
NCL(10) 41 produção de programas de diversão; de
entretenimento, espetáculos artificios, esportivos e
culturais, inclusive de filmes cinematograficos para
serem veiculados através de televisão, rádio e/ou
qualquer outro meio de comunicação, inclusive
virtual; locação de , inclusive virtual; locações
audiovisuais, inclusive de filmes cinematográficos,
gravados em qualquer tipo de suporte físico.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.840365497 14/12/2012
003
Tit.ACADEMIA ANDRE PEDERNEIRAS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00677996000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UPPER SPORT COMBAT-USC

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 atividade de condicionamento físico,
academia de ginástica, dança e coreografia, luta,
artes marciais, defesa pessoal, treinamento, cursos,
organização e produção de eventos esportivos,
competições esportivas ou de destreza física,
marketing esportivo promocional.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840365500 14/12/2012
003
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIP DUB
NCL(10) 38 difusão de programas de televisão, de
rádio e/ou de outro meio de comunicação, inclusive
virtual
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.840365519 14/12/2012
003
Tit.CAR CONNECTIVITY CONSORTIUM LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8801649
Apres.: Figurativa ; Nat.: Certific.

No.840365551 14/12/2012
003
Tit.TARGUS GROUP INTERNATIONAL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0342904
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OPIN

CFE(4) 26.2.7; 26.4.1; 26.11.1
NCL(10) 42 certificação (serviços de teste, análise e
avaliação com a finalidade de certificar que os
produtos fabricados ou distribuídos por pessoas
autorizadas cumprem com padrões designados) em
conexão com os seguintes produtos: software de
computador;
hardware
de
computador;
equipamentos de comunicação por computador;
equipamentos de telecomunicações; periféricos de
computador; equipamentos eletrônicos de consumo;
software de informação de entretenimento e
telemática em veículos; hardware de informação de
entretenimento e telemática em veículos; acessórios
de informação de entretenimento e telemática em
veículos que consistem em computadores, software
de computador, transmissores, receptores e
dispositivos de interface de rede; módulos
eletrônicos de interface vendidos como parte
integrante de um veículo terrestres a motor para
interface com fio e sem fio de dispositivos eletrônicos
portáteis; interfaces de usuário para dispositivos
eletrônicos vendidos como parte integrante de
automóveis.
Prior.:85658470
21/06/2012 US
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840365527 14/12/2012
003
Tit.TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45039237000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIP DUB
NCL(10) 41 produção de programas de diversão , de
entretenimento, de espetáculos artisticos, esportivos
e culturais, inclusive de filmes cinematograficos para
serem veiculados através de televisão, rádio e/ou
outro meio de comunicação, inclusive virtual; locação
de produções audiovisuais, inclusive de filmes
cinematográficos, gravados em qualquer tipo de
suporte físico.
Procurador: ADVOCACIA MASATO NINOMIYA
No.840365535 14/12/2012
003
Tit.VIVIANE A.SILVA MODA INTIMA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11293788000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PINK ZULK

CFE(4) 2.5.2-3
NCL(10) 35 comércio de vestuário, roupas, calçados,
artigos de banho e acessórios; importação e
exportação de vestuário, roupas, calçados, artigos
de banho e acessórios.
Procurador: JULIO GUIDI LIMA DA ROCHA
No.840365543 14/12/2012
Tit.HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8415250
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 estojos para computadores "notebooks";
capas e recipientes para computadores netbooks,
computadores tablet, tablets de mídia, dispositivos
pessoais assistentes digitais (pdas), computadores
portáteis, e leitores de livros eletrônicos; estojos,
capas de tecido formado, bolsas, bolsas de
transporte, bolsas protetoras, mochilas, bolsas de
mão, bolsas de ombro, valises, bolsas "holdalls",
malas de viagem, bolsas com rodinhas, estojos "slip
case", capas proteção, carteiras e bolsas, todos
especificamente adaptados para o transporte de
aparelhos eletrônicos portáteis, equipamentos e
acessórios, a saber, computadores "notebooks",
computadores "netbooks", computadores notebooks
estilo "tablet", tablets de mídia, leitores de livros
eletrônicos,
impressoras,
câmeras,
telefones
celulares, dispositivos assistentes pessoais digitais
(pdas), reprodutores de cd portáteis, leitores de dvd
portáteis, tocadores de música mp3 ou digitais e
computadores portáteis; estojos para computadores
"notebook", computadores "notebooks" estilo tablet e
leitores
de
livros
eletrônicos,
projetado
especificamente para converter e fornecer um
espaço como mesa de trabalho; estojos para
computadores
"notebooks",
computadores
"netbooks", computadores notebooks estilo "tablet" e
leitores de livros eletrônicos, que incluem um pano
de limpeza incorporado no estojo de transporte; tiras
para estojos de transporte de computador;
adaptadores de energia para computadores
portáteis;
adaptadores
de
energia
para
computadores "netbook", adaptadores de energia
para computadores estilo tablet; adaptadores de
energia para leitores de livros eletrônicos; plugues
adaptadores; protetores de tela para dispositivos
eletrônicos na forma de escudos flexíveis de filme
plástico; telas de privacidade de computador na
forma de protetores anti-reflexo e protetores de
exibição; canetas de computador; periféricos de
computador sem fio; "mouse" sem fio para
computador; aparelhos de telefonia sem fio;
estações de acoplamento de computador ("docking
stations") sem fio; estações de acoplamento de
eletrônicos ("docking stations") sem fio; adaptadores
sem fio para computadores; controladores de jogos
de vídeo; controladores sem fio de jogos de vídeo;
controles remotos sem fio para computadores;
controles remotos de computador sem fio e de
exibição de vídeo; inversores de energia; bobinas
retráteis de cabo elétrico e conexão e dispositivos de
armazenamento elétricos e de cabo de ligação;
periféricos de computador; teclados de computador,
leitores de disco ("disk drives") de computador; disco
rígidos externos de computador; "hubs" para
computadores, a saber, vários adaptadores de porta
usb de áudio que plugue em um computador e se
conecte com alto-falantes para o desempenho de
áudio melhorado; leitores de disco óptico de
armazenamento ("disk drivers"); decartões de
memória digital; leitores de cartões de memória;
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"mouse" de computador; suportes de computador
projetados
especificamente
para
a
apoiar
computadores "notebooks"; suportes de computador
contendo ventoinhas e portas usb projetados
especificamente
para
apoiar
computadores
"notebooks",
computadores
"netbooks",
computadores "notebooks" estilos tablet leitores de
livros eletrônicos; acessórios de computação móvel,
a saber, estações de acoplamento ("docking
stations"), "hubs" usb, e cabos adaptadores;
acessórios de computação móvel, a saber,
conectores sem fio, conectores e plugues na forma
de receptores e transmissores que são usados
&#8203;&#8203; para conexão sem fio de
computadores e periféricos de computadores;
acessórios para dispositivos de escuta mp3
portáteis, a saber, controles remotos sem fio,
suportes de apoio projetados especificamente para
apoiar reprodutores de mp3, e transmissores de
freqüência de fm; acessórios para telefones
celulares, a saber, fones de ouvido, carregadores de
energia; aparelhos para redes de computador, a
saber, componentes sem fio de hubs de conexão de
computador que são usados &#8203;&#8203; para
conectar sem fio computadores e periféricos de
computadores e "hubs" usb, cabos e fios elétricos e
de telefone, e cabos de conexão; dispositivos de
gerenciamento de cabos, na forma das bobinas de
cabo, para organizar cabos elétricos, cabos de
telefone, cabos usb, cabos ethernet e cabos de
computadores; fontes de alimentação elétrica;
aparelhos de segurança, ou seja, travas eletrônicas;
aparelhos de segurança, a saber, travas eletrônicas
para computadores portáteis; dispositivos de
prevenção de roubo, a saber, alarmes sonoros de
roubo; baterias; &#8203;&#8203; baterias elétricas
recarregáveis; carregadores de bateria; kits de
câmeras digitais, compreendendo um ou mais tripés
de câmera, cartões de memória digital, e estojo de
transporte; acessórios para câmeras, câmeras
digitais e filmadoras, a saber, tripés, lentes de
telefoto e lentes de câmera com ângulo amplo, tubos
adaptadores de lente que permitem que usuários
conectem lentes e filtros de lentes de diferentes
tamanhos, protetores de lente na forma de uma capa
de lente para uso na proteção de lentes contra
arranhões, protetores de lente na forma de escudos
de filmes plástico, flashes de câmeras, correias para
carregar câmera, e filtros uv de câmera; kits de filtro
uv que compreendem um ou mais filtros uv de
câmera, tampas de lente de câmera, tubo de
adaptador de lente, que permitem que usuários
conectem lentes e filtros de lentes de diferentes
tamanhos, protetores de lente na forma de uma
tampa de lente para uso na proteção lentes contra
arranhões, e estojos para guardar filtros de câmera;
kits de acessórios de câmera, compreendendo
principalmente de lentes de câmera, filtros de lentes,
tubos adaptadores de lente que permitem aos
usuários conectar lentes e filtros de lentes de
diferentes tamanhos, protetores de lente na natureza
de tampa de lente para uso na proteção de lentes
contra arranhões, panos de limpeza de lentes, tripés,
correias para prender a câmera no pulso e no
pescoço, flashes de câmeras, baterias, carregadores
de bateria, cartões de memória digital, leitores de
cartões de memória digital, e estojos para guardar os
ítens supramencionados; alto-falantes portáteis para
computadores e "notebooks"; alto-falantes "desktop"
para computadores e notebooks; estojos de óculos.
Prior.:85/779,600
14/11/2012 US
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840365560 14/12/2012
003
Tit.TARGUS GROUP INTERNATIONAL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0342904
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OPIN
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 18 bolsas para todos os fins, bolsas de
mão, bolsas de ombro, mochilas, pochetes, bolsas
de tecido "duffel", bolsas para esportes, bolsas
atléticas, bolsas de ginástica, pastas, valises, bolsas
tipo "holdalls", malas de viagem, malas com
rodinhas, malas, e carteiras; bolsas, estojos e capas
protetoras para o transporte de ítens pessoais.
Prior.:85/779,600
14/11/2012 US
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840365578 14/12/2012
003
Tit.TARGUS GROUP INTERNATIONAL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0342904
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OPIN

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 artigos do vestuário e confecções
diversas; vestuário e roupas, a saber, camisas,
blusas, camisetas pólo, tops, suéteres, jaquetas,
casacos, roupas impermeáveis, pulôver, camisas de
tecido "jersey", coletes, roupas para exercício,
camisas de moletom, chapéus, viseiras, bonés,
artigos de chapelaria, calças, calças sociais, calças
compridas, shorts, saias, calças capri, cintos, lenços
e meias.
Prior.:85/779,600
14/11/2012 US
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840365586 14/12/2012
003
Tit.TARGUS GROUP INTERNATIONAL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0342904
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OPIN
NCL(10) 09 estojos para computadores "notebooks";
capas e recipientes para computadores netbooks,
computadores tablet, tablets de mídia, dispositivos
pessoais assistentes digitais (pdas), computadores
portáteis, e leitores de livros eletrônicos; estojos,
capas de tecido formado, bolsas, bolsas de
transporte, bolsas protetoras, mochilas, bolsas de
mão, bolsas de ombro, valises, bolsas "holdalls",
malas de viagem, bolsas com rodinhas, estojos "slip
case", capas proteção, carteiras e bolsas, todos
especificamente adaptados para o transporte de
aparelhos eletrônicos portáteis, equipamentos e
acessórios, a saber, computadores "notebooks",
computadores "netbooks", computadores notebooks
estilo "tablet", tablets de mídia, leitores de livros
eletrônicos,
impressoras,
câmeras,
telefones
celulares, dispositivos assistentes pessoais digitais
(pdas), reprodutores de cd portáteis, leitores de dvd
portáteis, tocadores de música mp3 ou digitais e
computadores portáteis; estojos para computadores
"notebook", computadores "notebooks" estilo tablet e
leitores
de
livros
eletrônicos,
projetado

especificamente para converter e fornecer um
espaço como mesa de trabalho; estojos para
computadores
"notebooks",
computadores
"netbooks", computadores notebooks estilo "tablet" e
leitores de livros eletrônicos, que incluem um pano
de limpeza incorporado no estojo de transporte; tiras
para estojos de transporte de computador;
adaptadores de energia para computadores
portáteis;
adaptadores
de
energia
para
computadores "netbook", adaptadores de energia
para computadores estilo tablet; adaptadores de
energia para leitores de livros eletrônicos; plugues
adaptadores; protetores de tela para dispositivos
eletrônicos na forma de escudos flexíveis de filme
plástico; telas de privacidade de computador na
forma de protetores anti-reflexo e protetores de
exibição; canetas de computador; periféricos de
computador sem fio; "mouse" sem fio para
computador; aparelhos de telefonia sem fio;
estações de acoplamento de computador ("docking
stations") sem fio; estações de acoplamento de
eletrônicos ("docking stations") sem fio; adaptadores
sem fio para computadores; controladores de jogos
de vídeo; controladores sem fio de jogos de vídeo;
controles remotos sem fio para computadores;
controles remotos de computador sem fio e de
exibição de vídeo; inversores de energia; bobinas
retráteis de cabo elétrico e conexão e dispositivos de
armazenamento elétricos e de cabo de ligação;
periféricos de computador; teclados de computador,
leitores de disco ("disk drives") de computador; disco
rígidos externos de computador; "hubs" para
computadores, a saber, vários adaptadores de porta
usb de áudio que plugue em um computador e se
conecte com alto-falantes para o desempenho de
áudio melhorado; leitores de disco óptico de
armazenamento ("disk drivers"); decartões de
memória digital; leitores de cartões de memória;
"mouse" de computador; suportes de computador
projetados
especificamente
para
a
apoiar
computadores "notebooks"; suportes de computador
contendo ventoinhas e portas usb projetados
especificamente
para
apoiar
computadores
"notebooks",
computadores
"netbooks",
computadores "notebooks" estilos tablet leitores de
livros eletrônicos; acessórios de computação móvel,
a saber, estações de acoplamento ("docking
stations"), "hubs" usb, e cabos adaptadores;
acessórios de computação móvel, a saber,
conectores sem fio, conectores e plugues na forma
de receptores e transmissores que são usados
&#8203;&#8203; para conexão sem fio de
computadores e periféricos de computadores;
acessórios para dispositivos de escuta mp3
portáteis, a saber, controles remotos sem fio,
suportes de apoio projetados especificamente para
apoiar reprodutores de mp3, e transmissores de
freqüência de fm; acessórios para telefones
celulares, a saber, fones de ouvido, carregadores de
energia; aparelhos para redes de computador, a
saber, componentes sem fio de hubs de conexão de
computador que são usados &#8203;&#8203; para
conectar sem fio computadores e periféricos de
computadores e "hubs" usb, cabos e fios elétricos e
de telefone, e cabos de conexão; dispositivos de
gerenciamento de cabos, na forma das bobinas de
cabo, para organizar cabos elétricos, cabos de
telefone, cabos usb, cabos ethernet e cabos de
computadores; fontes de alimentação elétrica;
aparelhos de segurança, ou seja, travas eletrônicas;
aparelhos de segurança, a saber, travas eletrônicas
para computadores portáteis; dispositivos de
prevenção de roubo, a saber, alarmes sonoros de
roubo; baterias; &#8203;&#8203; baterias elétricas
recarregáveis; carregadores de bateria; kits de
câmeras digitais, compreendendo um ou mais tripés
de câmera, cartões de memória digital, e estojo de
transporte; acessórios para câmeras, câmeras
digitais e filmadoras, a saber, tripés, lentes de
telefoto e lentes de câmera com ângulo amplo, tubos
adaptadores de lente que permitem que usuários
conectem lentes e filtros de lentes de diferentes
tamanhos, protetores de lente na forma de uma capa
de lente para uso na proteção de lentes contra
arranhões, protetores de lente na forma de escudos
de filmes plástico, flashes de câmeras, correias para
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carregar câmera, e filtros uv de câmera; kits de filtro
uv que compreendem um ou mais filtros uv de
câmera, tampas de lente de câmera, tubo de
adaptador de lente, que permitem que usuários
conectem lentes e filtros de lentes de diferentes
tamanhos, protetores de lente na forma de uma
tampa de lente para uso na proteção lentes contra
arranhões, e estojos para guardar filtros de câmera;
kits de acessórios de câmera, compreendendo
principalmente de lentes de câmera, filtros de lentes,
tubos adaptadores de lente que permitem aos
usuários conectar lentes e filtros de lentes de
diferentes tamanhos, protetores de lente na natureza
de tampa de lente para uso na proteção de lentes
contra arranhões, panos de limpeza de lentes, tripés,
correias para prender a câmera no pulso e no
pescoço, flashes de câmeras, baterias, carregadores
de bateria, cartões de memória digital, leitores de
cartões de memória digital, e estojos para guardar os
ítens supramencionados; alto-falantes portáteis para
computadores e "notebooks"; alto-falantes "desktop"
para computadores e notebooks; estojos de óculos.
Prior.:85/763,930
25/10/2012 US
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840365594 14/12/2012
Tit.3M COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0087629
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COMMAND BRAND 3M

003

Marca: APARICI
NCL(10) 31 grãos e produtos agrícolas, hortícolas e
florestais, não incluídos em outras classes; frutas e
legumes, hortaliças e legumes frescos; cebolas,
alhos, batatas, laranjas, limões, tangerinas, toranjas,
maçãs, pêssegos, nectarinas, paraguaios; sementes.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA

CFE(4) 24.1.3; 24.1.15; 27.5.25
NCL(10) 37 manutenção e reparos elétricos
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840365624 14/12/2012
003
Tit.TARGUS GROUP INTERNATIONAL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0342904
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OPIN
NCL(10) 25 artigos do vestuário e confecções
diversas; vestuário e roupas, a saber, camisas,
blusas, camisetas pólo, tops, suéteres, jaquetas,
casacos, roupas impermeáveis, pulôver, camisas de
tecido "jersey", coletes, roupas para exercício,
camisas de moletom, chapéus, viseiras, bonés,
artigos de chapelaria, calças, calças sociais, calças
compridas, shorts, saias, calças capri, cintos, lenços
e meias.
Prior.:85/763,930
25/10/2012 US
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840365632 14/12/2012
003
Tit.VRG LINHAS AÉREAS S.A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07575651000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SMILES SHOPPING
NCL(10) 35 programa de cartão de pontuação (tipo
programa de milhagem/fidelidade).
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 tiras adesivas para uso doméstico ou em
escritório.
Prior.:85/688477
27/07/2012 US
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840365608 14/12/2012
003
Tit.TARGUS GROUP INTERNATIONAL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0342904
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OPIN
NCL(10) 18 bolsas para todos os fins, bolsas de
mão, bolsas de ombro, mochilas, pochetes, bolsas
de tecido "duffel", bolsas para esportes, bolsas
atléticas, bolsas de ginástica, pastas, valises, bolsas
tipo "holdalls", malas de viagem, malas com
rodinhas, malas, e carteiras; bolsas, estojos e capas
protetoras para o transporte de ítens pessoais.
Prior.:85/763,930
25/10/2012 US
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840365616 14/12/2012
Tit.IZAIAS JOÃO DE JESUS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16846426000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SERVPATRI

003

No.840365640 14/12/2012
003
Tit.SYDA FOUNDATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0225045
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UMA DOCE SURPRESA
NCL(10) 41 serviços educacionais, a saber,
realização de palestras contínuas, cursos e
workshops na área de desenvolvimento espiritual e
religioso.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840365659 14/12/2012
003
Tit.SYDA FOUNDATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0225045
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANIVERSÁRIO RADIANTE
NCL(10) 41 serviços educacionais, a saber,
realização de palestras, cursos, e programas de
estudo na área de desenvolvimento espiritual e
religioso.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840365667 14/12/2012
003
Tit.HERMANOS APARICI ROSA, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907404
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: APARICI
NCL(10) 29 frutas e verduras, hortaliças e legumes
em conserva, congelados, desidratados ou cozidos;
geléias,
marmeladas,
compotas;
cebolas
caramelizadas em conserva; ovos, leite e produtos
lácteos; óleos e gorduras comestíveis.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.840365675 14/12/2012
Tit.HERMANOS APARICI ROSA, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907404
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003

No.840365683 14/12/2012
003
Tit.HERMANOS APARICI ROSA, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907404
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: APARICI
NCL(10) 35 publicidade; gestão de negócios,
administração de negócios; funções de escritório;
serviço de agências de importação e exportação;
vendas por atacado e no varejo em lojas e através
da internet de frutas, legumes e hortaliças frescos e
em conserva; apresentação de produtos em
qualquer meio de comunicação para venda no
varejo; serviços de informações e aconselhamentos
comerciais para os consumidores.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.840365691 14/12/2012
Tit.WILSON CESAR GARVES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02360323806
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CORPORATIVO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 serviços de terapia ocupacional
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840365705 14/12/2012
Tit.WILSON CESAR GARVES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02360323806
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROATIVIDADE CORPORAL
NCL(10) 44 serviços de terapia ocupacional
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.840365713 14/12/2012
003
Tit.CERTECH, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8895392
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CERTECH
NCL(10) 11 forros de cerâmica para cadinhos; copos
de despejar metais fundidos, filtros para metais
fundidos; funis para metais fundidos.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840365721 14/12/2012
003
Tit.CERTECH, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8895392
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CERTECH
NCL(10) 19 artigos de cerâmica para uso em
materiais de fundição; moldes de cerâmica para uso
na indústria de fundição; núcleos e peças moldadas,
todos feitos de cerâmica e todos para uso na
fabricação; núcleos e peças moldadas, todos os
ítens descartáveis de cerâmica ou cera para uso em
a fundição de metais.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840365730 14/12/2012
003
Tit.BAXTER INTERNATIONAL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0013528
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIVIA
NCL(10) 09 software de computador para controle,
monitoramento e gerenciamento das sessões de
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tratamento de diálise; software para criação e
atualização de modos específicos de operação de
máquinas de diálise; software para monitoramento e
gerenciamento de protocolos de tratamentos de
diálises; software para uso em máquinas que
monitoram e gerenciam tratamentos de diálise;
software para monitoração de sistemas para detectar
e apresentar parâmetros de tratamentos de diálises;
software para gestão e análise de dados em matéria
de monitoramento de pacientes em diálise.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840365748 14/12/2012
003
Tit.BAXTER INTERNATIONAL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0013528
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIVIA
NCL(10) 05 soluções farmacêuticas para uso em
hemodiálises ou diálises peritoneais; soluções para
diálise.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840365756 14/12/2012
003
Tit.BAXTER INTERNATIONAL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0013528
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIVIA
NCL(10) 10 aparelhos de tratamento de sangue, a
saber: máquinas de diálise; descartáveis apra uso
em máquinas de diálise, a saber: conjuntos de
tubos, tubulações e recipientes.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840365764 14/12/2012
003
Tit.APPERIENCE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8895406
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IOBIT
NCL(10) 09 programas utilitários para computador;
programas utilitários para computador baixáveis;
programas operacionais de computador; programas
operacionais de computador baixáveis; software de
computador para a realização de trabalhos de
manutenção
de
computador;
software
de
computador para a realização de trabalhos de
manutenção de computador baixáveis; driver de
disco para computadores; software na área de
armazenamento de dados, a saber software para
gerenciar, operar, armazenar e acessar banco de
dados
e
para gerenciar
o sistema
de
armazenamento para prevenir os vírus de
computador, malware e spyware; software de
computador para ser usado para melhorar o
desempenho e eficiência de computadores; software
de computador para instalar, formatação e
particionamento de drivers de disco rígido;
publicações e informações eletrônicas baixáveis
relacionados a programas utilitários.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840365772 14/12/2012
Tit.CONDÉ NAST BRASIL HOLDING LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12164681000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WWD
NCL(10) 16 jornal impresso, periódico, revista.
Procurador: NELLIE D SHORES

No.840365802 14/12/2012
003
Tit.CONDÉ NAST BRASIL HOLDING LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12164681000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WWD
NCL(10) 35 serviços de eventos de marketing e
promocionais; serviços de venda online à varejo de
vestuário.
Procurador: NELLIE D SHORES

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13963865000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MX PESCA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para a pesca.
Procurador: ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA
No.840365861 17/12/2012
003
Tit.M&F COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE REVESTIMENTOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12144877000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RITALLIO

No.840365810 14/12/2012
003
Tit.CONDÉ NAST BRASIL HOLDING LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12164681000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WOMEN'S WEAR DAILY
NCL(10) 35 serviços de eventos de marketing e
promocionais; serviços de venda online à varejo de
vestuário.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840365837 17/12/2012
003
Tit.ATHLETIC IND DE EQUIPAMENTOS DE
FISIOTERAPIA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82099029000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACT! HOME FITNESS
NCL(10) 35 comércio, importação e exportação de
aparelhos para exercícios físicos, para uso
medicinal; aparelhos terapêuticos galvânicos;
fisioterapia (aparelhos de -); massagem (aparelhos
para -); tração (aparelhos de -) para uso medicinal;
bolas para exercício de fisioterapia [uso terapêutico];
aparelhos de reabilitação física de uso médico;
aparelhos para musculação; bicicletas fixas para
exercícios de ginástica; exercícios (extensores para ); exercícios físicos (aparelhos para -); extensores
peitorais para exercícios; ginástica (aparelhos de -);
halteres; aparelho para tração [ginástica].
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.840365845 17/12/2012
Tit.ATHLETIC IND DE EQUIPAMENTOS DE
FISIOTERAPIA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82099029000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACT! HOME FITNESS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 19 mosaicos; porcelanatos; revestimentos
cerâmicos; materiais de construção não metálicos;
objetos de arte de pedra, concreto ou mármore,
bustos de pedra, concreto ou mármore; mármore,
granito; madeira para construção; revestimentos de
madeira; gesso; vidro de construção; pedra; pedras
de construção.
Procurador: ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA
No.840365870 17/12/2012
003
Tit.M&F COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE REVESTIMENTOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12144877000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RITALLIO

003

003

No.840365780 14/12/2012
003
Tit.CONDÉ NAST BRASIL HOLDING LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12164681000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WWD
NCL(10) 09 aplicativos de software de computador
para computadores tipo tablet e smarthphones.
Procurador: NELLIE D SHORES
No.840365799 14/12/2012
Tit.CONDÉ NAST BRASIL HOLDING LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12164681000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WOMEN'S WEAR DAILY

NCL(10) 09 aplicativos de software de computador
para computadores tipo tablet and smartphones.
Procurador: NELLIE D SHORES

CFE(4) 24.17.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, importação e exportação de
aparelhos para exercícios físicos, para uso
medicinal; aparelhos terapêuticos galvânicos;
fisioterapia (aparelhos de -); massagem (aparelhos
para -); tração (aparelhos de -) para uso medicinal;
bolas para exercício de fisioterapia [uso terapêutico];
aparelhos de reabilitação física de uso médico;
aparelhos para musculação; bicicletas fixas para
exercícios de ginástica; exercícios (extensores para ); exercícios físicos (aparelhos para -); extensores
peitorais para exercícios; ginástica (aparelhos de -);
halteres; aparelhos para tração [ginástica].
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.840365853 17/12/2012
003
Tit.MX COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PESCA
LTDA - ME (BR/SC)

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, importação e exportação de:
revestimentos cerâmicos; porcelanatos; mosaicos;
materiais de construção metálicos; móveis; artigos e
objetos de decoração; estátuas de porcelana,
faiança, cerâmica ou vidro; estatuetas de porcelana,
cerâmica, faiança ou vidro; utensílios e recipientes
para a casa ou cozinha; artigos de vidro, porcelana e
louça de faiança; bronzes [obras de arte]; obras de
arte de metal comum; obras de arte de madeira,
cera, gesso ou plástico; obras de arte de porcelana,
terracota ou vidro; objetos de arte de pedra, concreto
ou mármore; bustos de pedra, concreto ou mármore;
mármore, granito; madeira para construção;
revestimentos de madeira; gesso; vidro e
construção; pedra; pedras de construção.
Procurador: ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA
No.840365888 17/12/2012
Tit.ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA NATUREZA
COMITIVA DO CERRADO (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17263764000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMITIVA DO CERRADO
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CFE(4) 3.3.1; 18.2.1; 22.1.5; 27.5.1
NCL(10) 45 serviços de assistência social sem
alojamento.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 confecção de peças de vestuário exceto
roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 3.1.6; 3.1.8; 27.5.1
NCL(10) 44 animais (toalete de -); animais de
estimação (toalete de -); veterinária (assistência -).
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840365896 17/12/2012
003
Tit.SUNTRADER INTERNACIONAL BUSINESS
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12149943000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUNTRADER

No.840366000 07/12/2012
Tit.PLINIO DA SILVA MACEDO (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07911858349
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLÍNICA DR. PLÍNIO MACÊDO
PERIODONTIA-IMPLANTE

No.840366078 17/12/2012
003
Tit.TRILHAS E MARES COMÉRCIO EM
QUADRICICLOS, "JET-SKY" E VEICULOS
ESPORTIVOS LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09061488000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRILHASEMARES ESPORTE E LAZER

CFE(4) 1.3.2; 26.11.12; 27.5.1
NCL(10) 35 importação, exportação, comércio e
distribuição de materiais de construção.
Procurador: ELAINE LAU DA SILVA PEREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 odontologia (periodontia-implante)
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.840365900 29/11/2012
003
Tit.RR CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA
(BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07257868000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING JARDINS TERESINA

No.840366051 17/12/2012
Tit.COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE
FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE
CAMPO DO BRITO LTDA (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08942375000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DELICIA DA COPA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 incorporação, venda e gestão de
negócios de imobiliários.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 11.3.18; 27.5.1-2
NCL(10) 30 biscoito de goma; tapioca refrigerada;
bolo de macaxeira; farinha de mandioca.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840365993 07/12/2012
Tit.LDL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA
(BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13728821000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THOUSAND

No.840366060 17/12/2012
Tit.PET ART LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11700369000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PET ART PET SHOP

003

003

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
barcos,
quadriciclos,
micro-tratores,
carretas
rodoviárias, motores de popa, "kart",mini motos,
motocicletas, veiculos fora de estrada, artigos
esportivos e recreativos em geral;
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.840366086 17/12/2012
003
Tit.SALA CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8984271
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SALA ESCRITÓRIO DE CRIAÇÃO

003

CFE(4) 24.17.1; 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 35 análise de conteúdo de jornais e revistas
e preparo de relatório comparando o conteúdo dos
diversos veiculos de comunicação; edição de jornais;
serviços de resumo de notícias.
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.840366094 17/12/2012
003
Tit.SOMZERA SP PRODUÇÕES SONORAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09300345000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOMZERA
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NCL(10) 09 controladores e comandos para motores
elétricos.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.840366140 17/12/2012
003
Tit.NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COLCHÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03717227000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHIATSU MASSAGEM ELETRÔNICA

No.840366183 17/12/2012
003
Tit.KOSMENTAL-IND. E COM. DE COSMÉTICOS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05297188000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NANOTRON

CFE(4) 7.1.24; 27.5.1
NCL(10) 41 gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio);sonorização; gravações de
sons ou ruidos; aluguel de equipamentos de audio;
aluguel de equipamento para gravação de som
composição musical (serviço de);edição de
videotape; editoração eletronica, estudos de
gravação (serviço de).
Procurador: CADASTRO NACIONAL ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA
No.840366108 17/12/2012
Tit.AFORT COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13747264000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CASAMBIENTE
NCL(10) 21 utensilios domesticos
Procurador: RAUL GIPSZTEJN

003

No.840366124 06/12/2012
003
Tit.VIVA FESTA ARTESANATO E DECORAÇÕES
LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02152987000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVA FESTA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 artigos de festa e decorações infantis,
tais como: pratos descartáveis, garfos, facas e
colheres descartáveis, copos descartáveis, balões,
língua de sogra, chapéus, apito, guardanapo,
brinquedos e jogos, paéis, baleiros, suporte para
doces, letras, velas, figuras, bonecos, adesivos,
confete, purpurina, painéis, doces para festas,
granulados, balas e pirulitos.
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.840366132 17/12/2012
Tit.FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94132024000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FREEDOM CONTROLS

CFE(4) 26.1.12; 26.13.25; 27.5.1

003

preparações para perfumar o ar; preparações para
fragrância de ambientes; preparações para perfumar
a atmosfera; preparações para refrescar o ar;
preparações refrescantes para perfumar o ar; artigos
refrescantes para perfumar o ar; produtos para
fragrância de ambientes; preparações perfumadas;
misturas de pétalas de flores secas e especiarias
utilizadas para perfumar o ar (pot pourri); incensos;
cones de incensos; sachets perfumados; sprays
perfumados; produtos perfumados para uso em
gavetas e armários.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de aparelhos e colchões para
massagem eletrônica.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.840366159 17/12/2012
Tit.FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94132024000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FREEDOM CONNECT

003

CFE(4) 26.1.12; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 09 controladores e comandos para motores
elétricos.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.840366167 17/12/2012
003
Tit.CHAPELSMITH PTY LTD. (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9049045
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SCENTED SPACE
NCL(10) 03 sabonetes; perfumaria; óleos essenciais;
cosméticos;
loções
capilares;
dentifrícios;
desodorantes para uso pessoal; antiperspirantes;
preparações para perfumar o ar; preparações para
fragrância de ambientes; preparações para perfumar
a atmosfera; preparações para refrescar o ar;
preparações refrescantes para perfumar o ar; artigos
refrescantes para perfumar o ar; produtos para
fragrância de ambientes; preparações perfumadas;
misturas de pétalas de flores secas e especiarias
utilizadas para perfumar o ar (pot pourri); incensos;
cones de incensos; sachets perfumados; sprays
perfumados; produtos perfumados para uso em
gavetas e armários.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.840366175 17/12/2012
003
Tit.CHAPELSMITH PTY LTD. (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9049045
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ABODE AROMA
NCL(10) 03 sabonetes; perfumaria; óleos essenciais;
cosméticos;
loções
capilares;
dentifrícios;
desodorantes para uso pessoal; antiperspirantes;

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 03 adstringentes para uso em cosmetica;
água de colônia; água de lavanda; água de toalete;
água oxigenada (peróxido de hidrogênio) p/ uso
cosmetico; águas de cheiro; almíscar (perfumaria);
ambar (perfume); cílios postiços; leite de amêndoas
para uso cosmetico; anti- séptico bucal, exceto para
uso medicinal; aromaticos (óleos essenciais);
preparações cosmeticas para banhos; tinturas para
barba; produtos para barbear; batons para os labios;
mascaras de beleza; óleo de bergamota; cera para
bigodes; sais para branquear; bronzeadoras
(preparações)
(cosmeticos);
protetor
solar;
preparações para ondular os cabelos; tinturas para
oscabelos; cabelos postiços (adesivos para fixar);
produtos cosmeticos para os cílios; adesivos para
fixar cílios postiços; cremes para clarear a pele;
corantes para a toalete; motivos decorativos para
uso cosmeticos; cosmeticos; estojos de cosmeticos;
cremes
cosmeticos;
dentifrícios;
produtos
depilatorios; descolorantes para uso em cosmetica;
desodorante (sabonete); desodorantes para uso
pessoal;
preparações
cosmeticas
para
emagrecimento; esmalte para as unhas; extratos de
flores (perfumaria); bases para perfumes de flores;
mistura de fragrancias; geleia de petróleo (vaselina
para uso cosmético); guias em papel para pintar os
olhos; lapis de sobrancelhas; lapis para uso
cosmetico; laquê para os cabelos; leites de limpeza
para toalete; loções capilares; lenços impregnados
com loções cosmeticas; loções para uso cosmetico;
loções pós-barba; madeiras aromaticas; pó para
maquiagem; maquiagem para o rosto; menta para
perfumaria produto neutralizador para permanentes
nos cabelos; óleo de amêndoas; óleo de lavanda;
óleos cosmeticos; pedras para a barba (antisepticas); produtos de perfumaria; perfumes;
pomadas para uso cosmetico; produtos para
maquiag em; produtos para remover a maquiagem;
produtos para remover a pintura; rimel; óleo de rosa;
sabao para barbear; saboes; sabões contra a
transpiraçao dos pés; sabonete desodorante;
sabonetes;
sabonete
medicinal;
sabonetes
antitranspirantes, sachês para perfumar a roupa;
sais de banho, exceto para uso medicinal;
cosmeticos para as sobrancelhas; talco para toalete;
tinturas cosmeticas; unhas postiças; produtos de
toalete; sabonete contra a transpiraçao; produtos de
toalete contra a transpiraçao; produtos para o
cuidado das unhas; xampus.
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.840366191 17/12/2012
003
Tit.PROTEONUTRI - PRODUTOS PARA
NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13206445000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROTEOAGE
NCL(10) 05 desinfetante comum ou para uso
hospitalar;
desinfetante
para
uso
tópico
(medicamentos-) adaptados para uso medicinal;
preparações
farmacêuticas;
veterinarias
(preparações);
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO

NCL(10) 35 comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
Procurador: CACILDA FIZ
No.840366230 17/12/2012
003
Tit.NOIVAS, NOIVOS & CIA LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04142175000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NOVA MULHER ATELIE

Tit.TIP BABY INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95878120000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TIP-BABY

No.840366205 17/12/2012
003
Tit.AUTO POSTO DO TRABALHO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03139910000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FALA FORZA FORZA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 aluguel de objetos do vestuário, jóias e
acessórios.
Procurador: CACILDA FIZ

CFE(4) 3.3.15; 16.1.4; 26.2.3; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 16 publicação periódica de circulação
restrita aos usuários dos estabelecimentos da
empresa.
Procurador: REGINA CELIA QUERIDO LIMA
SANTOS

No.840366248 17/12/2012
003
Tit.R V K FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04864268000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDICALLIS FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
carrinhos para bebês; comércio (através de qualquer
meio) de roupas para bebês; comércio (através de
qualquer meio) de móveis para quarto de bebês;
comércio (através de qualquer meio) de enxovais
para bebês; comércio (através de qualquer meio) de
fraldas e demais artigos para higiene de bebês;
comércio (através de qualquer meio) de cadeiras de
bebês.
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
No.840366272 17/12/2012
003
Tit.SMACKY TECHNOLOGIES LTDA - EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17087182000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SMACKY

No.840366213 17/12/2012
003
Tit.AUTO POSTO DO TRABALHO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03139910000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORZA PROGRAMA DE FIDELIDADE
POSTOS FORZA WWW.FORZA.COM.BR

CFE(4) 5.5.19; 27.5.1
NCL(10) 44 farmácia de manipulação (manipulação
de produtos farmacêuticos alopáticos, homeopáticos,
cosméticos, medicamentos e de medicamentos
veterinários).
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 3.3.15; 26.4.4; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 36 cartão de fidelidade de uso restrito nos
estabelecimentos da empresa.
Procurador: REGINA CELIA QUERIDO LIMA
SANTOS
No.840366221 17/12/2012
Tit.FARMACIA ADRISON LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00352472000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OF REDE OESTE FARMA

No.840366256 17/12/2012
Tit.ECODIVINO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04291831000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECO DIVINO

003

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 38 fornecimento de salas de bate-papo na
internet [omp]; leasing de espaço na internet;
provimento de canais de telecomunicação para
serviços de telecompras; provimento de acesso a
lojas eletrônicas [telecomunicação].
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
No.840366280 17/12/2012
003
Tit.SMACKY TECHNOLOGIES LTDA - EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17087182000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SMACKY

003

CFE(4) 3.7.5; 3.7.16; 27.5.1
NCL(10) 35 gravação de cd, dvd e distribuir; produzir
shows e eventos; transporte e turismo; consultoria
de marketing; intermediação financeira; textil;
comércio e serviços; comunicação; vendas;
representação de produtos diversos, industriais e
tecnológicos.
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 27.5.1
No.840366264 17/12/2012

003

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 41 provimento de web site disponibilizando
fotos, áudio e vídeo não downloadable [serviço de
entretenimento]; informações sobre entretenimento
[lazer]; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso,
sem
possibilidade
de
download];
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entretenimento por meio eletrônico através de web
site; rede de convívio social (por meio eletrônica via
rede mundial de computadores); serviços de sorteios
de brindes e presentes; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -); publicações
eletrônicas on-line (provimento de -) [nãodownloadable].
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
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No.840366329 17/12/2012
Tit.EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE
PESQUISA AGROPECUÁRIA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00348003000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROGRAMA CAMPO LIVRE

003

No.840366299 17/12/2012
003
Tit.SMACKY TECHNOLOGIES LTDA - EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17087182000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SMACKY

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 35 aluguel de espaço publicitário através da
rede mundial de computadores; promoção de
produtos e serviços de terceiros através da rede
mundial de computadores; serviços de concurso
premiações e sorteios para promoção de produtos e
serviços de terceiros através da rede mundial de
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de
softwares
(aplicativos
para
telefones,
computadores, tablets, televisores e demais
equipamntos do gênero); apresentação de produtos
em meios de comunicação para fins de comércio
varejista; assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet.
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
No.840366310 17/12/2012
003
Tit.EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE
PESQUISA AGROPECUÁRIA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00348003000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROGRAMA CAMPO LIVRE
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e -); agências de propaganda;
agências de publicidade; apresentação de produtos
em meios de comunicação para fins de comércio
varejista; assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão de negócios;
atualização de material publicitário; comerciais de
rádio; comerciais de televisão; consultoria em
organização de negócios publicitário; comerciais de
rádio; comerciais de rádio; comerciais de televisão;
consultoria em organização de negócios; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors]; informação comercial (agências de -);
informações (levantamento de -) de negócios;
levantamentos de informações de negócios;
marketing; marketing (estudos de -); material
publicitário (atualização de -); material publicitário
(distribuição de -); modelos (agências de -) para fins
comerciais; promoção de vendas; negócios
(assessoria em gestão de -); organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; pesquisa de marketing; preparação de
colunas
publicitárias;
produção
de
filmes
publicitários; publicação de textos publicitários;
publicidade; publicidade de rádio; publicidade de
televisão; publicidade externa [letreiros, outdoors];
publicidade on-line em rede de computadores;
serviços de layout para fins publicitários.
Procurador: SIBELLE DE ANDRADE SILVA

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROGRAMA CAMPO LIVRE
NCL(10) 44 assessoria consultoria e informação na
área agrícola; assessoria, consultoria e informação
sobre aplicação de pesticidas e sobre resíduos de
pesticidas em alimentos; assessoria, consultoria e
informações sobre florestamento e reflorestamento;
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de agricultura; horticultura;
horticultura [serviço agropecuário].
Procurador: SIBELLE DE ANDRADE SILVA
No.840366353 17/12/2012
003
Tit.MELIM INDUSTRIA DE ABAT JOURS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43580091000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MELIN DESIGN

CFE(4) 5.3.13-14; 26.1.3; 26.11.3; 29.1.14
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e -); agências de propaganda;
agências de publicidade; apresentação de produtos
em meios de comunicação para fins de comércio
varejista; assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão de negócios;
atualização de material publicitário; comerciais de
rádio; comerciais de televisão; consultoria em
organização de negócios; exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors]; informação
comercial
(agências
de
-);
informações
(levantamento de -) de negócios; levantamentos de
informações de negócios; marketing; marketing
(estudos de -); material publicitário (atualização de -);
material publicitário (distribuição de -); modelos
(agências de -) para publicidade ou promoção de
vendas; negócios (assessoria em gestão de -);
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; pesquisa de marketing;
preparação de colunas publicitárias; produção de
filmes
publicitários;
publicação
de
textos
publicitários; publicidade; publicidade de rádio;
publicidade de televisão; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores; serviços de layout para fins
publicitários.
Procurador: SIBELLE DE ANDRADE SILVA
No.840366337 17/12/2012
Tit.EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE
PESQUISA AGROPECUÁRIA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00348003000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROGRAMA CAMPO LIVRE

No.840366361 17/12/2012
Tit.O. SIMÕES COMERCIAL ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07744264000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PISTONI
NCL(10) 35 comercio varejista de
alimenticios (supermercado)
Procurador: O PRÓPRIO.

003

produtos

No.840366370 17/12/2012
003
Tit.SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8624216
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ACT 3

003

CFE(4) 5.3.13-14; 26.1.3; 26.11.3; 29.1.14
NCL(10) 44 assessoria, consultoria e informação na
área agrícola; assessoria, consultoria e informação
sobre aplicação de pesticidas e sobre resíduos de
pesticidas em alimentos; assessoria, consultoria e
informações sobre florestamento e reflorestamento;
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de agricultura; horticultura;
horticultura [serviço agropecuário].
Procurador: SIBELLE DE ANDRADE SILVA
No.840366345 17/12/2012
Tit.EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE
PESQUISA AGROPECUÁRIA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00348003000110

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 20 fabricação de moveis em geral
Procurador: ODAIR SIMÕES

003

CFE(4) 26.1.3; 26.11.3; 26.11.9; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10)
05
preparações
farmacêuticas
e
veterinárias; preparações sanitárias para uso
medicinal; preparações diagnásticas para uso
medicinal; alimentos e substâncias dietéticas
adaptadas para uso medicinal e clínico; leite
formulado, alimentos e substáncias alimentares para
bebês; alimentos e substâncias alimentares para
crianças e inválidos adaptados para uso medicinal;
alimentos e substâncias alimentares para gestantes
e mães lactantes adaptados para uso medicinal;
suplementos nutricionais e dietéticos adaptados para
uso medicinal; preparados vitamínicos, preparações
alimentares minerais, confeitos medicinais.
Procurador: MÁRCIA CRISTINA RAFFELLI
SANT'ANNA
No.840366388 17/12/2012
Tit.YOULE FILMES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03257178000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: YFILMES PANTONE ORANGE 21

003
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Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.840366418 17/12/2012
003
Tit.A & S ESIGN COMERCIO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11580014000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA MALGGA DECOR BUREAU

Tit.SPACE FARMA CAMPO GRANDE LTDA - ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13042294000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPACE FARMA

CFE(4) 26.4.12; 27.5.23; 29.1.13
NCL(10) 41 produção de vídeos.
Procurador: ERIC DUTT ROSS
No.840366396 17/12/2012
003
Tit.CERVEJARIA KRILL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56036312000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MANTOVANI
NCL(10) 35 comércio, importação e exportação de:
aperitivos não-alcoólicos, bebidas (preparações para
fabricar -), bebidas não- alcoólicas, cerveja, chopp,
coquetéis não-alcoólicos, essencias para fabricar
bebidas, extratos de fruta nao alcoólicos, fruta
(bebidas não alcoólicas à base de suco de -), fruta
(extratos de -), não alcoólicos, frutas (sucos de - ),
frutas, verduras e legumes (sucos de -) [bebidas],
isotónicas (bebidas -), licores <produtos para fabricar
-), limonadas, lúpulo (extratos de -) para fabricar
cerveja, malte [cerveja], néctares de fruta [nãoalcoólicos], suco de fruta, suco de fruta (bebidas não
alcoólicas à base de -), suco de tomate [bebida],
xaropes para bebidas, água de soda, água gasosa,
água gasosa (produtos para fabricar -), água mineral
(produtos para fabricar -), água mineral [bebida],
águas [bebidas], águas minerais engarrafadas,
achocolatado em pó para bebida, bebida energética
não alcoólica, bebida fermentada não alcoólica, cidra
bebida não alcoólica (cf. sidra.], essência não
alcoólica para fabricar bebidas, garapa [bebida],
guaraná [bebida não alcoólica], milk shake, polpa de
fruta e de legume para bebida, pó para suco,
refrigerante [bebida], substância para fazer bebida
não alcoólica, xarope de fruta, xarope para bebida
não alcoólica, água potável para beber, água-decoco, aguardente destilada de vinho ou de suco de
frutas, amargas (bebidas -), anis [licor], aperitivos,
bebidas alcoólicas [exceto cerveja], bebidas
alcoólicas contendo frutas, bebidas destiladas,
coquetéis, digestivos [licores e destilados], frutas
(bebidas alcoólicas contendo -), gim, licores, menta
(licores de -), rum, saqué, sidra, uísque, vinho,
vodca, áraque [araca], absinto [bebida alcoólica],
bebida energética alcoólica, bebida fermentada
alcoólica, cidra bebida alcoólica [cf. sidra], essência
alcoólica para fabricar bebidas, pó para caipirinha e
vinho de fruta.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840366400 17/12/2012
003
Tit.A & S ESIGN COMERCIO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11580014000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA MALGGA DECOR BUREAU

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 reparação de artigos de mobiliário,
montagem e acabamento de móveis.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.840366426 17/12/2012
Tit.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA
EÓLICA- ABEEÓLICA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8984298
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENERGIA RENOVÁVEL

003

CFE(4) 1.15.24; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 41 promover, organizar palestras,
seminários, congressos, simpósios, cursos, voltados
aos seus associados para promover geração de
energia renovável eólica. publicação e redação de
textos, boletins, jornais, revistas e obras técnicas de
interesse do setor energia eólica, inclusive
eletrônicas (on line).
Procurador: SILENE CASELLA SALGADO

CFE(4) 24.13.22; 26.11.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista de produtos
farmacêuticos (sem manipulação de fórmulas),
comércio varejista de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840366450 17/12/2012
003
Tit.BELEZA NATURAL CABELEREIROS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73249286000117
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.4.10
NCL(10) 16 revista, catálogos, boletins, encartes,
voltados para assuntos de beleza, tramento e
embelezamento de cabelos e estética pessoal;
lençol de papel para retirar maquiagem.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840366469 17/12/2012
003
Tit.BELEZA NATURAL CABELEREIROS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73249286000117
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.840366434 17/12/2012
003
Tit.ABEEÓLICA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ENERGIA EÓLICA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08087674000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENERGIA RENOVÁVEL

CFE(4) 26.4.10
NCL(10) 16 revistas, catálogos, boletins, encartes,
voltados para assuntos de beleza, tratamento e
embelezamento de cabelos e estética pessoal;
lençol de papel retirar maquiagem.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, representação, distribuição e
exportação de artigos de decoração e móveis.

CFE(4) 1.15.24; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 42 promover pesquisas e estudos para
projetos e progamas de energias renováveis e
eólica. promover realizações de natureza técnica
voltadas a seus associados .
Procurador: SILENE CASELLA SALGADO
No.840366442 17/12/2012

003

No.840366477 17/12/2012
Tit.TJ FOOTWEAR LTD (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8958963
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TJ COLLECTION

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia, de limpeza, de
polimento, para desengordurar e abrasivos,
sabonetes;
perfumaria,
óleos
essenciais,
cosméticos, loções para os cabelos; dentrirficios.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840366485 17/12/2012
Tit.TJ FOOTWEAR LTD (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8958963
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TJ COLLECTION

003

intermediação financeira, títulos e serviços de
cotação de derivativos de câmbio, títulos e
instrumentos derivados plataforma de serviços de
cotação, determinação, cálculo, e fornecimento de
infromações sobre valores mobiliários e derivativos;
informação e, fornecimento de bases de dados
eletrônicas on-line na área de serviços financeiros,
valores mobiliários e derivativos e trocas de títulos e
derivados plataforma de negociação para a
negociação de produtos financeiros e serviços
bancários e serviços de assessoria relacionados
com os mencionados serviços.
Prior.:011137353
23/08/2012 EM
Procurador: ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER
WEGMANN
No.840369638 18/12/2012
003
Tit.STO AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4721314
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRUIR A CONSCIÊNCIA
NCL(10) 35 publicidade, gestão de negócios
comerciais, administração comercial, trabalho de
escritório; reagrupamento, através de terceiros, de
materiais de construção não metálicos (com exceção
de seu tranporte), permitindo aos consumidores de
examinar e comprar esses produtos com facilidade.
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840369646 18/12/2012
003
Tit.SHIN TEXTILE SOLUTIONS CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8915849
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THE FOUR ELEMENTS

CFE(4) 26.3.1; 26.4.11; 27.5.1
NCL(10) 35 representação comercial; assessoria e
consultoria em negócios.
Procurador: LEONARDO DIAS BRAGA MOURA
DOS SANTOS
No.840369620 18/12/2012
003
Tit.DEUTSCHE BÖRSE AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5129877
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: T7
NCL(10) 36 assuntos financeiros, quais sejam, a
realização de um intercâmbio eletrônicos (valores
mobiliários e derivativos) e a realização de uma
plataforma de negociação para a comercialização de
produtos financeiros, serviços bancários, títulos e
serviços derivados de corretagem, serviços de

No.840369689 18/12/2012
003
Tit.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
(NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0091014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PERFECTFLOW
NCL(10) 21 tábuas de passar roupa, descansos para
ferros de passar, capas para tábuas de passar
roupa.
Prior.:1249708
19/06/2012 BX
Procurador: ISABELLA CARDOZO
No.840369697 18/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRAFITO
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.840369700 18/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRAFITO
NCL(10) 26 rendas e bordados, fitas e laços; botões
e enfeites para os cabelos.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.840369719 18/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRAFITO BABY
NCL(10) 03 preparações para perfumaria, limpar,
polir, lavar e abrasivas; sabões e cosméticos.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 18 couro e imitações de couro e produtos
feitos desses materiais e não incluídos em outras
classes; peles de animais; malas e bolsas de
viagem; guarda-chuvas e sombrinhas; bengalas;
chicotes e selaria.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840366493 17/12/2012
003
Tit.TETRAEDRO CONSTRUÇÕES E COMERCIO
LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01170988000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOLUS

NCL(10) 18 couro e imitações de couros; peles de
animais; malas e bolsas de viagem; guarda chuvas,
guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

CFE(4) 1.15.5; 1.15.15; 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 25 botas de alpinismo, roupas de escalada;
casacos de chuva; jaquetas quebra-vento; coletes
quebra-vento; jaquetas à prova de chuva, roupas de
inverno; trajes de snowboard; roupa de esqui;
roupas íntimas absorventes de suor; camiseta de
manga curta ou de manga comprida, roupa interior
(roupa de baixo); caps (chapéus), vestuário, calçado.
Procurador: ISABELLA CARDOZO
No.840369654 18/12/2012
003
Tit.DEUTSCHE BÖRSE AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5129877
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: T7
NCL(10) 16 impressos e publicações impressas, ou
seja, relatórios financeiros, folhetos, boletins
informativos, índices, e publicações em matéria de
finanças e serviços financeiros.
Prior.:011137353
23/08/2012 EM
Procurador: ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER
WEGMANN
No.840369662 18/12/2012
Tit.NOVARTIS AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0343706
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INFLUGARD
NCL(10) 05 vacinas para uso humano.
Procurador: ISABELLA CARDOZO

003

No.840369670 18/12/2012
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRAFITO

003

No.840369727 18/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRAFITO BABY
NCL(10) 18 couro e imitações de couros; peles de
animais; malas e bolsas de viagem; guarda chuvas,
guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.840369735 18/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRAFITO BABY
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.840369743 18/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRAFITO BABY
NCL(10) 26 rendas e bordados, fitas e laços; botões
e enfeites para os cabelos.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.840369751 18/12/2012
003
Tit.BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.
(DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900612
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CEFTIJECT
NCL(10) 05 preparações veterinárias; suplementos
dietéticos para animais; desinfetantes; preparações
para destruir vermes; fungicidas, herbicidas.
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Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.840370008 19/12/2012
003
Tit.BELLIZ INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06940040000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KESS

No.840369760 18/12/2012
003
Tit.RETARUS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8915784
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FAXOLUTION
NCL(10) 37 instalação e manutenção dos sistemas
incluídos na classe 9.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840369778 18/12/2012
003
Tit.RETARUS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8915784
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RETARUS
NCL(10) 37 instalação e manutenção de instalações
de processamento de dados, rede de computadores
e telecomunicações ou sistemas de trocas de dados.
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840369786 18/12/2012
003
Tit.RETARUS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8915784
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RETARUS
NCL(10) 09 computadores e equipamentos de
processamento de dados; equipamentos para
gravação, transmissão, processamento e reprodução
de dados em mídia, programa de computador
gravado; máquinas de fax; redes de computadores;
sistemas de telecomunicações e troca de dados,
sistemas de fax para sistemas de correio
eletrônico.("mail2fax/fax2mail")
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840369794 18/12/2012
003
Tit.RETARUS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8915784
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FAXOLUTION
NCL(10) 09 sistemas de telecomunicação e
comunicação para uso em escritório, particularmente
máquinas de fax; programas de computador
(incluídos nessa classe).
Procurador: DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS
No.840369913 19/12/2012
Tit.CENTRUSTEC CENTRAL DE USINAGEM
TÉCNICA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02863616000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CENTRUSTEC

003

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 07 fabricação de válvulas extratoras,
prolongadores, bicos e filtros para composição de
ferramentas de injeção de plásticos e outros
materiais.
Procurador: SANDRO WUNDERLICH
No.840369921 19/12/2012
Tit.CENTRUSTEC CENTRAL DE USINAGEM
TÉCNICA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02863616000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRUSTEC

003

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 40 preparo e usinagem de peças técnicas
para a indústria metal-mecânica.
Procurador: SANDRO WUNDERLICH
No.840369930 19/12/2012
003
Tit.PLASAN SASA LTD. (IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988528
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLASAN
NCL(10) 09 painéis compostos blindados e placas
rígidas para uso em blindagens corporais pessoais,
vestimentas e coletes a prova de balas, e escudos
de proteção portáteis; blindagens corporais pessoais
fabricadas com painéis compostos blindados e
placas rígidas; vestimentas coletes a prova de balas;
escudos de proteção portáteis
Procurador: BENNY SPIEWAK
No.840369948 19/12/2012
003
Tit.PLASAN SASA LTD. (IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988528
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLASAN
NCL(10) 12 painéis compostos blindados, placas
rígidas e kits de segurança para todo tipo de veículo;
veículos blindados de todos os tipos, suas partes e
acessórios; assentos, suportes e janelas de
segurança para veículos.
Procurador: BENNY SPIEWAK
No.840369956 19/12/2012
003
Tit.PLASAN SASA LTD. (IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988528
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PLASAN
NCL(10) 37 construção de veiculos terrestres, reconstrução personalizada de veiculos terrestres e
suas peças; manutenção e reparo de veiculos
blindados e de kits compostos para blindagem e
painéis para proteçao pessoal e de veiculos;
instalação personalizada e aplicação de kits
compostos para blindagem e paines para proteção
pessoal e de veículos; serviços de aconselhamento
no campo de blindagem para proteçao pessoal e de
veículos.
Procurador: BENNY SPIEWAK
No.840369964 19/12/2012
003
Tit.NETO & RODRIGUES ESFIHARIA E PIZZARIA
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988579
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PLASAN
NCL(10) 42 serviços de engenharia, design,
pesquisa e desenvolvimento no ramo da blindagem
de veículos e soluções avançadas de tecnologia
para proteção pessoal e de veículos; realização de
testes balísticos referentes à proteção e blindagem
de veículos e dispositivos de segurança individuais ;
serviços tecnológicos de segurança relacionados a
veículos terrestres.
Procurador: BENNY SPIEWAK
No.840369999 19/12/2012
003
Tit.BELLIZ INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06940040000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VERTIX
NCL(10) 25 capas para corte; aventais.
Procurador: CESAR PEDUTI NETO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 21 escovas de dentes ; escovas de dentes
elétricas ; fio dental para uso odontológico; bacias;
recipientes; porta escovas e frascos.
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.840370016 19/12/2012
003
Tit.PERI DE PAULA MORAES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92620000734
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO BDS BALANÇO DO SAMBA
NCL(10) 41 grupo musical; shows e espetáculos
artísticos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840370024 19/12/2012
003
Tit.CARLOS SALAZAR PEREIRA VIEGAS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39685497834
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MISS PLENITUDE GAY BRASIL
NCL(10) 41 serviço de entretenimento público.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840370032 19/12/2012
003
Tit.LIGA PESQUISA LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17082908000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIGA PESQUISA
NCL(10) 35 pesquisa de mercado; planejamento de
marketing; geração de conteúdo publicitário para
blogs, sites, videos, revistas, jornais, internet, radio e
televisão; assessoria, consultoria e informação para
os setores industrial e comercial das empresas,
visando
o
planejamento,
organização,
monitoramento e desenvolvimento de projetos
(também provido on-line); planejamento de workshop
de design thinking; diagnótisco de mercado;
planejamento de ação para lançamento de negócios;
publicidade; propaganda e comunicação.
Procurador: MARIO THADEU LEME DE BARROS
FILHO
No.840370067 19/12/2012
Tit.PORTES & BARROS LTDA-ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07175563000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SANIAR

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 serviço de controle de pragas e vetores ,
servços de higienização.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA

348 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

No.840370075 19/12/2012
003
Tit.GENIAL MIDIA E PROMOÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10481873000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GENIAL

CFE(4) 2.9.4; 27.5.1
NCL(10) 35 incubadora que tem por objetivo apoiar
às empresas nascentes (desde a concepção até o
sei estabelecimento no mercado).
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 agenciamento de espaços para
publicidade ( indoor e outdoor ); promoção de
vendas; serviços de publicidade; organização de
feiras e congressos.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA

No.840370300 19/12/2012
Tit.ADRIANO COSMO FARIAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90173236553
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORRÓ BRISA TROPICAL

003

No.840370083 19/12/2012
003
Tit.NETO & RODRIGUES ESFIHARIA E PIZZARIA
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988579
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PALÁCIO DA ESFIHA PIZZARIA E
ESFIHARIA

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 42 atualização de software de computador,
computadores ( projeto de sistema de ) elaboração (
concepção ) de software de computador, instalação
de software de computador, manutanção de
software
de
computador,
programação
de
computador ( informática ), software de computador (
elaboração concepção ), software de computador (
instalação 0, software de computador ( manutenção
de 0
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.840370369 19/12/2012
Tit.VERO TECNOLOGIA LTDA EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09389031000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VEROLINE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 "apresentação de shows e eventos
musicais".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 restaurantes, cantinas, esfiharia e
pizzaria.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA

No.840370318 19/12/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65080616000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE OURO FINO

No.840370091 19/12/2012
003
Tit.PRATINI INDUSTRIA E COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988560
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRATINI

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 09 roteadores, produtos area equipamento
de transmissão de dados, equipamento de
informática, transmissores.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.840370377 19/12/2012
003
Tit.TEMP FRIO PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11951631000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEMP FRIO ATA

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de telemarketing ; venda de
livros e cd's
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio , sob todas as suas formas, de
sucos, bebidas e energéticos.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.840370296 19/12/2012
003
Tit.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE
SANTANA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14045546000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BROTO INCUBADORA DE
BIOTECNOLOGIA

No.840370334 19/12/2012
003
Tit.FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65080616000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE OURO FINO
NCL(10) 35 serviços de telemarketing; venda de
livros e cd's
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.840370350 19/12/2012
Tit.DTX SISTEMAS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07823397000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WD WEBDANÇA

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 37 manutenção de aparelhos de
refrigeração e aparelhos de ar condicionado.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.840370385 19/12/2012
003
Tit.MEDJUL SACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE
GUARDANAPOS DE PAPEL LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04453811000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SACHÊ
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Procurador: BHERING ADVOGADOS

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 16 guardanapos de papel
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.840370393 19/12/2012
003
Tit.TRANSPORTES ERVE LTDA . 'ME' (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78812377000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUCETE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 29 azeitonas em conserva; vegetais em
conserva ; gorduras, legumes; óleos cosmetíveis;
frutas; frutas cristalizadas; compotas de frutas.
Procurador: DR. EDUARDO MARTINELLI JÚNIOR
No.840370407 19/12/2012
003
Tit.VILMAR MENDES DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16098130817
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FORRÓ GAROTOS DA MÍDIA
NCL(10) 41 apresentação de shows e eventos
musicais.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840370415 19/12/2012
003
Tit.TRANSPORTES ERVE LTDA . 'ME' (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78812377000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUCETE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 chá e ervas, preparações feitas de
cereais; condimentos ; especiarias; essencias
alimentícias.
Procurador: DR. EDUARDO MARTINELLI JÚNIOR
No.840370423 19/12/2012
003
Tit.HÉLIO AMAYA & CIA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988471
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHÁ YPIRANGA
NCL(10) 30 chá; chá (bebidas a base de-) ; cha
gelado
Procurador: DR. EDUARDO MARTINELLI JÚNIOR

No.840370431 19/12/2012
003
Tit.COSMETICA NACIONAL S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8423610
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INECTO
NCL(10) 03 perfumaria, óleos essenciais, loções
para os cabelos, dentifrícios, perfumes, produtos de
higiene, preparações para o cuidado dos olhos,
cuidados dos lábios, cuidado do cabelo, cremes para
cabelos, cuidados com os pés e com as unhas,
loções em geral, sabonetes, creme de rosto e corpo,
gel facial e corporal, sais aromáticos, sais termais,
bálsamo para os pés, spray bucal, preparações para
barbear, máscara de beleza, saches para perfumar
roupas, bronzeadores, protetor solar, enxaguantes
bucais, tonalizantes e tintas para o cabelo, spray
para cabelo, adesivos decorativos para fins
cosméticos, kits de cosméticos, demaquilantes,
incensos, cremes, fragrâncias, óleos, desodorantes,
tiras com pó facial, pó facial, creme facial, corretor
facial, base de maquiagem, pó compacto, pó solto,
blush, sombra para olhos, sombra para olhos em
creme, delineador líquido, rímel, líquidos para
sombrancelha, lápis delineadores, sombras para
olhos em forma de lápis, base pele com protetor
solar, lápis labiais, condicionador labial, bálsamos
labiais, esmaltes para unhas, limpador facial, loção
tonificante, cremes faciais, loção para as mãos,
preparações para branquear e outras substâncias
para lavagem, preparações de limpeza, polimento,
desengordurar e abrasivos, sabões.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.840370440 19/12/2012
003
Tit.COSMETICA NACIONAL S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8423610
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GODREJ EXPERT
NCL(10)
03
perfumaria,
óleos
essenciais,
cosméticos, loções para os cabelos, dentifrícios,
perfumes, produtos de higiene, preparações para o
cuidado dos olhos, cuidados dos lábios, cuidado dos
cabelos, cremes para cabelos, cuidados com os pés
e com as unhas, loções em geral, sabonetes, creme
de rosto e corpo, gel facial e corporal, sais
aromáticos, sais termais, bálsamo para os pés, spray
bucal, preparações para barbear, máscaras de
beleza, saches para perfumar roupas, bronzeadores,
protetor solar, enxaguantes bucais, tonalizantes e
tintas para o cabelo, spray para cabelo, adesivos
decorativos para fins cosméticos, kits de cosméticos,
demaquilantes, incensos, cremes, fragrâncias, óleos,
desodorantes, tiras com pó facial, pó facial, creme
facial, corretor facial, base de maquiagem, pó
compacto, pó solto, blush, sombra para os olhos,
sombra para os olhos em creme, delineador líquido,
rímel,
líquidos
para
sombrancelhas,
lápis
delineadores, sombras para os olhos em forma de
lápis, base pele com protetor solar, lápis labiais,
condicionador labial, bálsamos labiais, esmaltes para
unhas, limpador facial, loção tonificante, cremes
faciais, loção para as mãos, preparações para
branquear e outras substâncias para lavagem,
preparações de limpeza, polimento, desengordurar e
abrasivos, sabões.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.840370474 19/12/2012
003
Tit.PROBIOTICAL S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4782720
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACTICAND
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas, a saber,
preparações farmacêuticas contendo bactérias
ácido-lácticas; preparações higiênicas para fins
medicinais; substâncias dietéticas adaptadas para
uso medicinal, a saber: substâncias dietéticas
adaptadas para fins medicinais contendo bactérias
ácido-lácticas;
suplementos
alimentares;
suplementos dietéticos; suplementos nutricionais;
suplementos vitamínicos; suplementos alimentares
adaptados para uso medicinal contendo bactérias
ácido-lácticas.

No.840370490 19/12/2012
003
Tit.INDRA SISTEMAS, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6636845
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MYMED INDRA FOR HEALTH
NCL(10) 09 hardware e programas de computador
concebidos para a área da saúde e destinados a:
gravações e identificação de pacientes, gestão
clinica e administrativa de centros de saúde,
elaboração de historiais clinicos, gestão de cartões
de saúde, gestão de hospitais e centros de saúde,
elaboração e gestão de informação clínica, gestão
de imagens médicas, gestão de serviços de
diagnóstico, gestão de pessoal de saúde, gestão de
alertas e avisos médicos, elaboração e gestão de
receitas eletrônicas, prescrição e dispensa de
medicamentos, gestão de tratamentos médicos,
análises de custos em hospitais e centros de saúde,
atendimento telefónico a pacientes, vigilância de
pacientes através de instrumentos eletrônicos
(detectores, pulseiras, centrais de alarme), gestão de
laboratórios, gestão de bancos de sangue, gestão de
consultas médicas, acompanhamento de pacientes,
realização de tratamentos de reabilitação á distância,
realização de diagnósticos médicos e de tratamentos
a pacientes localizados fora do centro de saúde,
acompanhamento à distância de pacientes crónicos,
gestão
de
consultas
médicas
em
linha,
estabelecimento de meios de comunicação
multicanal entre o paciente e a entidade de saúde,
gestão de uma biblioteca virtual para o acesso a
informação clinica, exploração da informação clínica
para assistência na tomada de decisões,
disponibilização de ferramentas de ajuda ao
diagnóstico clínico, disponibilização de sistemas que
integrem numa única plataforma outros sistemas de
informação clínica.
Prior.:011203312
20/09/2012 ES
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.840370504 19/12/2012
003
Tit.INDRA SISTEMAS, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6636845
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MYMED INDRA FOR HEALTH
NCL(10) 42 serviços tecnológicos destinados ao
campo da saúde, incluindo concepção e
desenvolvimento de hardware e programas de
computador concebidos para registro e identificação
de pacientes, gestão clínica e administrativa de
centros de saúde, elaboração de historiais clinicos,
gestão de cartões de saúde, gestão de hospitais e
centros de saúde, elaboração e gestão de
informação clinica, gestão de imagens médicas,
gestão de serviços de diagnóstico, gestão de
pessoal de saúde, gestão de alertas e avisos
médicos, elaboração e gestão de receitas
eletrônicas, prescrição e dispensa de medicamentos,
gestão de tratamentos médicos, análises de custos
em hospitais e centros de saúde, atendimento
telefónico a pacientes, vigilância de pacientes
através de instrumentos eletrônicos (detectores,
pulseiras, centrais de alarme), gestão de
laboratórios, gestão de bancos de sangue, gestão de
consultas médicas, acompanhamento de pacientes,
realização de tratamentos de reabilitação á distância,
realização de diagnósticos médicos e de tratamentos
a pacientes localizados fora do centro de saúde,
acompanhamento á distância de pacientes crônicos,
gestão
de
consultas
médicas
em
linha,
estabelecimento de meios de comunicação
multicanal entre o paciente e a entidade de saúde,
gestão de uma biblioteca virtual para o acesso a
informação clínica, exploração da informação clinica
para assistência na tomada de decisões,
disponibilização de ferramentas de ajuda ao
diagnóstico clínico, disponibilização de sistemas que
integrem numa única plataforma outros sistemas de
informação clínica.
Prior.:011203312
20/09/2012 ES
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
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No.840370520 19/12/2012
003
Tit.FAZENDA DA CONCEIÇÃO - ALIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06335826000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OIKOS
NCL(10) 29 leite, queijos e produtos derivados e à
base de leite, incluídos nesta classe.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840370547 19/12/2012
003
Tit.LUIZ ROBERTO TEIXEIRA DI LASCIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53425189891
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FP SJ FRATERNIDADE PEREGRINOS DE
SÃO JOSÉ

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 organização de encontros religiosos ;
movimentos/corrente de espiritualidade pela difusão
da paz.
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.840370563 19/12/2012
003
Tit.MESOESTETIC, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4790170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COSMELAN
NCL(10)
05
preparações
farmacêuticas
,
preparações higiênicas para uso medicinal,
substâncias dietéticas adaptadas para uso
medicinal.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840370580 19/12/2012
003
Tit.MESOESTETIC, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4790170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COSMELAN
NCL(10) 03 sabonetes, produtos de perfumaria,
óleos essenciais, cosméticos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840370598 19/12/2012
003
Tit.MESOESTETIC, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4790170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MESOESTETIC
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas, preparações
higiênicas para uso medicinal, substâncias dietéticas
adaptadas para uso medicinal.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840370601 19/12/2012
003
Tit.FIAT AUTOMÓVEIS S.A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16701716000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUALOGIC PLUS
NCL(10) 09 dispositivos para direção automática de
veículos ; cambio ) componente de veículos ).
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840370610 19/12/2012
003
Tit.FIAT AUTOMÓVEIS S.A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16701716000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUALOGIC PLUS
NCL(10) 12 "automóveis; veículos elétricos; caixas
de câmbio para veículos terrestres; câmbio
(componente
de
veículo);
dispositivos
de
transmissão e câmbio; segmentos de freio para
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veículos; carrocerias; carrocerias de automóvel;
carroceria (painel elevador de) (partes de veículos
terrestres); eixos para rodas de veículos;
embreagens para veículos terrestres; freios para
veículos; portas para veículos; trava de segurança
elétrica de capá de automóveis/veículos; tambores
de freio (parte de veículos>; chassi de veículos;
chassi de automóvel; circuitos hidráulicos para
veículos; correntes de comando para veículos
terrestres; correntes para automóvel; motores de
tração; motores para veículos terrestres; pneus
(dispositivos antiderrapantes para -) de veículos;
transmissões para veículos terrestres; volantes para
veículos; carros; carros motorizados; carros
esportivos; carteres para componentes de veículos
(exceto para motores); chassi de automóvel; engates
para veículos terrestres; estribos de veículos; lonas
de freio para veículos; motores de propulsão para
veículos terrestres; correntes de transmissão para
veículos terrestres; lonas [pneumáticos]; párachoques para automóveis; porta-bagagem para
veículos; amortecedoras (molas -) para veículo;
amortecedores para automóveis; amortecedores
para suspensão de veículos; apoios de cabeça para
assentos de veículos; aros para rodas de veículos;
rodas de veículo; dispositivos antiofuscantes para
veículos **; luzes direcionais para veículos; molas de
suspensão para veículos; anéis de eixos de roda;
conversor de torque para veículos terrestres; eixos
para veículos; engrenagens para veículos terrestres;
engrenagens de redução para veículos terrestres;
pára-brisas; pneus de automóvel; assentos para
veículos; raios para rodas de veículos; engrenagem
para veículos terrestres; limpadores de pára-brisa;
pára-lamas; pneus; airbag [dispositivos de
segurança para automóveis]; sistemas de segurança
para veículos; rolamentos de cilindros para veículos;
sapatas de freio para veículos; cintos de segurança
para assentos de veículos; pára-choques de
veículos; alarme anti-roubo para veículos; alarmes
de marcha à ré para veículos; anti-roubo
(dispositivos)
para
veículos;
correntes
antiderrapantes; ar (bombas de) (acessórios
veículos); assentos de segurança para crianças
(para veículos); automóveis (para-sóis adaptados
para); barras de torção para veículos; bielas para
veículos terrestres, exceto peças de motores;
buzinas; caixa de câmbio para veículo terrestre;
capôs de automóvel; capôs de motor; capôs para
veículos; contrapesos para rodas de veículos; eixos
de transmissão para veículos terrestres; estofamento
para veículos; fusos de eixo; janelas para veículos;
mecanismos de propulsão para veículos terrestres;
portas para veículos; espelhos retrovisores; tampas
para tanques de gasolina (de veículos); turbinas
para veículos terrestres; veículos para locomoção
por via terrestre, aérea, fluvial, marítima e ferroviária;
mecanismos de propulsão para veículos terrestres;
motores, de qualquer espécie, para veículos
terrestres; motores de propulsão para veículos
terrestres; arranque de motor para veículos
terrestres; conversor de torque; sistema de comando
de veículos; turbinas para veículos terrestres;
sistema de pressão de turbo destinado ao aumento
de torque; peças e componentes de produtos
especificados e incluídos nesta classe."
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840370628 19/12/2012
Tit.VIANA DO CASTELO CONSULTORIA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988455
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIANA DO CASTELO SEGUROS

003

CFE(4) 26.1.16; 26.15.7; 27.5.25; 29.1.8
NCL(10) 36 administração de seguros assessoria;
consultoria e informação técnica em seguro. seguros
do ramo de vida, patrimoniais, capitalização , planos
previdenciários e saúde.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840370636 19/12/2012
Tit.LATTOOG SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05962456000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LATTOOG

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 20 mobiliário, inclusive mesas, cadeiras,
sofás, poltronas, camas, sofás cama, prateleiras,
unidades modulares de armazenamento, unidades
modulares para parede, molduras de cama,
cabeceiras de cama, pés de cama, bancos,
cadeirões, pufes, bancadas, bancadas modulares
para assento, escrivaninhas, buffets, aparadores,
arcas, baús, armários, armários para bares, armários
para
arquivos,
guarda-louças,
penteadeira,
cômodas, estantes, carrinhos de chá, carrinhos de
servir, bancadas para aparelhos de som, armários
de canto, armários para armazenamento, caixas de
armazenamento, caixas de armazenamento em
papelão, chapelaria, cabideiro para casacos,
cabideiro para roupas, trilhos para roupas, portagarrafas, criado-mudo, guarda-roupas, berços,
beliches, escadas para beliches, trilhos de proteção
para beliches, pedestais, cavaletes, porta revistas e
sapateiras, pés, rodas e bases para camas,
cabeceiras, vigas de suporte para camas, rodízios,
suportes, tampos de mesa, gavetas, balcões, pias,
portas, ganchos e acessórios; molduras para
retratos, quadros de aviso, cestas, baú de
brinquedos; espelhos; colchões, colchões para
berço, protetores de berço, travesseiros e
almofadas, assentos de cadeira e almofadas para
encosto, descanso de braço e travesseiros para
descanso de braço para sofás; hastes para cortinas,
persianas; banco de carpinteiro, bancadas de
trabalho, barras de parede, bandôs e cabides para
roupas, todos especificamente relacionados com o
mobiliário.
Procurador: RODRIGO A. DE OURO PRETO
SANTOS
No.840370644 19/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6525814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REFILL
NCL(10) 26 rendas e bordados, fitas e laços; botões
e enfeites para os cabelos.
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO
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carregamento de transporte, latas e caleiras para
manejo de material.
Prior.:1511538
30/08/2012 AU
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

No.840370652 19/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6525814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REFILL
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria.
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO
No.840370660 19/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6525814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REFILL
NCL(10) 18 couro e imitações de couros; peles de
animais; malas e bolsas de viagem; guarda-chuvas,
guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO
No.840370679 19/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6525814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REFILL
NCL(10) 03 preparações para perfumaria, limpar,
polir, lavar e abrasivas; sabões e cosméticos.
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO
No.840370695 19/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6525814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GIRLS ATTITUDE
NCL(10) 26 rendas e bordados, fitas e laços; botões
e enfeites para os cabelos.
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO
No.840370709 19/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6525814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GIRLS ATTITUDE
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria.
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO
No.840370717 19/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6525814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GIRLS ATTITUDE
NCL(10) 03 preparações para perfumaria, limpar,
polir, lavar e abrasivas; sabões e cosméticos.
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO
No.840370725 19/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6525814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GIRLS ATTITUDE
NCL(10) 18 couro e imitações de couros; peles de
animais; malas e bolsas de viagem; guarda chuvas,
guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO
No.840370733 19/12/2012
Tit.RENESOLA LTDA (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8984450
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RENESOLA

003

CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(10)
09
silício
monocristalino;
silício
multicristalino; semicondutores ; plaquetas de silício
para circuitos integrados; células fotovoltaicas;
painéis de controle [eletricidade]; acumuladores
elétricos para veículos; caixas de acumuladores;
baterias solares; módulos fotovoltaicos solares para
produção e energia elétrica; placas para baterias;
tanques de baterias.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840370741 19/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6525814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAMA BELLA
NCL(10) 26 rendas e bordados, fitas e laços; botões
e enfeites para os cabelos.
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO

No.840370806 19/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAMA BELLA
NCL(10) 03 preparações para perfumaria, limpar,
polir, lavar e abrasivas; sabões e cosméticos.
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO
No.840370814 19/12/2012
003
Tit.FORENSIC TECHNOLOGY WAI INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4892364
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FORENSIC TECHNOLOGY
NCL(10) 37 serviços de manutenção para harware
de computador.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840370830 19/12/2012
Tit.GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907471
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LUXE BY GRUPO ALVIC

003

No.840370750 19/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6525814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAMA BELLA
NCL(10) 25 vestuário, calçados e chapelaria.
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO
No.840370768 19/12/2012
003
Tit.FORENSIC TECHNOLOGY WAI INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4892364
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FORENSIC TECHNOLOGY
NCL(10) 42 serviços de manutenção para software
de computador.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840370776 19/12/2012
003
Tit.BRADKEN RESOURCES PTY LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5185670
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUBACOMBO
NCL(10) 17 chapa de revestimento resistente a
desgaste modular para calhas, sistemas de
carregamento de transporte, latas e caleiras para
manejo de material.
Prior.:1511540
30/08/2012 AU
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840370784 19/12/2012
003
Tit.COPPEL, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAMA BELLA
NCL(10) 18 couro e imitações de couros; peles de
animais; malas e bolsas de viagem; guarda chuvas,
guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.
Procurador: MONTAURY P., MACHADO & VIEIRA
DE MELLO
No.840370792 19/12/2012
003
Tit.BRADKEN RESOURCES PTY LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5185670
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUBATILE
NCL(10) 17 chapa de revestimento resistente a
desgaste modular para calhas, sistemas de

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 20 mobiliários, espelhos, porta-retratos,
produtos feitos de madeira, cortiça, junco, cana,
vime, chifres, ossos, marfim, ossos de baleia, cascos
de tartarugas, âmbar, madrepérolas, espumas do
mar (não incluídos em outras classes).
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.840370857 19/12/2012
003
Tit.FORENSIC TECHNOLOGY WAI INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4892364
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FORENSIC TECHNOLOGY
NCL(10) 09 software de computador e hardware de
computador para uso em processamento de
imagens e análises balísticas , aplicações para
administração de informações de laboratório e para
administrações de informações sobre armas de fogo
e inteligência no campo de segurança pública e
perícia judicial.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840370865 19/12/2012
003
Tit.DASCOM ENTERPRISES LIMITED (HK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8984409
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IOKSTEPS
NCL(10) 44 serviços médicos; serviços veterinários;
produtos de higiene e beleza para seres humanos
ou animais; serviços ligados a agricultura,
horticultura e florestas; serviços de saúde,
assistência médica; todos incluídos na classe 44.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840370873 19/12/2012
Tit.DASCOM ENTERPRISES LIMITED (HK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8984409
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SONARAY

003
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NCL(10) 11 aparelhos para iluminação com leds;
iluminação, aquecimento, geração de vapor,
cozimento, refrigeração, secagem, ventilação,
abastecimento de água e fins sanitários; lâmpadas;
lâmpadas incandescentes; aparelhos de iluminação
com diodos emissores de luz [led]; lâmpadas para
iluminação
pública;
sinalizadores;
holofotes;
luminárias ; e luminárias com leds; todos incluídos
na classe 11.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840370881 19/12/2012
003
Tit.DASCOM ENTERPRISES LIMITED (HK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8984409
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IOKSTEPS
NCL(10) 10 aparelhos e instrumentos cirúrgicos,
médicos, odontológicos e veterinários; membros,
olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos;
material para sutura; oximetros de pulso; aparelhos
para medição de glicose no sangue; medidores para
medição de peso corporal; termômetros para uso
medicinal;
monitores
de
gordura
corporal;
esfigmotensiômetros;
aparelhos
para
análise
sanguínea; calculadores de frequência cardiaca;
monitores de frequência cardíaca; monitores
cardíacos para uso durante exercicios; e aparelhos
para medição de frequência cardíaca; todos
incluídos na classe 10.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840370890 19/12/2012
003
Tit.DASCOM ENTERPRISES LIMITED (HK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8984409
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IOKSTEPS
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos,
para
inspeção,
fotograficos,
cinematográficos, óticos, para pesagem, medição,
sinalização e verificação (supervisão), salva-vidas e
para ensino; aparelhos e instrumentos para
condução, comando, transformaçao, acumulaçao,
regulagem ou controle de energia elétrica; aparelhos
para gravação, transmissão ou reprodução de som
ou imagens; midias magneticas para dados e discos
para gravação; discos compactos, dvds e outras
midias para gravação digital; mecanismos para
aparelhos
operados
por
moedas;
caixas
registradoras, máquinas de calcular, equipamentos
para processamento de dados e computadores;
software para computador; aparelhos para extinção
de incendio; hardware para computador, programas
de computador, periféricos de computador,
aparelhos e instrumentos para telecomunicações,
aparelhos e instrumentos para comunicações,
aparelhos
terminais,
aparelhos
para
intercomunicações, telefones móveis, pagers e
máquinas de fax; software para telecomunicações e
ti, incluindo software de computador para simulação
de movimento de pessoas e veiculos através de
espaços públicos e edificios; sistemas e instalações
de softvvare, programas e instrumentos de
telecomunicações e ti para conexoes de serviço com
servidores de aplicação, administração de usuários,
administração de redes, administração de serviços,
administração de negócios, administração de tarifas,
ferramentas para desenvolvimento de aplicação,
ferramentas para teste de interface, centro de
recursos e soluções para portal; sistemas e
instalaçoes de software para telecomunicações e ti
para aplicação em conexões de serviço com redes
inteligentes, sistemas de suporte e operação e
sistemas de administração de rede para rede fixa,
móvel, de transporte e de acesso; sistemas e
integração de hardware para telecomunicações e ti
para uso em rede de telecomunicações e ti;
instalaçoes de telecomunicações e ti; aparelhos para
comunicações
de
dados;
aparelhos
para
transmissão (para fins de comunicações); aparelhos
para comunicação de voz; aparelhos para rede
inteligente (para fins de comunicações); pedômetros;
termômetros; balanças para bebés; balanças para
banheiro; balanças eletronicas; balanças para
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pesagem eletrônicas; balanças para pesagem;
apitos para sinalização; todos incluidos na classe 9.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840370903 19/12/2012
003
Tit.CONSULTREND - CONSULTORIA ECONÔMICA
S/S LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61380994000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INDUSPHERA

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comercializaçao pela internet de dados
sobre setores da industria brasileira e de outros
países; venda de relatorios prontos e de estudos
setoriais; estudos e pareceres pertinentes a macro e
microeconomia, serviços estes prestados com fins
de assessoria na gestão de negõcio~ e operação de
uma empresa comercial; assessoria, consultoria e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial]; todos os ítens mencionados
relacionados à área econômica.
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA
No.840370920 19/12/2012
003
Tit.FORTEC ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44309573000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCOLA FACULDADE FORTEC FATEF

CFE(4) 1.13.1; 15.7.1; 20.1.17; 26.3.1; 27.5.1
NCL(10) 41 cursos livres <ensino), cursos técnico de
formação, club de livro e disco <lazer ou educação),
copidesque (edição de texto, exeto de publicidade],
cursos por correspondéncia, curso de idiomas,
educação religiosa, organização e apresentação de
oficina de trabalho <treinamento), orientação
<treinamento),
orientação
vocacional,
guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
condumidor online (somente para acesso, sem
possibilidade de download), publicação de livros,
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos,
historia (ensino) de -), universidade serviço de
ensino], serviços de ensino à distância, psicotécnico;
teste, exame e prova para orientação vocacional,
serviços de premiação, provimento de web site
disponibilizando fotos, audio e vídeo não dowload
(serviços de entretenimento], serviços de educação,
prestados à titulo de assisténcia social, serviços
prestados por entidades de representação de classe
a saber, apresentação de cursos, treinamento,
palestras e seminários.
Procurador: SÍLVIO DARRÉ JUNIOR
No.840370946 19/12/2012

003

Tit.NOVAWALL SYSTEMS, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8984379
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NOVAWALL
NCL(10) 19 estruturas de montagem de plático
expelido para apoiar e proteger a superfície que
cobre dentre outros tecido e outro tipo de material
para design de interiores e para fins acústicos.
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.840370954 19/12/2012
003
Tit.BIOMÉRIEUX (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6631240
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOMERIEUX PERFORMANCE
SOLUTIONS
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos de medição e
de controle que permitem o registro de parâmetros
fisicos e ambientais dentro de laboratórios não
médicos ou de indústrias, ou fora de laboratórios não
médicos ou de indústrias; aparelhos e instrumentos
de medição e de controle que permitem o registro de
parâmetros fisicos e ambientais dentro de
laboratórios médicos, ou fora de laboratórios
médicos;
software
para
processamento
e
monitoramento
de
dados
dos
parâmetros
observados; software para orientação e manutenção
dos parâmetros anteriormente referidos; aparelhos,
instrumentos e software que permitem o
rastreamento e monitoramento de amostras e
reagentes; software que permite a conexão de
instrumentos para laboratórios ou indústrias;
software para processamento de dados dentro de
laboratórios ou indústrias; software aplicado á coleta
automatizada ou semi-automatizada de dados
provenientes de laboratórios ou de indústrias;
hardware e software de computador utilizados para
monitoramento, avaliação á distância e manutenção
de instrumentos e de sistemas de laboratórios ou de
indústrias.
Prior.:010978451
20/06/2012 FR
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840370970 19/12/2012
003
Tit.BIOMÉRIEUX (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6631240
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOMERIEUX PERFORMANCE
SOLUTIONS
NCL(10) 41 provimento de treinamentos e de
programas de treinamento no contexto de garantia
de qualidade, nomeadamente, provimento de
reinamento que permite o desenvolvimento,
organização e gestão de técnicas de garantia de
qualidade; provimento de treinamento relacionado
ao
conhecimento
e
compreensão
das
regulamentações, normas e diretivas em vigor;
provimento de treinamento a fim de demonstrar
conformidade da garantia de qualidade às normas;
treinamento sobre produtos; treinamento cientifico;
provimento de treinamento na gestão de equipe de
laboratórios; provimento de treinamento no contexto
da qualificação pessoal; todos os serviços acima
mencionados são aplicados aos laboratórios ou à
indústria.
Prior.:010978451
20/06/2012 FR
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840370989 19/12/2012
Tit.RG2 LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9059911
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003
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CFE(4) 2.9.22; 3.5.20; 26.4.2
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas;
antiderrapantes
para
botas;
antiderrapantes
para
botas
e
sapatos;
antiderrapantes para sapatos; armaçoes de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; aventais
[vestuário]; babadouros, exceto de papel; bandanas;
bermudas; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; bonés;
borzeguins; botas; botas de esqui; botas para
esportes; botinas; cachecois; calçados; calçados de
madeira; calçados em geral; calcanheiras para
meias; calças; calças compridas; calções de banho;
calções de banho [sungas]; camisas; camisetas;
canos de botas; capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus; [chapelaria];
chapéus de papel [vestuário]; chapéus, bonés etc.;
chinelos [pantufas]; chinelos de banho; cintas [roupa
intima]; cintos [vestuário]; cintos porta-moedas
[vestuário];
colarinhos
[vestuário];
colarinhos
postiços; coletes; coletes [roupa intima]; coletes para
pesca; combinação [roupa intima]; combinações
[vestuário]; corpete; cuecas; culotes para bebés;
dõlmã [veste militar]; enxovais de bebés;
escapulários; espartilhos; estolas de pele; faixas
[vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
ferragens de metal para sapatos e botas; ferragens
para botas; ferragens para sapatos; forros
confeccionado [parte de vestuário]; gabardines
[vestuário]; galochas; gáspeas para sapatos; gorros;
gravatas;
guarda-pós;
jaquetas;
jardineiras:[vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; máscaras para
dormir; meias; meias; absorventes de transpiração;
meias-calças;
mitras
[chapéus];
orelheiras
[vestuário]; palas de boné; palas para camisas;
paletôs; palmilhas; parcas; peitilhos de camisas;
peitilhos de camisetas; pelerines; peles [vestuário];
peliças; penhoar; pijamas; plastrom; polainas;
ponchos; porta-moedas; (cintos -) [vestuário];
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punho de camisas; punhos de camisa;
robe; roupa de baixo; roupa intima; roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas de
praia; roupas de banho; roupas de couro; roupas de
fantasia; roupas de imitação couro; roupas
impermeáveis; roupas intimas absorventes de
transpiração; roupas intimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sandálias de banho; sapatos de
futebol; sapatos de praia; sapatos para esportes;
sapatos para ginástica; sáris; sarongues; sobretudos
[vestuário]; solas para calçados; solidéus [barrete];
sudários axilares; suéteres; sungas; suspensórios;
sutiás; ternos; togas; toucas de banho; toucas de
natação; trajes; trajes de banho; travas para
chuteiras; de futebol; túnicas; turbantes; uniformes;
vestuário; vestuário confeccionado; vestuário de
papel; vestuário para automobilistas; vestuário para
ciclistas; véus [vestuário]; viras para botas; viras
para botas e sapatos; viras para sapatos; viseiras;
xales.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840370997 19/12/2012
003
Tit.BIOMÉRIEUX (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6631240
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOMERIEUX PERFORMANCE
SOLUTIONS
NCL(10) 35 assistência na otimização dos fluxos de
trabalho para laboratórios ou indústrias; auditoria,
em particular avaliação das práticas operacionais,
determinação de centros de custa e de falta de
eficácia, proposta de implementação de novas
práticas, de instrumentos e de indicadores,
orientação e apoio na implementação de mudanças;
consultaria relacionada a redução de custos, em
particular assistência na gestão de equipe e de
estoque, no abastecimento de produtos e no
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controle de custos, no monitoramento de estoque,
na redução de áreas de desperdício e de falta de
eficácia; todos os serviços anteriormente referidos
sendo aplicados aos laboratórios ou à indústria.
Prior.:010978451
20/06/2012 FR
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840371004 19/12/2012
Tit.RG2 LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9059911
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PSYCHO BUNNY

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas;
antiderrapantes
para
botas;
antiderrapantes
para
botas
e
sapatos;
antiderrapantes para sapatos; armaçoes de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; aventais
[vestuário]; babadouros, exceto de papel; bandanas;
bermudas; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; bonés;
borzeguins; botas; botas de esqui; botas para
esportes; botinas; cachecois; calçados; calçados de
madeira; calçados em geral; calcanheiras para
meias; calças; calças compridas; calções de banho;
calções de banho [sungas]; camisas; camisetas;
canos de botas; capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus; [chapelaria];
chapéus de papel [vestuário]; chapéus, bonés etc.;
chinelos [pantufas]; chinelos de banho; cintas [roupa
intima]; cintos [vestuário]; cintos porta-moedas
[vestuário];
colarinhos
[vestuário];
colarinhos
postiços; coletes; coletes [roupa intima]; coletes para
pesca; combinação [roupa intima]; combinações
[vestuário]; corpete; cuecas; culotes para bebés;
dõlmã [veste militar]; enxovais de bebés;
escapulários; espartilhos; estolas de pele; faixas
[vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
ferragens de metal para sapatos e botas; ferragens
para botas; ferragens para sapatos; forros
confeccionado [parte de vestuário]; gabardines
[vestuário]; galochas; gáspeas para sapatos; gorros;
gravatas;
guarda-pós;
jaquetas;
jardineiras:[vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; máscaras para
dormir; meias; meias; absorventes de transpiração;
meias-calças;
mitras
[chapéus];
orelheiras
[vestuário]; palas de boné; palas para camisas;
paletôs; palmilhas; parcas; peitilhos de camisas;
peitilhos de camisetas; pelerines; peles [vestuário];
peliças; penhoar; pijamas; plastrom; polainas;
ponchos; porta-moedas; (cintos -) [vestuário];
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punho de camisas; punhos de camisa;
robe; roupa de baixo; roupa intima; roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas de
praia; roupas de banho; roupas de couro; roupas de
fantasia; roupas de imitação couro; roupas
impermeáveis; roupas intimas absorventes de
transpiração; roupas intimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sandálias de banho; sapatos de
futebol; sapatos de praia; sapatos para esportes;
sapatos para ginástica; sáris; sarongues; sobretudos
[vestuário]; solas para calçados; solidéus [barrete];
sudários axilares; suéteres; sungas; suspensórios;

sutiás; ternos; togas; toucas de banho; toucas de
natação; trajes; trajes de banho; travas para
chuteiras; de futebol; túnicas; turbantes; uniformes;
vestuário; vestuário confeccionado; vestuário de
papel; vestuário para automobilistas; vestuário para
ciclistas; véus [vestuário]; viras para botas; viras
para botas e sapatos; viras para sapatos; viseiras;
xales.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840371012 19/12/2012
003
Tit.BIOMÉRIEUX (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6631240
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOMERIEUX PERFORMANCE
SOLUTIONS
NCL(10) 42 controle de qualidade interna, interlaboratórios
ou
inter-indústrias;
assistência
relacionada a técnicas de garantia de qualidade
coiiforme at regulamentações, normas e diretivas em
vigor, nomeadamente, assistência na qualidade dos
sistemas, no estabelecimento dos protocolos de
validação dos métodos, e na validação dos métodos
e dos parâmetros para aprovação pelos laboratórios
ou pela indústria; instalação ou melhoria dos
sistemas de gestão de qualidade, vigilância e
controle do meio ambiente, nomeadamente,
relacionados a parâmetros físicos e ambientais
dentro de laboratórios ou de indústrias, ou fora de
laboratórios ou de indústrias, e durante o transporte
de amostras e reagentes; assistência no
rastreamento de produtos para laboratórios ou
indústria; assistência na automatização de
laboratórios ou indústrias; fornecimento de software
para inter-conectividade das redes de computadores
e dos computadores remotos, com vista à troca e á
comparação dos anteriormente referidos parâmetros
físicos e ambientais; controle á distância e
assistência técnica para software, dados e base de
dados, nomeadamente, com vista a avaliar e a
executar a manutenção em software e instrumentos;
todos os serviços acima mencionados são aplicados
aos laboratórios ou á indústria.
Prior.:010978451
20/06/2012 FR
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840371020 19/12/2012
Tit.S.E. GROUP BRAZIL IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17265560000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: S.E. GROUP BRAZIL SOLAR ITEM
SOLUTIONS

003

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1; 29.1.4
NCL(10) 37 construção, reparação , instalação de
manutenção e prestação de serviços técnicos de
análise de sistemas de coletas e/ou geração de
energia solar fotovoltaica, bem como de instalações
centrais elétricas solares inclusive de aparelhos,
instrumentos e painéis de geração de energia solar
fotovoltaica e de outras renováveis.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840371039 19/12/2012
003
Tit.BIOMÉRIEUX (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6631240
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOMERIEUX PERFORMANCE
SOLUTIONS
NCL(10) 37 manutenção e reparo de instrumentos e
sistemas para laboratórios ou para indústria.
Prior.:010978451
20/06/2012 FR
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Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840371047 19/12/2012
003
Tit.BIOMÉRIEUX (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6631240
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOMERIEUX PERFORMANCE
SOLUTIONS
NCL(10) 01 preparações químicas e bioquímicas
que permitem o controle de qualidade dos reagentes
e dos sistemas utilizados na indústria; preparações
químicas e bioquímicas que permitem o controle de
qualidade dos reagentes e dos sistemas utilizados
em laboratórios.
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840371055 19/12/2012
Tit.S.E. GROUP BRAZIL IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17265560000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: S.E. GROUP BRAZIL SOLAR ITEM
SOLUTIONS

003
CFE(4) 26.2.7; 27.5.1; 29.1.4
NCL(10) 09 aparelhos, instrumentos, painéis de
geração, transmissão, distribuição, acumulação e
regulação de energia solar fotovoltaica, térmica ou
de qualquer outro tipo de energia renovavel, células
fotovoltaicas, painéis solares, módulos solares,
módulos mono e poli- cristalinos, inversores
centralizados, registradores de dados, otimizadores,
e instalaçoes e estações de energia solar de média
e alta-voltagem, centrais elétricas solares.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1; 29.1.4
NCL(10) 35 comercio atacadista e varejista de
aparelhos, inclusive por meios eletrônicos de
instrumentos e painéis de geração, transmissão,
distribuição, acumulação e regulação de energia
solar fotovoltaica, térmica ou de qualquer tipo de
energia renovável, células fotovoltaicas, paineis
solares, módulos solares, mono e poli cristalinos,
registradores de dados, otimizadores, bem como
aparelhos e instrumentos para iluminação,
aquecimento, geração de vapor, secagem,
ventilação relacionados com energia solar, térmica, e
fotovoltaica.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840371063 19/12/2012
Tit.S.E. GROUP BRAZIL IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17265560000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: S.E. GROUP BRAZIL SOLAR ITEM
SOLUTIONS

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17265560000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: S.E. GROUP BRAZIL SOLAR ITEMS
SOLUTIONS

003

No.840371080 19/12/2012
003
Tit.L'OREAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0075183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SÍ
NCL(10) 03 perfumes, água de toalete (eau de
toilette), cremes corporais, gel de banho, xampus,
produtos de maquiagem.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840371098 19/12/2012
003
Tit.L'OREAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0075183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FOOT ALERT
NCL(10) 03 cremes, loções, leites, géis, óleos,
esfoliantes e pós para pernas e pés.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840371101 19/12/2012
003
Tit.SYNTHOMER (UK) LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907480
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LITHENE
NCL(10) 01 produtos químicos para uso na indústria;
polímeros.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840371110 19/12/2012
003
Tit.SYNTHOMER (UK) LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907480
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LITHENE ULTRA
NCL(10) 01 produtos químicos para uso na indústria;
polímeros.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1; 29.1.4
NCL(10)
11
aparelhos,
instrumentos
para
iluminação, aquecimento , geração de vapor,
refrigeração, secagem, ventilação relacionados com
energia solar, térmica, fotovoltaica e qualquer outro
tipo de energia renovável, instalações e estações de
energia solar relacionadas com os aparelhos e
instrumentos citados
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840371071 19/12/2012
Tit.S.E. GROUP BRAZIL IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA (BR/SP)

003

No.840371128 19/12/2012
003
Tit.LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0172812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SMOOTH ATTRACTION
NCL(10) 03 esfoliantes e cremes para as mãos.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840371136 19/12/2012
Tit.LAPP ENGINEERING & CO. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907498
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 9.5.12; 26.1.5,24
NCL(10) 09 cabos e fios elétricos; cabos de fibras
ópticas; cabos e fios para transmissão de dados;
cabos e linhas de rede; cabos e fios para
transmissão óptica e elétrica, incluindo outros
portadores de mídia; cabos e fios feitos parcialmente
sob medida ou sob medida (desde que incluídos
nesta classe); elementos de conexão (eletricidade)
para cabos e fios e partes destes, especialmente
conectores e conectores de pinos e tomadas e
partes destes; acessórios para elementos de
conexão para cabos e fios (desde que incluídos
nesta classe); aparelhos e instrumentos para
conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade, conectores para fios
elétricos e ópticos; dutos de cabos (elétricos);
revestimentos de cabos para linhas elétricas e
ópticas; conexões roscadas para cabos e fios (desde
que incluídos nesta classe); acessórios para
conexões roscadas para cabos e fios (desde que
incluídos nesta classe); aparelhos para detecção de
sinais ópticos; aparelhos optoeletrônicos; medidores;
aparelhos de processamento de dados; aparelhos
de transmissão de dados; dispositivos para
armazenamento de dados; impressoras para
computadores,
dispositivos
periféricos
de
computador para a produção de etiquetas; aparelhos
para redes de comunicação que operam
especialmente
em
aparelhos
de
medição,
analisadores, terminais de rede, computadores de
rede, servidores de terminais, computadores para
gerenciamento de rede, distribuidores, redes de
cross-over,
multiplexadores,
modems,
transmissores, repetidores, portas de acesso
(gateways);
roteadores
(para
redes
de
computadores); interruptores (para redes de
computadores); hubs (concentradores para redes)
(para redes de computadores), firewalls (sistemas de
segurança da informática); gabinetes e racks de
computador (exceto mobiliário de computador) para
a instalação de hardware, incluindo caixilhos, racks
de montagem para componentes de rede; peças
para os produtos supracitados e partes de rede,
incluídos nesta classe; programas de computador;
software de gerenciamento para redes industriais
(opc); "middleware"; software de identificação de
etiqueta; suportes de dados providos de programas;
corrente de arrasto e circuitos de energia de plástico.
Prior.:57502/2012
19/06/2012 CH
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840371144 19/12/2012
Tit.L'OREAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0075183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LEG ROOM
NCL(10) 03 cosméticos, preparações
maquiagem; artigos de higiene pessoal.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

003

para

No.840371152 19/12/2012
003
Tit.TURNER NETWORK TELEVISION, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4874340
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TNT PLUS
NCL(10) 09 software descarregável sob a forma de
um aplicativo móvel para visualização ou
descarregamento de programas de televisão para
dispositivos móveis.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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ovinas, carnes equinas, carnes salgadas, carnes em
conserva, carnes enlatadas, carnes resfriadas,
carnes congeladas, carnes maturadas, carnes de
sol, cortes especiais de carne, molho de carne,
embutidos e miúdos de carnes, linguiças, salsichas,
calabresas, mortadelas, presuntos, salames, bacon,
carnes e seus derivados, peixes, pescados, frutos do
mar, legumes e vegetais congelados, legumes e
vegetais em conserva, laticínios.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR

No.840371160 19/12/2012
003
Tit.BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0438758
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VANISH
NCL(10) 34 cigarros, tabaco, produtos de tabaco,
isqueiros, fósforos, artigos para fumantes.
Prior.:2630033
30/07/2012 GB
Procurador: JOSÉ EDUARDO DE V. PIERI
No.840373783 21/12/2012
Tit.MINERVA S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67620377000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PUL

003
CFE(4) 1.15.5; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, representação, distribuição,
importação e exportação de carnes bovinas, carnes
sumas, carnes de aves, carnes caprinas, carnes
ovinas, carnes equinas, carnes salgadas, carnes em
conserva, carnes enlatadas, carnes resfriadas,
carnes congeladas, carnes maturadas, carnes de
sol, cortes especiais de carne, molho de carne,
embutidos e miúdos de carnes, linguiças, salsichas,
calabresas, mortadelas, presuntos, salames, bacon,
carnes e seus derivados, peixes, pescados, frutos do
mar, legumes e vegetais congelados, legumes e
vegetais em conserva, laticínios.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR

CFE(4) 1.15.5; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, representação, distribuição,
importação e exportação de carnes bovinas, carnes
sumas, carnes de aves, carnes caprinas, carnes
ovinas, carnes equinas, carnes salgadas, carnes em
conserva, carnes enlatadas, carnes resfriadas,
carnes congeladas, carnes maturadas, carnes de
sol, cortes especiais de carne, molho de carne,
embutidos e miúdos de carnes, linguiças, salsichas,
calabresas, mortadelas, presuntos, salames, bacon,
carnes e seus derivados, peixes, pescados, frutos do
mar, legumes e vegetais congelados, legumes e
vegetais em conserva, laticínios.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.840373791 21/12/2012
Tit.MINERVA S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67620377000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PUL

003

No.840373848 21/12/2012
003
Tit.J.S. INTERNATIONAL SHIPPING CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8902607
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JSI LOGISTICS
NCL(10) 36 serviços de despacho de frete, serviços
de armazenamento em armazéns, transporte por
caminhão, avião, navios; armazenagem de
componentes elétricos e "commodities" em geral.
Prior.:85/659,534
22/06/2012 US
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.
No.840373856 21/12/2012
003
Tit.BELLACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11284356000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B BELLACOR

003
CFE(4) 1.15.5; 27.5.1
NCL(10) 29 carnes bovinas, carnes sumas, carnes
de aves, carnes caprinas, carnes ovinas, carnes
equinas, carnes salgadas, carnes em conserva,
carnes enlatadas, carnes resfriadas, carnes
congeladas, carnes maturadas, carnes de sol, cortes
especiais de carne, molho de carne, embutidos e
miúdos de carnes, linguiças, salsichas, calabresas,
mortadelas, presuntos, salames, bacon, carnes e
seus derivados, peixes, pescados, frutos do mar,
legumes e vegetais congelados, legumes e vegetais
em conserva, laticínios.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR

CFE(4) 1.15.5; 27.5.1
NCL(10) 29 carnes bovinas, carnes sumas, carnes
de aves, carnes caprinas, carnes ovinas, carnes
equinas, carnes salgadas, carnes em conserva,
carnes enlatadas, carnes resfriadas, carnes
congeladas, carnes maturadas, carnes de sol, cortes
especiais de carne, molho de carne, embutidos e
miúdos de carnes, linguiças, salsichas, calabresas,
mortadelas, presuntos, salames, bacon, carnes e
seus derivados, peixes, pescados, frutos do mar,
legumes e vegetais congelados, legumes e vegetais
em conserva, laticínios.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.840373805 21/12/2012
Tit.MINERVA S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67620377000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINERVA

No.840373813 21/12/2012
Tit.MINERVA S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67620377000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MINERVA

No.840373830 21/12/2012
003
Tit.J.S. INTERNATIONAL SHIPPING CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8902607
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JSI LOGISTICS
NCL(10) 39 serviços de despacho de frete, serviços
de armazenagem em armazéns, transporte por
caminhão, avião, navios; armazenagem de
componentes elétricos e "commodities" em geral.
Prior.:85/659,534
22/06/2012 US
Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.

No.840373821 21/12/2012
Tit.MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E
COMERCIO DE PROTEINAS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09104182000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINERVA FOODS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de tintas, vernizes e materiais
de construção.
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.840373864 21/12/2012
003
Tit.PRIVILEGE VEICULOS LTDA-EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09041713000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRIVILEGE
NCL(10) 35 comercio varejista de veiculos
automotores
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.840373872 21/12/2012
Tit.RAFAEL BARACAT DE FREITAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17325043000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SÃO PAULO FREE WALKING TOUR

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio, representação, distribuição,
importação e exportação de carnes bovinas, carnes
sumas, carnes de aves, carnes caprinas, carnes

003
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aplicativos móveis e manuais digitais de instrução
para uso em gerenciamento de dados e análise de
dados de informações farmacêuticas, médicas e de
saúde; banco de dados eletrônico gravado em mfdia
de computador contendo informações, farmacêutica,
médica e de saúde.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 39 -serviço de turismo focado no
acompanhamento de viajantes -promotor de turismo
local
No.840373880 21/12/2012
003
Tit.BB BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (ME)
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04954815000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOUND BOARDS

CFE(4) 24.17.25; 26.13.25; 27.5.23
NCL(10) 28 prancha de bodyboard;
esportivos para a prática de bodyboard.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 7.1.8; 26.4.3; 27.5.1
NCL(10) 35 atividades de centro empresarial;
empreendimento para a instalação de offices suites
(salas comerciais) e sedes de empresa; centro
corporativo; administração comercial de centro
empresarial; aluguel de escritório virtual.
Procurador: ROSANGELA ANTUNES GOMES
No.840373929 21/12/2012
003
Tit.MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27050764000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA CORPORATE

No.840373953 21/12/2012
003
Tit.IMS SOFTWARE SERVICES, LTD (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4747879
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IMS
NCL(10) 35 pesquisa de mercado, consultoria
mercado de negócios; consultoria de marketing;
serviços de informações e consultoria de negócios,
sistematização de informações em bancos de dados
relacionados com informações , farmaceuticas,
medicas e de saude; serviço de terceirização nos
campos farmaceutico, médico e de saude; serviços
de pesquisa de politicas publicas, pesquisa
desenvolvimento relacionadas com informações
farmaceuticas, medicas e de saude.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.840373970 21/12/2012
Tit.MANCAVE LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8994943
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MANCAVE INC EST. 2010

003

artigos

No.840373899 21/12/2012
003
Tit.MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27050764000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA SHOPPING CORPORATE
NCL(10) 35 atividades de centro empresarial;
empreendimento para a instalação de offices suites
(salas comerciais) e sedes de empresa; centro
corporativo; administração comercial de centro
empresarial; aluguel de escritório virtual.
Procurador: ROSANGELA ANTUNES GOMES
No.840373902 21/12/2012
003
Tit.MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27050764000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA SHOPPING CORPORATE
NCL(10) 36 serviços de administração de centro
corporativo (salas comerciais), aluguel de escritórios,
empreendimentos
imobiliários;
serviços
de
administração predial; arrendamento de imóveis;
corretagem imobiliária, administração de imóveis
[assessoria, consultoria, informação], leasing de
imóveis [assessoria, consultoria, informação],
administração predial, compra e venda de imóveis;
aluguel de escritório virtual [aluguel temporário de
espaço comercial]; participação em outras
sociedades.
Procurador: ROSANGELA ANTUNES GOMES
No.840373910 21/12/2012
003
Tit.MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27050764000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA CORPORATE

CFE(4) 7.1.8; 26.4.3; 27.5.1
NCL(10) 36 serviços de administração de centro
corporativo (salas comerciais), aluguel de escritórios,
empreendimentos
imobiliários;
serviços
de
administração predial; arrendamento de imóveis;
corretagem imobiliária, administração de imóveis
[assessoria, consultoria, informação], leasing de
imóveis [assessoria, consultoria, informação],
administração predial, compra e venda de imóveis;
aluguel de escritório virtual [aluguel temporário de
espaço comercial]; participação em outras
sociedades.
Procurador: ROSANGELA ANTUNES GOMES
No.840373937 21/12/2012
003
Tit.LUNADA BAY CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900825
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BECCA
NCL(10) 25 chapelaria, calçado, vestuário, a saber,
camisas, tops, saias, vestidos, calças, shorts, maiôs,
jaquetas, saídas de praia, pareôs, moleton e roupas
para exercícios aeróbicos.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840373945 21/12/2012
003
Tit.IBS SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
(IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5028841
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IMS
NCL(10) 09 relatórios digitais para download,
análises, publicações, dados, webcast (transmissão
de áudio e vídeo utilizando a tecnologia streaming
media, pode ser utilizada por meio da internet ou
redes corporativas) , webinars (webconferência) e
podcasts (arquivo de áudio digital, frequentemente
em formato mp3 ou mc), fornecendo informações
farmacêuticas, médicas e de saúde pela internet e
por meio eletrônico, à saber: fitas magnéticas
graváveis, fitas digitais lineares, aplicativos móveis,
cd- roms, e/ou em formato eletronico através de ftp
ou vpn, software de computador, cd-roms,

CFE(4) 1.1.1; 24.1.5; 26.1.1; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 03 produtos de higiene pessoal e
cosméticos, incluindo hidratantes, hidratante facial,
desodorantes, desodorantes para o corpo,
desodorantes para os pés, produtos antitranspirante, xampu, condicionador, gel para banho
de chuveiro, sabonete, sabonete líquido, xampu e
sabonete do corpo combinados (tudo em um), gel de
banho, espuma de banho, óleos de banho, loções de
banho, xampu e condicionador combinado (tudo em
um), lavagem facial, almofadas de álcool para
limpeza facial, lenços faciais, tônico facial, limpeza
facial, esfoliante faciais, esfoliantes, produtos para o
cabelo, creme para cabelo, cera para cabelo, gel
para cabelo, mousse para cabelo, cremes faciais
anti-envelhecimento, cremes anti-rugas, gel para
barbear, creme para barbear, óleo para barbear,
colônia pós-barba, loção pós-barba, bálsamo pósbarba, preparações pré-barbear, sabão de barbear,
perfumes, loções para bronzeamento, cremes para
bronzeamento, loções corporais, loções para as
mãos, cremes para as mâos, óleo corporal, óleo de
massagem, óleos de aromaterapia, óleos essenciais,
corretivo de pele, maquiagem para a pele,
maquiagem, batom, cosméticos para bronzeamento
da pele, bronzeadores, protetores solares, loções
hidratantes pós sol, hidratantes coloridos, tintas de
cabelo, óleo de cutícula, loções para cutícula,
removedores de cutícula, produtos para cuidado das
unhas, máscaras, creme dental, enxaguatórios
dentários, enxaguante bucal não medicado
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDDE
INTELECTUAL LTDA
No.840373988 18/12/2012
003
Tit.ARMARINHOS AVIÁVEL LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08942604000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA YORK
NCL(10) 35 comércio a varejo de aviamentos e
armarinhos.

RPI 2214 de 11/06/2013

Procurador: O PRÓPRIO.
No.840373996 21/12/2012
003
Tit.JIANGSU SINORGCHEM TECHNOLOGY CO.,
LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7263546
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SIRANTECH

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 01 aditivos de borracha, intermediários
farmacêuticos; aditivos par fabricação de papel;
intermediários de cor; intermediários de pesticidas
Prior.:11121838
26/06/2012 CN
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.840374003 21/12/2012
003
Tit.CIPO TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED
SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8994927
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RED BRIDGE
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Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.840374020 21/12/2012
Tit.FORMATTA NEGÓCIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03729824000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DO CONSTRUTOR

003

CFE(4) 7.3.11; 26.4.5; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de méquinas ferramentas; comércio (através
de qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos
para a construção; comércio (através de qualquer
meio) de equipamentos para construção civil em
geral tais como guinchos, andaimes, rompedores
elétricos, compressores do ar; acabadora ou
alisadora de concreto, compactores e betone;
licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e
patentes (intermediação de negócios comerciais) serviço; gestão de franquia (serviço).
Procurador: RENATA CRISTINA GILSOGAMO
GOMES DE OLIVEIRA

CFE(4) 7.3.11; 26.4.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de méquinas ferramentas; comércio (através
de qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos
para a construção; comércio (através de qualquer
meio) de equipamentos para construção civil em
geral tais como guinchos, andaimes, rompedores
elétricos, compressores do ar; acabadora ou
alisadora de concreto, compactores e betone;
licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e
patentes (intermediação de negócios comerciais) serviço; gestão de franquia (serviço).
Procurador: RENATA CRISTINA GILSOGAMO
GOMES DE OLIVEIRA
No.840374062 21/12/2012
Tit.FORMATTA NEGÓCIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03729824000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DO CONSTRUTOR

003

No.840374038 21/12/2012
003
Tit.WILSON DONÁDIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04642952896
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOSS
NCL(10) 09 circuito fechado de televisão (câmeras
de monitoramento de imagem); câmeras; alarmes e
acessórios.
Procurador: SECURITY, DO NASCIMENTO SOUZA
& ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 roupas, calçados, chapéus.
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA

No.840374046 21/12/2012
Tit.FORMATTA NEGÓCIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03729824000195
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003
CFE(4) 7.3.11; 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de méquinas ferramentas; comércio (através
de qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos
para a construção; comércio (através de qualquer
meio) de equipamentos para construção civil em
geral tais como guinchos, andaimes, rompedores
elétricos, compressores do ar; acabadora ou
alisadora de concreto, compactores e betone;
licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e
patentes (intermediação de negócios comerciais) serviço; gestão de franquia (serviço).
Procurador: RENATA CRISTINA GILSOGAMO
GOMES DE OLIVEIRA

No.840374011 21/12/2012
003
Tit.CIPO TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED
SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8994927
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RED BRIDGE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 propaganda; gestão de negócios,
administração de negócios; funções de escritorio; o
agrupamento em beneficio de terceiros, de roupas,
calçados, chapeus (excluindo-se o transporte
destes), permitindo ao consumidor ver e comprar ,
com comodidade, tais produtos todos estes serviços
podem ser prestados pro comércio varejista ou
atacadista, ou mediante catálago de vendas por
correio de comunicação eletrônicos, por exemplo,
sites ou programas de televenda.

CFE(4) 7.3.11; 26.4.5
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de méquinas ferramentas; comércio (através
de qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos
para a construção; comércio (através de qualquer
meio) de equipamentos para construção civil em
geral tais como guinchos, andaimes, rompedores
elétricos, compressores do ar; acabadora ou
alisadora de concreto, compactores e betone;
licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e
patentes (intermediação de negócios comerciais) serviço; gestão de franquia (serviço).
Procurador: RENATA CRISTINA GILSOGAMO
GOMES DE OLIVEIRA
No.840374054 21/12/2012
Tit.FORMATTA NEGÓCIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03729824000195

003

No.840374070 21/12/2012
Tit.PETREL EVENTOS LTDA. - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09258103000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARINER BRAZIL
NCL(10) 16 revistas e periódicos.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

003

No.840374089 21/12/2012
003
Tit.THE HOUSE OF TERENCE PTY. LIMITED (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900817
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RENATI
NCL(10) 03 preparações para pele e cabelo;
produtos para tratamento de pele e cabelo; óleos
essenciais;
óleos
do
couro
cabeludo;
condicionadores para cabelos; óleo para cabelos;
hidratante para cabelos; cera para cabelos;
hidratante para pele; revitalizante capilar, xampu
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para
cabelos;
creme
amaciante
capilar;
condicionador para o couro cabeludo; creme para
cabelos; gel para cabelos; loção para cabelos; creme
para couro cabeludo; loção para pele; loção para o
corpo; loção para limpeza facial; creme para pele;
vaselina para tratamento de pele; loção pós-barba;
esfoliante facial; limpeza facial; creme hidratante
para pele; suavizante de pele para uso cosmético;
sabonete facial; sabonete para o corpo; loção para
mãos; creme para tratamento de pele.
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cirurgicos,
lubrificantes
para
uso
lubrificantes vaginais.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840374135 21/12/2012
Tit.WM. WRIGLEY JR. COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7155158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RAIN 5

médico;

003

No.840374097 21/12/2012
003
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MOTION.PLUS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
07
máquinas
agricolas,
ceifeiras,
instrumentos agricolas, exceto os operados
manualmente;
escavadeiras,
máquinas
misturadoras;
guinchos,
gruas,
máquinas
transportadoras; motores, exceto para veiculos
terrestres; extratores para mineração ceifadeiras,
secadoras; aparelhos para manuseio de carda
descarga, desintegradoras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 26.4.2; 26.13.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 30 goma de mascar e mentas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 telefone, telefones móveis (celulares),
computadores, computadores portáteis, tablets,
notbook e equipamentos periféricos.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.840374143 21/12/2012
Tit.WM. WRIGLEY JR. COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7155158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COBALT 5

Marca: DETANK

003

No.840374178 21/12/2012
003
Tit.CHERY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8994900
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DETANK

No.840374100 21/12/2012
003
Tit.DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07130025000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CCE MOTION.PLUS

CFE(4) 26.4.2; 26.13.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 30 goma de mascar e mentas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 telefones, telefones moveis (celulares),
computadores, computadores portateis, tabletes,
notebook e equipamentos periféricos.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.840374151 21/12/2012
003
Tit.FLÁVIO DO VALLE BARBOSA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13266484000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLAGTRIP

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 tratores; empilhadeiras, automoveis,
veiculos elétricos, carrinhos de transporte; assentos
de segurança para crianças, para veiculos, barcos,
motores para veiculos terrestres; pneus de
automovel, veiculos aereos, caicas de cambio para
veiculos terrestres, carroceiras de automovel, chassi
de automovel, janelas para veiculos; molas de
suspensão para veiculos, capos de motor; eixos para
rodas de veiculos
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840374186 21/12/2012
003
Tit.CHERY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8994900
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.840374119 21/12/2012
003
Tit.ARTE DA COSTURA CONFECÇÃO LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13328201000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHARLOTTE ARTE EM COSTURA
NCL(10) 18 bolsas de mão, bolsas em couro, bolsas
em tecidos, bolsas de ombro, bolsas para
equipamentos e bolsas em geral.
No.840374127 21/12/2012
003
Tit.ISUS - PRODUTOS FARMACÊUTICOS E
COSMÉTICOS, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8081751
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GINIX
NCL(10) 05 medicamentos; produtos farmacêuticos
e parafarmacêuticos; especialidades farmacêuticas
de venda livre; produtos higiênicos para a medicina,
produtos farmacêuticos para os cuidados da pele;
loções para uso farmacêutico; preparações
dermatológicas para fins medicinais produtos
desinfetantes e antisepticos; lubrificantes para fins

CFE(4) 26.3.23; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 39 agencia de viagem e turismo,
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840374160 21/12/2012
003
Tit.CHERY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8994900
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.3.23; 26.4.4
NCL(10)
07
máquinas
agricolas;
ceifeiras;
instrumentos agricolas , exceto os operadores
manualmente;
escavadeiras;
máquinas
misturadoras;
guinchos;
gruas,
máquinas
transportadoras, motores exceto para veiculos
terrestres, extratores para mineração, máquinas,
secadoras, aparelhos para manuseio de carga e
descarga; desintegradoras
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Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840374194 21/12/2012
003
Tit.CHERY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8994900
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

de computador para a concepção, conversão,
manipulação, tradução, armazenamento, transcrição,
gerenciamento, reconhecimento, e/ou transferencia
de documentos, imagens, texto, vídeo, som, fala
e/ou dados; software de computador usado para
melhorar as capacidades e características de outro
software e de software on-line não passível de
download; software para acessar informação em
uma rede mundial de computadores; software
passível de download para computadores, aparelhos
eletrônicos de comunicação manuais e portáteis,
aparelhos móveis, e aparelhos de comunicação com
fio e sem fio para tecnologia de reconhecimento de
fala, falante, voz e/ou linguagem.
Procurador: JOSE MOITA HORTA
No.840374224 21/12/2012
Tit.NUANCE COMMUNICATIONS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8994897
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 24.17.1
NCL(10) 42 serviços de computação em nuvem,
serviços de consultoria em computação.
Prior.:85/657,850
21/06/2012 US
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840374216 21/12/2012
Tit.NUANCE COMMUNICATIONS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8994897
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 24.17.1
NCL(10) 09 software de computador para
reconhecimento,
identificação,
autenticação,
analitica, validação, verificação, pesquisa e
processamento de fala, falante, voz e/ou análise de
voz, e para reconhecimento de linguagem; sistemas
interativos de resposta de voz compreendendo
hardware de computador e software operacional e
aplicativo; software de desenvolvimento aplicativo;
ferramentas e utilitários de programação; software

003

003

CFE(4) 26.3.23; 26.4.4
NCL(10) 12 tratores; empilhadeiras; automóveis;
veículos elétricos; carrinhos de transporte; assentos
de segurança para crianças, para veículos; barcos;
motores para veículos terrestres; pneus de
automóvel; veículos aéreos; caixas de câmbio para
veículos terrestres; carrocerias de automóvel; chassi
de automóvel; janelas para veículos; molas de
suspensão para veículos; capós de motor; eixos
para rodas de veículos.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840374208 21/12/2012
Tit.NUANCE COMMUNICATIONS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8994897
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

No.840374240 21/12/2012
Tit.NUANCE COMMUNICATIONS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8994897
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 24.17.1
NCL(10) 42 serviços de computação em nuvem;
servoços de consultoria em computação.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840374259 21/12/2012
003
Tit.MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING LTD.
(AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900809
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING

CFE(4) 24.17.1
NCL(10) 09 software de computador para
reconhecimento,
identificação,
autenticação,
analitica, validação, verificação, pesquisa e
processamento de fala, falante, voz e/ou análise de
voz, e para reconhecimento de linguagem; sistemas
interativos de resposta de voz compreendendo
hardware de computador e software operacional e
aplicativo; software de desenvolvimento aplicativo;
ferramentas e utilitários de programação; software
de computador para a concepção, conversão,
manipulação, tradução, armazenamento, transcrição,
gerenciamento, reconhecimento, e/ou transferencia
de documentos, imagens, texto, vídeo, som, fala
e/ou dados; software de computador usado para
melhorar as capacidades e características de outro
software e de software on-line não passível de
download; software para acessar informação em
uma rede mundial de computadores; software
passível de download para computadores, aparelhos
eletrônicos de comunicação manuais e portáteis,
aparelhos móveis, e aparelhos de comunicação com
fio e sem fio para tecnologia de reconhecimento de
fala, falante, voz e/ou linguagem. prioridade
unionista
Procurador: JOSE MOITA HORTA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 17 produtos de borracha; produtos
fabricados de material de composite, fibra de vidro e
poliuretano.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.840374267 21/12/2012
003
Tit.MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING LTD.
(AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900809
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING

No.840374232 21/12/2012
003
Tit.MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING LTD.
(AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900809
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 37 construção de equipamentos para
perfuração de poço de petróleo; reparação; serviços
de instalação.
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 07 máquinas, equipamentos, peças
conexões e acessórios para operações em campo
petrolífero e de perfuração de poços de petróleo e
gás, ou seja, módulos de flutuação para riser, calço
e elevação, risers e protetores, bóias de amarração
submarinas e de superfície, bóias para mangueira de
superfície e submarinas, flutuadores para riser
flexível e umbilicais, grampos (riser clamps) para
risers flexíveis e rígidos, proteção para cabo e riser
flexível, vértebras, reforçadores de dobras,
flutuadores para veículos operados por controle
remoto (rov), sistemas de supressão de vibração
induzida por vórtices (viv), sapatos flutuantes e
colares flutuantes de material composto, produtos de
elastômeros engenhariados e centralizadores.
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Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.840374275 21/12/2012
Tit.PENGUIN BOOKS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6827284
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 3.7.8; 26.1.1
NCL(10) 35 o agrupamento para beneficios de
terceiros, de vários produtos como livros, cds, dvd's,
livros de audio, fitas cassetes, cassete de audio, cd's
de ãudio, livros eletrônicos, publicações eletrônicas,
publicação eletrônica para download, aplicativo
software para dispositivos móveis, podcasts, blogs,
livro e vale-presentes, jogos de computador e
programas de computador ou de representação ou
descrição de qualquer um destes produtos,
permitindo ao consumidor a visualização, seleção e
compra, com comodidade, destes produtos; serviços
á varejo de uma livraria; serviços à varejo no
segmento de livros, cd's, dvd's, livros de áudio, fitas
cassetes, cassete de audio, cd's de audio,
publicações eletrônicas, publicação eletrônica para
download, livros eletrônicos, aplicativo software para
dispositivos móveis, podcasts, blogs, livro e valepresentes, jogos de computador e programas de
computador, todos oferecidos através de lojas e lojas
de vendas à varejo, através de catálogos de venda,
vendas por telefone, catálogos on-line, por meio de
um site comum ou especializado, tornando possivel
a compra de livros, cd's, dvd's, livros de áudio, fitas
cassetes, cassete de audio, cd's de audio, livros
eletrônicos, publicaçôes eletrônicas, publicação
eletrônica para download, aplicativos software para
dispositivos móveis, podcasts, blogs, livro e valepresentes, jogos de computador e programas de
computador; propaganda; gestão de negócios;
administração de negócios; funcões de escritório;
serviços
de
armazenamento
de
dados
informatizados; organização, operação e supervisão
de programas de incentivo e fidelização; serviços de
propaganda fornecidos através da internet; produção
de progagandas de televisão e rádio; contabilidade;
leilões; feiras; pesquisas de opinião; processamento
de dados; fornecimento de informação de negócios.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840374283 21/12/2012
Tit.SOLUTE GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900841
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAMIRO

internet; apresentação de empresas na internet e
outras mídia; aluguel de espaços publicitários na
internet; organização e intermediação de negociação
e contatos econômicos, também pela internet.
Prior.:011022175
06/07/2012 EM
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.840374291 21/12/2012
003
Tit.PENGUIN BOOKS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6827284
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PENGUIN
NCL(10) 35 o agrupamento para beneficios de
terceiros, de vários produtos como livros, cd's, dvd's,
livros de áudio, fitas cassetes, cassete de audio, cd's
de áudio, livros eletrônicos, publicações eletrônicas,
publicação eletrônica para download, aplicativo
software para dispositivos móveis, podcasts, blogs,
livro e vale-presentes, jogos de computador e
programas de computador ou de representação ou
descrição de qualquer um destes produtos,
permitindo ao consumidor a visualização, seleção e
compra, com comodidade, destes produtos; serviços
á varejo de uma livraria; serviços á varejo no
segmento de livros, cd's, dvd's, livros de audio, fitas
cassetes, cassete de audio, cd's d~ audio,
publicaçôes eletrônicas, publicação eletrônica para
download, livros eletrônicos aplicativo software para
dispositivos móveis, podcasts, blogs, livro e valepresentes, jogos de computador e programas de
computador, todos oferecidos através de lojas e lojas
de vendas à varejo, através de catálogos de venda,
vendas por telefone, catálogos on-line, por meio de
um site comum ou especializado, tornando possível
a compra de livros, cd's, dvd's, livros de áudio, fitas
cassetes, cassete de áudio, cd's de áudio, livros
eletrônicos, publicações eletrônicas, publicação
eletrônica para download, aplicativos software para
dispositivos móveis, podcasts, blogs, livro e valepresentes, jogos de computador e programas de
computador; propaganda; gestão de negócios;
administração de negócios; funcões de escritório;
serviços
de
armazenamento
de
dados
informatizados; organização, operação e supervisão
de programas de incentivo e fidelização; serviços de
propaganda fornecidos através da internet; produção
de progagandas de televisão e rádio; contabilidade;
leilóes; feiras; pesquisas de opinião; processamento
de dados; fornecimento de informação de negócios.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840374305 21/12/2012
Tit.SOLUTE GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900841
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAMIRO

Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840374321 21/12/2012
003
Tit.MAXTHON INTERNATIONAL LIMITED (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988510
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAXTHON

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
42
programação
de
computador,
[informatica]; elaboração [concepção] de software de
computador; hardware de computador (consultoria
em-); manutenção (criação e-) de web sites para
terceiros, hospedagem de web sites; aluguel de
servidores web; fornecimento de mecanismos de
busca para internet monitoramento de sistemas de
computadores por acesso remoto, análise de
sistemas [informatica]; atualização de sotware e
computador
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.840374330 21/12/2012
003
Tit.MAXTHON INTERNATIONAL LIMITED (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988510
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAXTHON

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 processamento de dados, (dispositivos
para-); computador (memorias para-); computador
(programas de-), gravados [programas] jogos de
computador (programas de-); (discos); noteboock
[computadores]; discos flexiveis [disquetes]; rádios
equipamentos para rede de comunicação;
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.840374348 21/12/2012
Tit.CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - CCEE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03034433000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACADEMIACCEE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 emissão de vales e cupons, em especial
na internet.
Prior.:011022175
06/07/2012 EM
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 consultoria ao consumidor; fornecimento
de informações e consultoria para consumidores em
assuntos comerciais e de negócios (consultoria ao
consumidor), em especial consultoria para compras,
de informações de produtos e gestão de compras;
serviços de comparação de preços, em particular na

No.840374313 21/12/2012
003
Tit.BRAWN, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5046360
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UNDERGEAR
NCL(10) 25 vestuário; calçados em geral; íntima
(roupa -); camisas; camisetas; suéteres; pulôveres;
capotes; casacos [vestuário]; calças compridas;
blusão de moletom; calções; pijamas; meias; roupas
de banho.

CFE(4) 24.17.25; 29.1.2
NCL(10) 41 atividades da associação: viabilização
da comercialização de energia elétrica no sistema
interligado nacional - sin, rea80 rcjplizada no
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ambiente de contrataçao regulada - acr, no ambiente
de contrataçao livre - acl e no mercado de curto de
prazo, segundo a convenção, as regras e os
procedimentos de comercialização aprovados pela
agência nacional de energia elétrica, tendo com um
dos objetivos efetuar a contabilização dos montantes
de energia elétrica comercializados e a liquidação
financeira dos valores decorrentes das operações de
compra e venda de energia elétrica mercado de
curto prazo. especificação da marca: marca
referente à uma das atribuições sociais da ccee que
é ministrar cursos e treinamentos, bem como
elaborar publicações, manuais e documentos
técnicos.
Procurador: YASMIN PASTORELLI RUFINO
No.840374356 21/12/2012
003
Tit.BIOFARMA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4810210
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EYE GUARD
NCL(10) 42 serviços de pesquisas cientificas para
uso médico, a saber, estudos médicos e clinicos.
Prior.:123929866
26/06/2012 FR
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.840374364 21/12/2012
003
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HDINSIGHT
NCL(10) 09 software de computador; software de
servidor de computador; software de banco de
dados de computador.
Prior.:85/790,919
29/11/2012 US
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840374372 21/12/2012
003
Tit.MICROSOFT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183482
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HDI NSIGHT
NCL(10) 42 serviços de informática; serviços de
computação
em
nuvem;
fornecimento
de
informações sobre computadores, software de
computador e servidores de computador on-line e
suporte para software de computadores e serviços
de resoluções de problemas; serviços relacionados a
software de servidores para computador e software
de banco de dados.
Prior.:85/790,931
29/11/2012 US
Procurador: ADRIANA LOPES FERNANDES
No.840374380 21/12/2012
Tit.GUETTA TM MANAGEMENT GMBH (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988501
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: L ME L'M FAMOUS

CFE(4) 2.9.25; 27.5.1
NCL(10) 18 couro e imitações de couro, e produtos
feitos destes materiais e não incluidos em outras
classes; peles, couro de animal; baús e malas de
viagem; guarda-chuvas, guarda-sol e bengalas;
chicotes; malas e bagagem; malas de viagem;
artigos feitos de couro ou imitação de couro; bolsa
nécessaire (vazia); bolsas de mão; mochilas; bolsas
para viagem, bolsas de praia; bolsas de esporte,
sacolas, sacos; mochila de compras com roda;
mochilas para alpinistas; mochilas para campistas;
malas de viagem, bolsa de praia; mochilas
escolares; frasqueiras (não equipada), pastas;
bolsas escolares; carteiras; guarda-cartões, pochete;
bolsas de mudança, bolsas pequenas com alças de
ombro; bolsas para serem carregadas no cinto;
bolsas (mochilas); coleiras e capas para animais;
mochilas (envelopes, bolsa) de couro; para
acondicionar; mochila de compras; chaveiros de
couro, estojos para chaves.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840374402 21/12/2012
Tit.GUETTA TM MANAGEMENT GMBH (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988501
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: F ME I'M FAMOUS!

003

003

CFE(4) 2.9.25; 27.5.1
NCL(10) 14 jóias; relógios; pedras preciosas;
relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios de
parede; despertadores, correntes decorativas, laços
e fitas, colar de jóias; bijuterias e broches; cases
para relógios; medalha.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840374399 21/12/2012
Tit.GUETTA TM MANAGEMENT GMBH (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988501
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F ME I'M FAMOUS!

software apra estes; suturas cirúrgicas, facas,
lâminas, agulhas, ponteiras e tubos de irrigação e
aspiração; compressas de gases fluídicas, aparelhos
manuais cirúrgicos, tampões medicinais para olhos,
escudos de proteção e bandejas; jarros de coleta,
bolsas para drenagem, luvas e mitenes para uso
medicinal.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS

003

CFE(4) 2.9.25; 27.5.1
NCL(10) 36 seguros; negócios financeiros; assuntos
monetários; negócios imobiliarios; serviços de cartão
de crédito; serviços de cartões de pagamento;
serviços de cartões pré-pagos de pagamento;
processamento de pagamentos eletrônicos feitos
através de cartões pré-pagos; serviços de
pagamento oferecidos via aparelhos e dispositivos
de telecomunicações sem fio; processamento de
pagamentos para a compra de bens e serviços
através de uma rede de comunicações eletrônica;
serviços de cartões de pagamento, cartões de
crédito, cartões de saque, cartões de chip e cartões
de tiras magnéticas, cartões magnéticos e cartões
de memória; serviços de cartão de débito; serviços
de cartões de saque; emissão de cartões nãoeletrônicos bancários; emissão de cartões de
pagamento; emissão de cartões pré-pagos; emissão
de cartões de pagamento pré-pagos; gestão
bancária e de fluxo monetário por meio eletrônico;
retirada de dinheiro usando cartões de chip <circuito
integrado).
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840374410 21/12/2012
003
Tit.ABBOTT MEDICAL OPTICS INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7287844
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WHITESTAR
NCL(10) 10 máquinas cirúrgicas oftálmicas para uso
durante cirurgia de catarata e vitrectomia, e partes e

No.840374429 21/12/2012
Tit.GUETTA TM MANAGEMENT GMBH (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988501
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F ME I'M FAMOUS!

003

CFE(4) 1.1.3; 27.5.1
NCL(10) 09 'aparelho cientifico (para uso medicinal);
fotográfico, cinematogrãficos, ótico e instrumentos,
óculos (ótico); armações para óculos; produtos
óticos (estojos, correntes, cabos e cases para
óculos); aparelhos para gravação, transmissão ou
reprodução de sons e imagens; mídia para gravação
de sons, imagens, dados (cds, cd-roms, dvds, dvdroms, disquetes, cabo usb, discos de áudio e vídeo e
cassetes); cds, dvds discos, áudio e video cassete
pré gravados; computadores e dispositivos de
computadores perifericos (memórias, processadores
de dados); fones de ouvido; fones de cabeça,
capacetes de proteção para dirigir veículos de duas
rodas, capacetes de proteção para esportes,
transporte e proteção de malas para computadores e
equipamentos de computadores; telefones móveis e
acessórios para telefones móveis, a saber fáscias e
estojos para telefones portateis, fones para telefones
móveis; equipamento para processamento de dados;
software de computador (programas para gravação);
software de jogos para computador; terminais de
telecomunicação; discos interativos; decoradores
magnéticos; discos e leitores e gravadores de cd;
mixers de som; alto-falantes; toca- discos;
amplificadores; efeitos de som e video; microfones e
mixers de microfones; computadores periféricos
(memórias, processadores de dados), capas para
computadores; estantes de audio; televisores e
monitores; capas para discos, cds e dvds; cartões de
chip; cartões de chip eletrônico; cartões codificados;
cartões de chip eletrônico em branco; cartões de
chip eletrônico [cartões inteligentes em branco];
cartões de chip codificados eletronicamente para a
identificação de determinados usuários de
computadores e telefones; cartões de chip para
pagamento
pré-pago;
cartões
inteligentes
codificados; cartões inteligentes virgens; cartões de
crédito magneticamente codificados; cartões de
débito
magneticamente
codificados;
cartões
codificados para o transporte de dados> cartões
telefônicos codificados magneticamente para
telefone pré-pago, comprovantes de cartoes
magneticamente codificados; cartões de fidelidade
magneticamente codificados; cartões pré-pagos
magneticamente codificados; cartões de pagamento
pré-pagos magneticamente codificados, cartões de
pagamento magneticamente codificados; cartões de
débito magneticamente codificados; cartões de
crédito magneticamente codificados, cartão de caixa
eletrônico; cartões com leitores de circuitos
integrados; leitores de cartões inteligentes; leitores
de cartões magnéticos; leitores de cartão de débito;
leitores de cartões de pagamento; leitores de cartões
de crédito."
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
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No.840374437 21/12/2012
003
Tit.SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOULIN SAINT
GEROGES (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988498
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGES
SAINT-EMILION GRAND CRU FA

NCL(10) 43 serviços hoteleiros; aluguel e reserva de
hotéis e pensões; representantes hoteleiros, ou seja,
gestão de reservas de hotéis através de agências de
viagens; serviços de hotelaria e restaurantes
(alimentação); hospedagem temporária; agencias de
alojamento (hotéis); aluguel e reserva de
alojamentos temporários e serviços de agências de
viagens ou de intermediários que assegurem as
reservas de alojamentos e assessoramento e
informação em matéria de reservas de alojamento;
aluguel de salas de reuniões; serviços de bar; cafés;
restaurantes; cafeterias; restaurantes de serviço
rápido e permanente (snack- bar>.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840374488 21/12/2012
Tit.GUETTA TM MANAGEMENT GMBH (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988501
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: F ME I'M FAMOUS!

003

CFE(4) 5.3.19; 25.1.15; 27.5.1
NCL(10) 33 vinho
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840374445 21/12/2012
003
Tit.ILET LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8902593
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DAY ONE BOOKS
NCL(10) 09 publicações eletrônicas, a saber,
publicações eletrônicas para download na natureza
de livros, revistas e periódicos na área de ficção e
não-ficção; livros de áudio na área da ficção e nãoficção.
Prior.:85669665
05/07/2012 US
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840374453 21/12/2012
Tit.SOLUTE GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900841
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAMIRO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 38 serviço de acesso à informação na
internet; troca eletrônica de mensagens via linhas de
chats (bate-papo), salas de chat (bate-papo) e
fóruns de internet.
Prior.:011022175
06/07/2012 EM
Procurador: MARIA PIA CARVALHO GUERRA
No.840374461 21/12/2012
003
Tit.ILET LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8902593
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DAY ONE BOOKS
NCL(10) 16 livros de séries de ficção e não-ficção
sobre uma variedade de tópicos; livros de ficção e
não-ficção sobre uma variedade de tópicos; livros
impressos, a saber, uma série de livros de ficção e
não-ficção sobre uma variedade de tópicos; boletins
informativos.
Prior.:85669665
05/07/2012 US
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840374470 21/12/2012
Tit.AGINCOURT 2008, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8539006
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IKOKIK HOTELS

003

CFE(4) 1.1.3; 27.5.1
NCL(10) 36 seguros; negócios financeiros; assuntos
monetários; negócios imobiliarios; serviços de cartão
de crédito; serviços de cartões de pagamento;
serviços de cartões pré-pagos de pagamento;
processamento de pagamentos eletrônicos feitos
através de cartões pré-pagos; serviços de
pagamento oferecidos via aparelhos e dispositivos
de telecomunicações sem fio; processamento de
pagamentos para a compra de bens e serviços
através de uma rede de comunicações eletrônica;
serviços de cartões de pagamento, cartões de
crédito, cartões de saque, cartões de chip e cartões
de tiras magnéticas, cartões magnéticos e cartões
de memória; serviços de cartão de débito; serviços
de cartões de saque; emissão de cartões nãoeletrônicos bancários; emissão de cartões de
pagamento; emissão de cartões pré-pagos; emissão
de cartões de pagamento pré-pagos; gestão
bancária e de fluxo monetário por meio eletrônico;
retirada de dinheiro usando cartões de chip <circuito
integrado).
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840374496 21/12/2012
003
Tit.ILET LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8902593
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DAY ONE BOOKS
NCL(10) 41 publicação de materiais impressos e
livros; publicação eletrônica online de livros e
periódicos; fornecimento de informações na área de
publicação; serviços de entretenimento, a saber,
fornecimento de informações e comentários nas
áreas de autores, livros, obras literárias e
recomendações sobre os mesmos; publicação de
comentários de obras literárias; fornecimento de um
site onde usuários podem postar avaliações, críticas
literárias e recomendações sobre obras literárias,
livros e material impresso.
Prior.:85669665
05/07/2012 US
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840374500 21/12/2012
Tit.GUETTA TM MANAGEMENT GMBH (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988501
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F ME I'M FAMOUS!

CFE(4) 1.1.3; 27.5.1
NCL(10) 18 couro e imitações de couro, e produtos
feitos destes materiais e não incluidos em outras
classes; peles, couro de animal; baús e malas de
viagem; guarda-chuvas, guarda-sol e bengalas;
chicotes; malas e bagagem; malas de viagem;
artigos feitos de couro ou imitação de couro; bolsa
nécessaire (vazia); bolsas de mão; mochilas; bolsas
para viagem, bolsas de praia; bolsas de esporte,
sacolas, sacos; mochila de compras com roda;
mochilas para alpinistas; mochilas para campistas;
malas de viagem, bolsa de praia; mochilas
escolares; frasqueiras (não equipada), pastas;
bolsas escolares; carteiras; guarda-cartões, pochete;
bolsas de mudança, bolsas pequenas com alças de
ombro; bolsas para serem carregadas no cinto;
bolsas (mochilas); coleiras e capas para animais;
mochilas (envelopes, bolsa) de couro; para
acondicionar; mochila de compras; chaveiros de
couro, estojos para chaves.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840374518 21/12/2012
Tit.GUETTA TM MANAGEMENT GMBH (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988501
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F ME I'M FAMOUS!

003

CFE(4) 1.1.3; 27.5.1
NCL(10) 14 jóias; relogios; pedras preciosas;
relojoaria e instrumentos cronométricos; relogio de
parede; despertadores, correntes decorativa, laços e
fitas, chaveiro colar de jóias, bijuterias e broches ,
cases para relógios ; medalha .
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840374534 21/12/2012
003
Tit.TREASURY WINE ESTATES (MATUA) LIMITED.
(NZ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988480
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 4.5.21
NCL(10) 33 vinho.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
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No.840374542 21/12/2012
003
Tit.AGINCOURT 2008, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8539006
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IKOKIK HOTELS
NCL(10) 35 serviços de publicidade; gestão de
negócios comerciais; administração comercial;
trabalhos administrativos; organização de feiras e
exposições com fins comerciais ou de publicidade;
aluguel de espaços publicitarios; serviços de
assessores para direção de empresas; serviços de
assessores para a organização e direção de
negócios, em particular, no setor de hotelaria;
assistência na direção de negócios; informações de
negócios; serviços de abastecimento para terceiros;
relações públicas; gerencia administrativa de hotéis;
contratação de pessoal. promoção de vendas de
praças hoteleiras para terceiros; avaliação, gestão e
consultas de negócios em relação com a indústria
das viagens e hotéis; serviços de realojamento para
empresas; serviços de difusão de textos
publicitários.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840374550 21/12/2012
Tit.GUETTA TM MANAGEMENT GMBH (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988501
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: L ME I'M FAMOUS!

magneticamente codificados; cartões de fidelidade
magneticamente codificados; cartões pré-pagos
magneticamente codificados; cartões de pagamento
pré-pagos magneticamente codificados, cartões de
pagamento magneticamente codificados; cartões de
débito magneticamente codificados; cartões de
crédito magneticamente codificados, cartão de caixa
eletrônico; cartões com leitores de circuitos
integrados; leitores de cartões inteligentes; leitores
de cartões magnéticos; leitores de cartão de débito;
leitores de cartões de pagamento; leitores de cartões
de crédito."
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840374569 21/12/2012
Tit.GUETTA TM MANAGEMENT GMBH (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988501
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: L ME I'M FAMOUS!

003

003

CFE(4) 2.9.25; 27.5.1
NCL(10) 09 'aparelho cientifico (para uso medicinal);
fotográfico, cinematogrãficos, ótico e instrumentos,
óculos (ótico); armações para óculos; produtos
óticos (estojos, correntes, cabos e cases para
óculos); aparelhos para gravação, transmissão ou
reprodução de sons e imagens; mídia para gravação
de sons, imagens, dados (cds, cd-roms, dvds, dvdroms, disquetes, cabo usb, discos de áudio e vídeo e
cassetes); cds, dvds discos, áudio e video cassete
pré gravados; computadores e dispositivos de
computadores perifericos (memórias, processadores
de dados); fones de ouvido; fones de cabeça,
capacetes de proteção para dirigir veículos de duas
rodas, capacetes de proteção para esportes,
transporte e proteção de malas para computadores e
equipamentos de computadores; telefones móveis e
acessórios para telefones móveis, a saber fáscias e
estojos para telefones portateis, fones para telefones
móveis; equipamento para processamento de dados;
software de computador (programas para gravação);
software de jogos para computador; terminais de
telecomunicação; discos interativos; decoradores
magnéticos; discos e leitores e gravadores de cd;
mixers de som; alto-falantes; toca- discos;
amplificadores; efeitos de som e video; microfones e
mixers de microfones; computadores periféricos
(memórias, processadores de dados), capas para
computadores; estantes de audio; televisores e
monitores; capas para discos, cds e dvds; cartões de
chip; cartões de chip eletrônico; cartões codificados;
cartões de chip eletrônico em branco; cartões de
chip eletrônico [cartões inteligentes em branco];
cartões de chip codificados eletronicamente para a
identificação de determinados usuários de
computadores e telefones; cartões de chip para
pagamento
pré-pago;
cartões
inteligentes
codificados; cartões inteligentes virgens; cartões de
crédito magneticamente codificados; cartões de
débito
magneticamente
codificados;
cartões
codificados para o transporte de dados> cartões
telefônicos codificados magneticamente para
telefone pré-pago, comprovantes de cartoes

CFE(4) 26.11.3; 26.15.1
NCL(10) 11 filtros (peças para casa ou instalações
industriais), aparelhos para purificação de gás,
caldeiras, outras peças de máquinas, instalaçoes
para purificação de água, aparelhos e máquinas
para purificação do ar, instalaçoes de purificação
para esgoto, esgoto (instalações de purificação para), aparelhos e máquinas para purificação de água,
aparelho para esfregação de óleo, equipamento de
tratamento de águas residuais.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840374593 21/12/2012
Tit.BEIJING SANJU ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND NEW MATERIAL (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9033866
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 2.9.25; 27.5.1
NCL(10) 10 preservativos; contraceptivos higiênicos
ou dispositivos profiláticos; aparelhos, sistemas,
instrumentos e dispositivos de massagem;
dispositivos para massagem corporal; dispositivo
portátil para massagem de partes intimas;
dispositivos de massagem para simulação sexual;
sistemas, instrumentos e dispositivos movidos à
bateria para massagem; dispositivos à bateria para
massagem corporal; dispositivos à bateria para
massagem para partes intimas; dispositivos ã bateria
para massagem para estimulação sexual; vibradores
para uso pessoal; separadores de pênis e testiculos,
aneis para estimulaçao genital; acessórios sexuais;
acessórios para estimulação sexual; peças e
acessórios para todos os produtos acima citados.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840374577 21/12/2012
003
Tit.SHANGHAI CHANGSHUN ELEVATOR CABLE,
CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8988463
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 27.5.1; 28.3
NCL(10) 11 filtros (peças para casa ou instalações
industriais), aparelhos para purificação de gás,
caldeiras, outras peças de máquinas, instalaçoes
para purificação de água, aparelhos e máquinas
para purificação do ar, instalaçoes de purificação
para esgoto, esgoto (instalações de purificação para), aparelhos e máquinas para purificação de água,
aparelho para esfregação de óleo, equipamento de
tratamento de águas residuais.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840374607 21/12/2012
003
Tit.GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0198978
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GULFSTREAM
NCL(10) 41 aulas de segurança de vôo, manutenção
e treinamento técnico relacionados a aeronaves.
Prior.:85/710,646
22/08/2012 US
Procurador: WALTER W. PALMER

CFE(4) 26.7.25; 28.3
NCL(10) 09 cabos, elétrico, fios, elétricos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840374585 21/12/2012
Tit.BEIJING SANJU ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND NEW MATERIAL (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9033866
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

No.840374615 21/12/2012
003
Tit.L'OREAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0075183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESSIE ON THE RIGHT FOOT
NCL(10) 03 cosméticos; artigos de higiene pessoal.
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.840374623 21/12/2012
003
Tit.L'OREAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0075183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUPER DUPER
NCL(10) 03 esmalte para unhas; unhas (produtos
para o cuidado das -)
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.840374631 21/12/2012

003
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Tit.L'OREAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0075183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITABOOST
NCL(10) 03 xampús, gels, pós, sprays, musses,
pomadas, cremes, loções, serums e cera para o
cuidado e estilização dos cabelos; laquês para o
cabelo; tintura para o cabelo e preparações
descolorante para o cabelo; protetores de coloração
para cabelos tratados, preparações para ondular e
cachear os cabelos permanentemente; preparações
para fortalecer os cabelos, óleos essenciais para uso
pessoal.
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.840374640 21/12/2012
003
Tit.POLISPORT PLÁSTICOS, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLISPORT
NCL(10) 09 capacetes de proteção; discos refletores
individuais para a prevenção dos acidentes de
viação; óculos de desporto; sinais luminosos; painéis
de informações electrônicos; painéis de sinalização
luminosos ou mecânicos; aparelhos de segurança
para prevenção de acidentes ou lesões; calçado de
proteção, sem ser para prevenção de acidentes ou
lesões; calçado de segurança para proteção contra
acidentes ou lesões; discos refletores individuais
para a prevenção de acidentes de viação; protetores
do peito para prevenção de acidentes ou ferimentos
com exceção dos especificamente concebidos para
desporto; vestuário refletor para a prevenção contra
acidentes; vestuário de proteção e proteções para o
corpo.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840374658 21/12/2012
003
Tit.POLISPORT PLÁSTICOS, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLISPORT
NCL(10) 11 faróis de veículos; refletores para
veículos; tampões para radiadores.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840374666 21/12/2012
003
Tit.L'OREAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0075183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRANSFORMANCE
NCL(10) 03 perfume, água de toalete; géis, sais para
banheira e para o banho, exceto para uso medicinal;
sabonetes, desodorantes para o corpo; cosméticos
(cremes, leites, loções, géis e pós par o rosto, corpo
e mãos); cosméticos para cuidados com o sol;
maquiagem (produtos para -); xampus; géis, sprays,
musses e pomadas para cuidado e estilização do
cabelo; laquês para o cabelo; coloração e
descoloração dos cabelos; preparações para ondular
e cachear os cabelos permanentemente; óleos
essenciais para uso pessoal.
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.840374674 21/12/2012
003
Tit.POLISPORT PLÁSTICOS, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLISPORT
NCL(10) 12 guarda-lamas; para-lamas destinados a
veículos; protetores de mão; protetores de laterais;
protetores de disco da frente; protetores de forquilha;
protetores de quadro, acessórios (não incluídos
noutras classes), todos para veículos de duas, três
ou quatro rodas; coberturas de selins para bicicletas
ou para motocicletas; tampões para reservatórios de
gasolina de veículos; depósitos de combustível de
veículos em matérias plásticas; proteções de
correntes para veículos; proteções laterais para
veículos; cantos protetores adaptados para
carrinhos; protetores anti-salpicos para veículos;
protetores contra o calor para veículos; alcofas
munidas de rodas para transportar bebês; arneses
de segurança para prender alcofas de bebês a
veículos; cadeirinhas para bebês; meios de
transporte com rodas para bebês; coberturas para
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punhos de velocípedes; peças de bicicletas,
nomeadamente punhos de guiador; peças de
motociclos, nomeadamente punhos de guiador.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840374682 21/12/2012
003
Tit.STARBUCKS CORPORATION D/B/A
STARBUCKS COFFEE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4951212
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VERISMO
NCL(10) 03 preparações para remover o cálcio e
abrandar a água para limpeza de máquinas de fazer
café de uso doméstico; preparações de limpeza para
máquinas de fazer café de uso doméstico; limpador
para uso em máquinas de fazer café de uso
doméstico.
Prior.:10992535
26/06/2012 EM
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840374690 21/12/2012
Tit.POLISPORT PLÁSTICOS, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLISPORT
NCL(10) 21 vasilhames (bidões).
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA

003

No.840374704 21/12/2012
003
Tit.DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0319600
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LONDON UNLIMITED
NCL(10) 34 cigarros, tabaco, produtos de tabaco,
isqueiros, fósforos, artigos para fumantes.
Prior.:2633199
30/08/2012 GB
Procurador: JOSÉ EDUARDO DE V. PIERI
No.840374712 21/12/2012
003
Tit.POLISPORT PLÁSTICOS, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLISPORT
NCL(10) 28 reforços protetores para roupa de
desporto, em particular para ombros e cotovelos,
joelhos e outras partes do corpo; proteções
almofadadas dos braços para ciclismo; proteções
para as mãos adaptadas para uso desportivo;
aparelhos para ginástica; aparelhos de ginástica
domésticos portáteis.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840374720 21/12/2012
003
Tit.SCOUT DOWNHOLE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900906
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VERTICAL SCOUT
NCL(10) 37 serviços de perfuração direcional para
óleo, gás e poços geotérmicos; aluguel de
ferramentas para perfuração de poços profundos
usadas para perfuração de óleo, gás e poços
geotérmicos; reparo e manutenção de ferramentas
para perfuração de poços profundos, gás e poços
geotérmicos; serviços de consultoria relacionados à
ferramentas para perfuração usadas para perfuração
de petróleo, gás e poços geotérmicos.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840374739 21/12/2012
003
Tit.ORANGE BRAND SERVICES LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900914
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ORANGE CONSULTING
NCL(10) 35 consultoria em gestão e organização de
negócios; assistência em gestão de negócios;
consultoria em gestão de negócios; especialistas em
eficiência; administração de telecomunicações e
redes multimídia; pesquisa de dados em arquivos de
computador para outros; serviços e informações em
processamento de dados, a saber, compilação e
sistematização em bancos de dados de computador;
informação, pesquisas, compilações e estudos
estatísticos; gestão do arquivo informatizado;
consultoria em gestão técnica, comercial ou
administrativa, incluindo o desenvolvimento e

planejamento organizacional; consultoria em gestão
técnica, administrativa ou de negócios; consultoria
relativas ao monitoramento de projetos técnicos e de
computador, incluindo consultoria em estratégia e
gestão
de
processos;
consultoria
técnica,
administrativa ou de negócios no campo de
tecnologias da informação e processamento de
dados e telecomunicações; consultoria profissional
para industrial ou comercial e administração;
aconselhamento em consultoria, técnica, comercial
ou administrativa no campo de tecnologias da
informação e telecomunicações.
Prior.:123940240
10/08/2012 FR
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840374747 21/12/2012
003
Tit.ORANGE BRAND SERVICES LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8900914
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ORANGE CONSULTING
NCL(10) 38 transmissão de vídeos, dados e sons
por um terminal móvel; radiodifusão (transmissão) e
fornecimento de conteúdos multimídia em redes de
comunicações
eletrônicas;
telecomunicações,
transmissão e recepção de dados, sinais, imagens e
informações processadas pelo computador, ou por
aparelhos e instrumentos de telecomunicações;
transmissão de dados contidos em bancos de
dados; seviços de transmissão de dados seguros,
comunicação por meio de terminais de computador,
transmissão de informações por meios telemáticos,
transporte de informações por meios telemáticos
acessíveis via código de acesso ou via terminais;
transmissão de informações por satélite; transmissão
de mensagens, imagens e som codificados; serviços
para transmissão de dados, em particular para a
transmissão de pacotes de informações e imagens,
serviços de transmissão de dados multimídia;
sistemas de mensagens e sistemas de correio
eletrônico e de computador, serviços para
transmissão de informação por via eletrônica,
particularmente para redes de comunicação por todo
o mundo (como a internet) ou redes de comunicação
de acesso privado ou restrito; provisão de acesso a
uma rede de computadores por todo o mundo;
conexão por telecomunicações a uma rede de
computadores por todo o mundo, provisão de
acesso para mecanismos de busca; serviços para
conexão à internet ou a redes de área local, serviços
para acesso a redes internas ou a redes de área
local, roteamento e serviços de filtragem de
endereço internet; provisão de acesso à internet via
portais; aluguel de aparelhos e instalações de
telecomunicações; serviços de videofones; serviços
para
comunicação
telefônica,
radiofônicas,
radiotelefônicas e telegráfica e comunicação por
todos os meios de computação remota, por vídeo
interativo e particularmente por meio de terminais de
computador ou periféricos ou equipamento eletrônico
e/ou digital e por videofone; aluguel de tempo de
acesso a um centro de servidor de banco de dados;
transmissões de rádio e televisão; serviços para
download de conteúdo de áudio e vídeo,
particularmente vídeo sobre demanda (vod);
radiodifusão (transmissão) de conteúdos de áudio e
vídeo via terminais conectados à internet e
destinadas ao usuário final.
Prior.:123940240
10/08/2012 FR
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.840374755 21/12/2012
003
Tit.ORANGE BRAND SERVICES LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7327226
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ORANGE CONSULTING
NCL(10) 42 projeto (desenvolvimento), atualização
de software, manutenção de software; serviços de
suporte técnico para a operação e monitoramento de
redes de computadores; serviços de suporte técnico
no campo de telecomunicações; programação de
computadores, consultoria técnica e aconselhamento
no campo da telecomunicação e computador,
consultoria de hardware de computador; projeto
(desenvolvimento) de sistemas de computador e
sistemas de telecomunicação; aconselhamento
técnico em tecnologia da informação; hospedagem
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de sites; provisão de acesso a redes de
computadores, provisão de acesso a redes de
computadores, criação e programação de páginas
web, projeto de sites; projeto de banco de dados;
supervisão (verificação, monitoramento) de redes de
computador
e
telecomunicação;
criação
e
manutenção de web sites para terceiros; projeto,
manutenção e atualização de um mecanismo de
busca de rede de telecomunicação; projeto de rede
de computador; monitoramento de sinais, imagens e
informações processadas por meio de computadores
ou aparelhos de telecomunicação.
Prior.:213940240
10/08/2012 FR
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

No.840375956 26/12/2012
003
Tit.POLYONE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4912861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ONCAP
NCL(10) 01 produtos químicos para aprimorar o
processamento ou desempenho de polímeros na
fabricação de artigos moldados ou extrudados.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840375964 26/12/2012
Tit.GOOGLE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0466514
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLAY MEANS BUSINESS

003

No.840374763 21/12/2012
003
Tit.L'INVENTORISTE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907650
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IVALIS
NCL(10) 35 realização de inventários de estoques de
mercadorias para terceiros, realização de inventários
de imóveis de empresas para terceiros.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840374771 21/12/2012
003
Tit.CAREFUSION 2200, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7704224
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PERITX
NCL(10) 10 cateteres de drenagem médicos e partes
dos mesmos, incluindo revestimentos, bainhas,
introdutores, fios-guia, dispositivos de acesso,
frascos, bolsas, linhas, desvios, curativos, tampas,
dilatadores,
estiletes,
lençóis/cortinas,
estabilizadores, bombas e tunelizadores.
Prior.:85797231
07/12/2012 US
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840375948 26/12/2012
Tit.GOOGLE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0466514
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLAY MEANS BUSINESS

003

CFE(4) 27.5.1; 29.1.1,6
NCL(10) 41 serviços de entretenimento e educação
incluindo mídia eletrônica, conteúdo multimídia,
vídeos, filmes, figuras, imagens, texto, fotos,
conteúdo gerado por usuário, conteúdo de áudio, e
informações relacionadas pela internet e outras
redes de comunicações; blogs incluindo informações
na área de mídia eletrônica, conteúdo multimídia,
vídeos, filmes, figuras, imagens, texto, fotos,
conteúdo gerado por usuário, conteúdo de áudio, e
informações relacionadas; serviços de publicação de
vídeo, áudio e multimídia digital de entretenimento;
serviços de publicações online digitais; serviços de
entretenimento, a saber, condução de competições.
Prior.:85/662,818
27/06/2012 US
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.840375972 26/12/2012
Tit.COMBUSTION AND ENERGY S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7394780
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LUXLAN

003

CFE(4) 27.5.1; 29.1.1,6
NCL(10) 42 fornecimento de uso temporário de
software não baixável para possibilitar upload,
captura, postagem, exibição, edição, apresentação,
transmissão,
visualização,
pré-visualização,
exposição, marcação, administração de blogs,
compartilhamento,
manipulação,
distribuição,
publicação, reprodução, ou outro tipo de
fornecimento de mídia eletrônica, conteúdo
multimídia, vídeos, filmes, figuras, imagens, texto,
fotos, conteúdo gerado por usuário, conteúdo de
áudio, e informações pela internet e outras redes de
comunicações; fornecimento de uso temporário de
software não baixável para possibilitar o
compartilhamento de conteúdo multimídia e
comentários entre usuários; fornecimento de uso
temporário de software não baixável para possibilitar
aos fornecedores de conteúdo rastrear conteúdos
multimídia; fornecimento de uso temporário de
software analítico não baixável, a saber, software
que fornece estatísticas sobre o comportamento dos
espectadores de vídeos, filmes, figuras, imagens,
texto, fotos, jogos, e outros conteúdos gerados por
usuários; hospedagem de conteúdo multimídia para
terceiros; hospedagem de conteúdo multimídia de
entretenimento e educacional para terceiros.
Prior.:85/662,823
27/06/2012 US
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.840375999 26/12/2012
003
Tit.POLYONE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4912861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ONCOLOR
NCL(10) 02 corantes para uso na fabricação de
artigos poliméricos moldados ou extrudados.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376006 26/12/2012
Tit.ROCK-IT CARGO USA LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400861
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARGOLIVE

CFE(4) 27.5.1; 29.1.1,6
NCL(10) 38 transmissão de áudio, vídeo e multimídia
pela internet e outras redes de comunicações;
serviços de transmissão de áudio e vídeo pela
internet; transmissão de mensagens, dados e
conteúdo pela internet e outras redes de
comunicações; fornecimento de fóruns, salas de
bate-papo, diários, e blogs para a transmissão de
mensagens, comentários e conteúdo multimídia
entre usuários na área de interesse geral pela
internet e outras redes de comunicações;
transmissão de mídia eletrônica, conteúdo
multimídia, vídeo, filmes, figuras, imagens, texto,
fotos, conteúdo gerado por usuários, conteúdo de
áudio, e informação pela internet e outras redes de
comunicação; fornecimento de fóruns comunitários
para usuários postarem, pesquisar, assistir,
compartilhar, criticar, avaliar, e comentar em, vídeos
e outros conteúdos multimídia pela internet e outras
redes de comunicações; fornecimento de um portal
para compartilhamento de vídeo com fins de
entretenimento e educação.
Prior.:85/662,376
26/06/2012 US
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 11 instrumentos de iluminação, a saber,
aparelhos de iluminação a led para iluminação viária,
passagens para pedestres, galerias, estruturas de
estacionamento, parques, estádios, piscinas,
ginásios e iluminaçao interna; instrumentos de
iluminação, ou seja, aparelhos de iluminação a led
para uso em display, comercial, industrial,
residencial
e
aplicações
de
iluminação
arquitetônicas; grupos ôticos a led para postes,
insígnias,
iluminação
comercial,
automóveis,
edifícios e outros usos arquitetônicos.
Prior.:PD2012C000791 13/07/2012 IT
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840375980 26/12/2012
Tit.GOOGLE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0466514
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLAY MEANS BUSINESS

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 serviços de embarque aéreo de frete;
corretagem de transporte e frete; transporte global
de frete para terceiros por todos os meios
disponíveis; manejo de carga; transporte de frete por
ar, terra e mar; remessa e entrega de frete; remessa
de frete para feiras comerciais, exposições,
concertos, shows e outros locais de entretenimento
ao vivo; transporte de frete por caminhão, trem e ar
para feiras comerciais, exposições, concertos, shows
e outros locais de entretenimento ao vivo; serviços
de embarque aéreo de frete; empacotamento,
armazenamento e depósito de frete; aluguel de
espaço para depósito; roteamento de veículos pelo
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computador em redes de dados; fornecimento de
informações no que concerne a coleta e entrega de
bens em trânsito, a saber, veículos, trailers,
motoristas, carga e contêineres de entrega;
transporte protegido de bens valiosos; serviços de
correio; aluguel de contêineres de armazenamento;
armazenamento e entrega de materiais de
empacotamento; arrendamento de contêineres de
armazenamento fixos e móveis para usuários
comerciais;
transporte
de
materiais
de
empacotamento por caminhão e avião; entrega de
documentos, a saber, distribuição para terceiros de
instruções de embarque para transportadores;
serviços de manejo de carga no local para terceiros
e outras entidades na indústria do entretenimento.
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840376022 26/12/2012
Tit.ROCK-IT CARGO USA LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7400861
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARGOLIVE

003

NCL(10) 01 compostos de polímeros para uso em
fabricação geral.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA

Prior.:85/800,889
12/12/2012 US
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

No.840376057 26/12/2012
003
Tit.INFOR GLOBAL SOLUTIONS (MICHIGAN), INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907676
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INFOR MINGL
NCL(10) 09 software de computador para uso
empresarial, a saber, estrutura e motor de software
para aplicações em negócios de empreendimento
para colaboração com pessoas, objetos, sistemas
empresariais e processos empresariais em ambiente
unificado.
Prior.:85/800,886
12/12/2012 US
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

No.840376103 26/12/2012
003
Tit.POLYONE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4912861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUBRIONE
NCL(10) 01 compostos de polímeros com
propriedades tribológicas para uso em fabricação
geral.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA

No.840376065 26/12/2012
Tit.PRADA S/A (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0390356
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRZ POLARIZED

003

No.840376111 26/12/2012
003
Tit.INFOR GLOBAL SOLUTIONS (MICHIGAN), INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907676
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INFOR MING.LE
NCL(10) 42 serviços de software como serviço em
particular de software para uso empresarial, a saber,
estrutura e motor de software para aplicações em
negócios de empreendimento para colaboração com
pessoas, objetos, sistemas empresariais e
processos empresariais em ambiente unificado.
Prior.:85/800,882
12/12/2012 US
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840376120 26/12/2012
Tit.COLEGIO TERESIANO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42542787000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CT COLÉGIO TERESIANO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de agência de importação e
exportação, a saber, fornecimento de facilitação de
fianças de importação temporárias; serviços de
desembaraço aduaneiro, a saber, preparação de
formalidades e de documentações de importação,
exportação e alfândega; serviços de logística de
transporte, a saber, providenciar transporte de
produtos para terceiros; serviços de gerenciamento
de transportes, a saber, planejamento e
coordenação de transporte de pessoas para
terceiros; gerenciamento de logística de frete;
serviços de gerenciamento de transportes, a saber,
planejamento e coordenação de transporte de
pessoas para terceiros; gerenciamento de negócios
na área de transporte e entrega; fornecimento de
informações
relacionadas
ao
serviço
de
desembaraço
aduaneiro;
provisão
de
aconselhamento de negócios relacionado a agências
de importação e exportação, serviços de
desembaraço aduaneiro, serviços de logística de
transporte, serviços de gerenciamento de transporte,
gerenciamento de logística de frete e gerenciamento
de negócios para terceiros e outras entidades na
indústria do entretenimento.
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840376030 26/12/2012
003
Tit.INFOR GLOBAL SOLUTIONS (MICHIGAN), INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907676
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INFOR MINGL
NCL(10) 42 serviços de software como serviço em
particular de software para uso empresarial, a saber,
estrutura e motor de software para aplicações em
negócios de empreendimento para colaboração com
pessoas, objetos, sistemas empresariais e
processos empresariais em ambiente unificado.
Prior.:85/800,886
12/12/2012 US
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840376049 26/12/2012
Tit.POLYONE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4912861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BERGAMID

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 oculos de sol; óculos, estojos para
óculos; correntes para lunetas; cordões para lunetas;
armações para lunetas; óculos; estojos para óculos;
armações de óculos; lentes de óculos, correntes
para oculos; lentes de contato; lentes para óculos;
estojos para lentes de contato.
Prior.:011000791
28/06/2012 EM
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840376073 26/12/2012
003
Tit.POLYONE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4912861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAXXAM
NCL(10) 01 compostos de polímeros para uso em
fabricação geral.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376081 26/12/2012
003
Tit.INFOR GLOBAL SOLUTIONS (MICHIGAN), INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907676
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INFOR MINGLE
NCL(10) 42 serviços de software como serviço em
particular de software para uso empresarial, a saber,
estrutura e motor de software para aplicações em
negócios de empreendimento para colaboração com
pessoas, objetos, sistemas empresariais e
processos empresariais em ambiente unificado.
Prior.:85/800,889
12/12/2012 US
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840376090 26/12/2012
003
Tit.INFOR GLOBAL SOLUTIONS (MICHIGAN), INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907676
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INFOR MINGLE
NCL(10) 09 software de computador para uso
empresarial, a saber, estrutura e motor de software
para aplicações em negócios de empreendimento
para colaboração com pessoas, objetos, sistemas
empresariais e processos empresariais em ambiente
unificado.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de educação e instrução em
todos os graus, atividades de caráter cultural e cívico
que complementem a formação sistemática da
juventude, bem como desenvolver atividades ligadas
à educação para o lazer.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.840376138 26/12/2012
003
Tit.HOZELOCK LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910863
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HOZELOCK
NCL(10) 12 carrinhos de mão para mangueiras;
carrinhos para mangueiras.
Procurador: RODRIGO AFFONSO DE OURO
PRETO SANTOS
No.840376146 26/12/2012
003
Tit.POLYONE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4912861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ONFORCE
NCL(10) 01 compostos de polímeros termoplásticos
contendo fibras de reforço para uso em fabricação
geral.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376154 26/12/2012
003
Tit.INFOR GLOBAL SOLUTIONS (MICHIGAN), INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907676
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INFOR MING.LE
NCL(10) 09 software de computador para uso
empresarial, a saber, estrutura e motor de software
para aplicações em negócios de empreendimento
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para colaboração com pessoas, objetos, sistemas
empresariais e processos empresariais em ambiente
unificado.
Prior.:85/800,882
12/12/2012 US
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840376162 26/12/2012
Tit.TM RACING S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8901899
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TM RACING

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 motocicletas monetas, scooters
[veiculos], ciclomotores, triciclos; motores para
veiculos terrestres.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840376170 26/12/2012
003
Tit.HOZELOCK LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910863
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HOZELOCK
NCL(10) 11 equipamento de iluminação de jardim e
filtros para lagos (exceto partes de bombas) e
acessórios para estes, luzes para lagos; instalações
de irrigação para jardins; fontes de água, artigos
para uso como cachoeiras para lagos.
Procurador: RODRIGO AFFONSO DE OURO
PRETO SANTOS
No.840376189 26/12/2012
003
Tit.POLYONE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4912861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRAVI-TECH
NCL(10) 01 compostos poliméricos contendo pós
metálicos para uso em fabricação geral.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376197 26/12/2012
003
Tit.POLYONE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4912861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BERGAFORM
NCL(10) 01 compostos de polímeros para uso em
fabricação geral.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376200 26/12/2012
Tit.HOZELOCK LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910863
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HOZELOCK
NCL(10) 09 temporizadores eletrônicos.
Procurador: RODRIGO AFFONSO DE OURO
PRETO SANTOS

003

No.840376219 26/12/2012
003
Tit.POLYONE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4912861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BERGADUR
NCL(10) 01 compostos de polímeros para uso em
fabricação geral.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376227 26/12/2012
Tit.HOZELOCK LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910863
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HOZELOCK

003

NCL(10) 08 pulverizadores para uso em horticultura,
e peças e acessórios para estes.
Procurador: RODRIGO AFFONSO DE OURO
PRETO SANTOS
No.840376235 26/12/2012
003
Tit.HOZELOCK LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910863
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HOZELOCK
NCL(10) 07 bombas para o uso em jardins e tais
bombas, incluindo filtros; bombas e acessórios para
estas, bobinas mecânicas para mangueiras flexíveis;
bobinas para mangueiras mecânicas, pulverizadores
para uso em horticultura, suas partes e acessórios
para os produtos anteriormente mencionados.
Procurador: RODRIGO AFFONSO DE OURO
PRETO SANTOS
No.840376243 26/12/2012
003
Tit.POLYONE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4912861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THERMA-TECH
NCL(10) 01 compostos de polímeros com
propriedades termicamente condutivas para uso em
fabricação geral.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376251 26/12/2012
003
Tit.HOZELOCK LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910863
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HOZELOCK
NCL(10) 06 bobinas para o armazenamento de
mangueiras; bobinas para o armazenamento de
mangueiras, bem como peças e acessórios para
estas; conexões, adaptadores e "clips" de metal para
mangueiras.
Procurador: RODRIGO AFFONSO DE OURO
PRETO SANTOS
No.840376260 26/12/2012
003
Tit.BLUE HEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53019832000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALESSANDRO OTERI
NCL(10) 18 malas, bolsas, valises; mochilas;
carteiras de bolso, mochilas escolares, portadocumentos de couro e imitações de couro, bolsas
de homens, baus, peles de animais, couros artigos
feitos de peles de animais, couro e artigos de couro;
imitações de pele e de couro e produtos feitos
destes materiais, guarda-sois, guarda-chuvas,
bengalas; arreios e selaria.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840376278 26/12/2012
003
Tit.POLYONE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4912861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RESOUND
NCL(10) 01 compostos de polímeros para uso em
fabricação geral.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA

Tit.BLUE HEART S.R.L (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9049002
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALESSANDRO OTERI
NCL(10) 25 vestuário para homens, mulheres e
crianças em geral, incluindo vestuário em couro;
camisas; blusas; saias; ternos; jaquetas; calças;
shorts; jérseis; camisetas; pijamas; meias; camisetas
regata; espartilhos; suspensórios; cuecas e
calcinhas; soutiens; combinações; chapéus; lenços
de cabeça; gravatas; capas de chuva; sobretudos;
casacos; roupas de banho; agasalhos de ginástica;
jaquetas com capuz; calças de esqui; cintos;
casacos de pele; cachecóis; luvas; penhoar;
calçados em geral, incluindo chinelos, sapatos,
calçados de esportes, botas e sandálias.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840376316 26/12/2012
003
Tit.POLYONE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4912861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SYNCURE
NCL(10) 01 compostos de polímeros reticulados
(crosslinked) para uso em fabricação geral.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376324 26/12/2012
003
Tit.NEU SPECIALTY ENGINEERED MATERIALS,
LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910545
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEU
NCL(10) 01 compostos de polímeros para uso em
fabricação geral.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376332 26/12/2012
Tit.INTERBASIC HOLDING S.A. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6330258
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOCKING LIFE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 produção de programas de televisão em
diferentes formatos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840376340 26/12/2012
003
Tit.PAULO SÉRGIO DE ASSIS BORGES CAMPOS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00310534755
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAISFLUXO

No.840376286 26/12/2012
003
Tit.POLYONE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4912861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRILLIANT
NCL(10) 01 compostos de polímeros para uso em
fabricação geral.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376294 26/12/2012
003
Tit.POLYONE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4912861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GLS
NCL(10) 17 compostos de elastômero termoplástico
para uso em fabricação geral.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376308 26/12/2012

003

CFE(4) 26.5.16; 27.5.1
NCL(10) 42 programas de computador para controle
de fluxo de pessoas.
Procurador: CAMILA GARCINDO DAYRELL
GARROTE
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No.840376359 26/12/2012
003
Tit.WHITE CUBE ART LLP (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910553
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WHITE CUBE
NCL(10) 09 hologramas, aparelhos e instrumentos
ópticos para uso na criação ou exibição de obras de
arte; foto-transparências; discos de gramofone; disco
compactos; discos óticos; vídeo cassetes e discos
de vídeo; gravações de vídeo; fitas de vídeo;
gravadores e tocadores de cassetes; cassetes; cdroms; cds; dvds; música digital provida pela internet;
filmes cinematográficos; desenhos animados, filmes;
software de computador; música, gráficos e jogos
eletrônicos via internet e redes sem fio; publicações
eletrônicas providas online a partir da internet;
notícias para download, informações e publicações
fornecidas através de uma rede global de
comunicação.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376367 26/12/2012
003
Tit.WHITE CUBE ART LLP (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910553
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WHITE CUBE
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos com
estes materiais, não incluídos em outras classes;
impressos, material impresso, livros, livros de
atividade, jornais, periódicos, diários, brochuras,
revistas; fotografias; fotos; álbuns; pinturas e
molduradas ou sem moldura, fotogravuras, gravuras;
estatuetas, ornamentos, estatuetas, estátuas de
papel machê; artigos de papelaria; calendários;
cartões de felicitações; materiais de embalar e
empacotar; cadernos; blocos de notas; catálogos;
livros para colorir; revistas em quadrinhos; bolsas de
plástico ou papel; pôsteres; publicações; caracteres
de imprensa; cartões postais.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376375 26/12/2012
003
Tit.PAULO SÉRGIO DE ASSIS BORGES CAMPOS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00310534755
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAISFLUXO

CFE(4) 26.5.16; 27.5.1
NCL(10) 09 etiquetas eletrônicas, programas
operacionais de computador, cartões inteligentes e
chips com capacidade de armazenamento e
processamento de dados para identificação de
veículos, objetos ou pessoas, bem como outros
negócios gerados por este sistema, incluindo
pedágio eletrônico.
Procurador: CAMILA GARCINDO DAYRELL
GARROTE
No.840376383 26/12/2012
Tit.NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL
CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9018999
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SYNERGIA

003

com o citado acima; publicidade através de palavraschave; publicidade por meio de links de hipertexto.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376405 26/12/2012
003
Tit.PAULO SÉRGIO DE ASSIS BORGES CAMPOS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00310534755
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
06
metais
comuns,
brutos
ou
semitrabalhados; aço, bruto ou semitrabalhado;
metais em pó; aluminio; ligas de metal comum; ligas
de aço; materiais de metal para construção;
materiais de metal para reforço de construção;
traves [vigas] de metal; painéis de metal para
construção; placas de aço; chapas de aço; varas de
metal; pranchas de metal [folhas]; barras de aço;
barras de chapa de metal; cabos de metal, não
elétricos; tubos de aço; canos de aço; fios de aço;
fitas de metal para atar; cordas de metal; cabo de
aço; arame de metal, não elétrico; varetas de metal
para soldagem; ferragens para construção; ferragens
de metal [pequenas]; abraçadeiras de metal; flanges
[cintas) de metal; pregos e parafusos de metal;
porcas de metal; molas [ferragens de metal];
parafusos de metal; vigas de metal para construção
civil; materiais de metal para linhas férreas; trilhos de
metal; esferas de aço; estruturas de aço.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840376391 26/12/2012
003
Tit.WHITE CUBE ART LLP (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910553
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WHITE CUBE
NCL(10) 35 publicidade; gestão de negócios;
administração de negócios; funções de escritório;
serviços de varejo, serviços de lojas de varejo,
serviços de compras eletrônicas a varejo, todos
conectados com a venda de hologramas, fototransparências, mídia de gravação magnética, discos
de gramofone, discos compactos, discos óticos,
vídeo cassetes e discos de vídeo, cartuchos de
videogame, gravações de vídeo, fitas de vídeo,
gravadores e tocadores de cassetes, cassetes, cdroms, cds, dvds, música digital provida a partir de
sites de mp3 na internet, música digital provida pela
internet, jogos eletrônicos, jogos eletrônicos
adaptados para uso exclusivo com um receptor de
televisão,
filmes
cinematográficos,
desenhos
animados, filmes, música, gráficos e jogos
eletrônicos via internet e redes sem fio, publicações
eletrônicas providas online a partir da internet,
notícias para download, informações e publicações
fornecidas através de uma rede global de
comunicação, metais preciosos e suas ligas e
produtos em metais preciosos ou revestidos com os
mesmos, jóias, manequim, ornamentos, estatuetas e
estátuas de metais preciosos, papel, papelão e
produtos feitos com estes materiais, impressos,
material impresso, livros, livros de atividade, jornais,
periódicos, diários, brochuras, revistas, fotografias,
fotos, álbuns, materiais para artistas, pinturas
emolduradas ou sem moldura, fotogravuras,
gravuras, manequins, ornamentos, estatuetas,
estátuas de papel machê, argilas e materiais para
modelar, artigos de papelaria, calendários, cartões
de felicitações, materiais ee embalar e empacotar,
cadernos, blocos de notas, catálogos, livros para
colorir, revistas em quadrinhos, instrumentos de
desenho, quebra-cabeça de papel, bolsas de plático
ou papel, marcadores de livro, pôsteres, material de
encadernação, materiais instrucionais e de ensino
(exceto aparelhos), publicações, cartões postais,
permitindo aos consumidores, convenientemente,
ver e comprar esses produtos em uma loja de varejo
ou por correio ou por meio de uma rede global de
comunicações; serviços de consultoria, informações
e aconselhamento relacionados com o citado acima;
serviços de publicidade e promoção relacionados

CFE(4) 26.5.16; 27.5.1
NCL(10) 42 programas de computador para controle
de fluxo de pessoas.
Procurador: CAMILA GARCINDO DAYRELL
GARROTE
No.840376413 26/12/2012
003
Tit.WHITE CUBE ART LLP (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910553
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WHITE CUBE
NCL(10) 41 educação; provisão de treinamento;
entretenimento; atividades esportivas e culturais;
educação, treinamento, entretenimento e atividades
culturais relativas à arte; galerias de arte;
organização de conferências, seminários e
workshops; publicação de livros; organização de
exposições para fins culturais, artísticos e
educacionais; produção de programas de televisão e
filmes; organização e produção de apresentações de
áudio; produção e distribuição de filmes
cinematográficos e programas de rádio e televisão;
produção de gravações de som e vídeo;
apresentação de performances ao vivo; serviços de
entretenimento teatro e indústria de entretenimento;
serviços de concertos de música; apresentação de
espetáculos de teatro e dança; provimento de
instalações de cinema; organização de shows;
serviços de produção de teatro e show; serviços de
publicação; música, vídeo e imagens pré-gravados
para dispositivos de comunicações móveis através
de uma rede global de computadores e rede sem fio.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376421 26/12/2012
Tit.NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL
CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9018999
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAESTRIA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
06
metais
comuns,
brutos
ou
semitrabalhados; aço, bruto ou semitrabalhado;
metais em pó; aluminio; ligas de metal comum; ligas
de aço; materiais de metal para construção;
materiais de metal para reforço de construção;
traves [vigas] de metal; painéis de metal para
construção; placas de aço; chapas de aço; varas de
metal; pranchas de metal [folhas]; barras de aço;
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barras de chapa de metal; cabos de metal, não
elétricos; tubos de aço; canos de aço; fios de aço;
fitas de metal para atar; cordas de metal; cabo de
aço; arame de metal, não elétrico; varetas de metal
para soldagem; ferragens para construção; ferragens
de metal [pequenas]; abraçadeiras de metal; flanges
[cintas) de metal; pregos e parafusos de metal;
porcas de metal; molas [ferragens de metal];
parafusos de metal; vigas de metal para construção
civil; materiais de metal para linhas férreas; trilhos de
metal; esferas de aço; estruturas de aço.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840376430 26/12/2012
003
Tit.ROCHE DIAGNOSTICS GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0016489
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VENTANA
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos,
pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de
análise industrial e pesquisa.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840376448 26/12/2012
Tit.NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL
CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9018999
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STEELINC

NCL(10) 09 etiquetas eletrônicas, programas
operacionais de computador, cartões inteligentes e
chips com capacidade de armazenamento e
processamento de dados para identificação de
veículos, objetos ou pessoas, bem como outros
negócios gerados por este sistema, incluindo
pedágio eletrônico.
Procurador: CAMILA GARCINDO DAYRELL
GARROTE
No.840376472 26/12/2012
Tit.WHIRLPOOL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59105999000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASTEMP B GROURMET

003

003

CFE(4) 26.5.1; 27.5.1
NCL(10) 35 propaganda; gestão de negócios;
administração de negócios; funções de escritorio.
Procurador: FÁBIO FERRAZ DE ARRUDA LEME
No.840376480 26/12/2012
003
Tit.SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8336091
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EC300+
NCL(10) 12 pneus para veículos terrestres.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
06
metais
comuns,
brutos
ou
semitrabalhados; aço, bruto ou semitrabalhado;
metais em pó; aluminio; ligas de metal comum; ligas
de aço; materiais de metal para construção;
materiais de metal para reforço de construção;
traves [vigas] de metal; painéis de metal para
construção; placas de aço; chapas de aço; varas de
metal; pranchas de metal [folhas]; barras de aço;
barras de chapa de metal; cabos de metal, não
elétricos; tubos de aço; canos de aço; fios de aço;
fitas de metal para atar; cordas de metal; cabo de
aço; arame de metal, não elétrico; varetas de metal
para soldagem; ferragens para construção; ferragens
de metal [pequenas]; abraçadeiras de metal; flanges
[cintas) de metal; pregos e parafusos de metal;
porcas de metal; molas [ferragens de metal];
parafusos de metal; vigas de metal para construção
civil; materiais de metal para linhas férreas; trilhos de
metal; esferas de aço; estruturas de aço.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840376456 26/12/2012
003
Tit.PAULO SÉRGIO DE ASSIS BORGES CAMPOS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00310534755
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.5.16; 27.5.1

No.840376499 26/12/2012
003
Tit.WHIRLPOOL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59105999000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BGOURMET
NCL(10) 35 propaganda, gestão de negócios ;
administração de negócios; funções de escritório.
Procurador: FÁBIO FERRAZ DE ARRUDA LEME

Prior.:632032
10/07/2012 CH
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840376529 26/12/2012
003
Tit.WHIRLPOOL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59105999000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASTEMP GOURMET
NCL(10) 35 propaganda, gestão de negócios,
administração de negócios; funções de escritorio.
Procurador: FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME
No.840376537 26/12/2012
003
Tit.BONAR TECHNICAL FABRICS (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907544
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BONAR
NCL(10) 19 materiais de construção não metálicos,
em particular materiais têxteis técnicos e materiais
geotêxteis; os produtos anteriormente mencionados
para serem usados em agricultura, em silvicultura,
em horticultura, em engenharia marinha, em
engenharia civil, em aplicações de engenharia
ambiental e civil.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840376545 26/12/2012
003
Tit.GE HEALTHCARE UK LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4813855
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DNASCAN
NCL(10) 09 equipamentos de laboratório, a saber,
estações de trabalho incluindo software e hardware
para uso na purificação, amplificação e separação
de substãncias biológicas não para fins medicinais;
instrumentos científicos, a saber, sistemas para
investigações de cenas de crimes.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376553 26/12/2012
003
Tit.WHIRLPOOL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59105999000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: B GOURMET
NCL(10) 35 propaganda; gestão de negócios;
administração; funções de escritório.
Procurador: FÁBIO FERRAZ DE ARRUDA LEME

No.840376510 26/12/2012
003
Tit.OMEGA S.A. (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0095362
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.840376561 26/12/2012
003
Tit.SEMPERVIRENS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907536
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEMPERGREEN
NCL(10) 31 produtos e grãos agrícolas, hortícolas e
florestais não incluídos em outras classes; frutas,
legumes e verduras frescos; sementes, plantas e
flores naturais; plantas vivas na forma das chamadas
esteiras de vegetação (capins) e de esteiras de
plantas para jardins de terraço/cobertura, para
terraços/tetos, para sacadas, para ladeiras, para
desvios e para barreiras de som ("sound bunds").
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 28.7
NCL(10) 18 couro e imitações de couros, produtos
nessas matérias não incluídos em outras classes,
peles de animais; malas e bolsas de viagem; guardachuvas; guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e
selaria.

No.840376570 26/12/2012
003
Tit.HUNTER BOOT LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6746535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GREAT BRITAIN HUNTER SINCE 1865
NCL(10) 18 couro e imitações de couros, produtos
nessas matérias não incluídos em outras classes;
peles de animais, malas e bolsas de viagem; guardachuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes; arreios e
selaria; armações de selas; cevadeira (sacolas para
alimentação de animais); casacos para cachorros;
casacos para animais; capas para animais;
protetores de botas para animais; coleiras para
animais; cobertores para animais; cobertores para
cavalos; coelheira de cavalo; protetores de joelhos
para cavalos; bagagens; malas; sacolas de viagem;
carteiras; bolsas; bolas para lavar; cintos (feitos de
couro); capas de couro para passaportes;
carregadores de bagagem; mochilas; luvas de couro;

No.840376502 26/12/2012
003
Tit.MILLIKEN & COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6705529
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HYPERFORM
NCL(10) 01 aditivos químicos para polímeros.
Prior.:85/660,097
25/06/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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sacolas para jogos; boldries para armas e sacolas
para cartuchos; botas e sacolas para calçados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376588 26/12/2012
003
Tit.DENTSPLY INTERNATIONAL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0033812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IDEAL SMILE
NCL(10) 10 aparelhos ortodônticos incluindo
braquetes [brackets], alinhadores, e instrumentos
para posicionamento e/ou condicionamento de
dentes.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840376596 26/12/2012
003
Tit.DENTSPLY INTERNATIONAL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0033812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IDEAL SMILE
NCL(10) 05 materiais de colagem e de primeira
demão (primer) para fins odontológicos.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840376600 26/12/2012
003
Tit.THE STANLEY GIBBONS GROUP PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910588
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STANLEY GIBBONS
NCL(10) 09 publicações eletrônicas; publicações
eletrônicas gravadas em cd-roms, memória de
estado sólido ou outra mídia de gravação de dados
eletrônicos; software de computador para uso em
telefones móveis; software de computador associado
com, filatelia, numismática e outros itens
colecionáveis para uso em telefones móveis;
aparelhos e instrumentos para examinar papel,
cartão ou artigos feitos destes; aparelhos de
detecção e visualização de marca d'água; aparelhos
de colorimetria; aparelhos e lentes de aumento;
dispositivos de inspeção de luz ultravioleta;
odontômetros e partes e acessórios para os
produtos supracitados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376618 26/12/2012
003
Tit.MESOCORE, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907510
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MESOCORE
NCL(10) 19 construções e nichos de metal préfabricados, a saber, construções de metal préfabricados, seções de construções de metal préfabricados, nichos de metal autônomos préfabricados, núcleos de nichos de metal autônomos
pré-fabricados e submontagens de metal préfabricadas contendo componentes relacionados, a
saber, paredes, tetos, pisos, encanamentos,
reservatórios e tanques sépticos, vendidos como
uma unidade incluídos nesta classe.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840376626 26/12/2012
011
Tit.MESOCORE, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907510
*DOCUMENTO(S) ASSINALADO(S) E NÃO
ANEXADOS: "SUBSTABELECIMENTO".
APRESENTE, NO FORMULÁRIO DE
CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA, A
DOCUMENTAÇÃO INDICADA OU APRESENTE
NOVO FORMULÁRIO SEM A INDICAÇÃO DE QUE
TAIS DOCUMENTOS FORAM ANEXADOS.
CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE
SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA
DECORRENTE DO EXAME FORMAL EM PEDIDO
DE REGISTRO).
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840376634 26/12/2012
003
Tit.THE STANLEY GIBBONS GROUP PLC (GB)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910588
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STANLEY GIBBONS
NCL(10) 16 papelaria filatélica; álbuns e acessórios;
publicações impressas; livros; revistas; selos e notas
de banco; guias de cores, chaves de cores;
suportes, etiquetas e recipientes de armazenamento
ou exibição para selos, moedas, notas de banco,
cartões postais e outros itens colecionáveis de
papel; fotografias e álbuns fotográficos; impressos;
publicações; catálogos; álbuns; imagens; cartas;
documentos; documentos, cartas
fotografias,
imagens, álbuns, catálogos, publicações e impressos
autografados.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376642 26/12/2012
003
Tit.THE STANLEY GIBBONS GROUP PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910588
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STANLEY GIBBONS
NCL(10) 35 serviços de leilão; serviços de
fornecimento de orientação e colecionadores ou
investidores, ou potenciais colecionadores ou
investidores, em relação à seleção, aquisição, venda
de itens colecionáveis, incluindo selos, moedas e
notas de banco; serviços varejistas relacionados à
venda de itens de filatelia, numismática e outros
itens colecionáveis; serviços de fornecimento de
instalações de transação, dados e informações
relacionados a coleções e itens colecionáveis por
meio de um web site; serviços de fornecimento de
dados relacionados a selos, moedas, recordações e
outros itens colecionáveis por meio de redes de
comunicação de área ampla; operação de serviços
de intercâmbio e venda on-line para colecionadores;
serviços varejistas de compra eletrônica, venda pelo
correio e em loja em conexão com impressos,
publicação, catálogos, álbuns, imagens, fotografias,
cartas, documentos, impressos autografados,
publicações autografadas, catálogos autografados,
álbuns
autografados,
imagens
autografadas,
fotografias autografadas, cartas autografadas,
documentos autografados, adereços de filmes,
adereços teatrais, adereços de televisão, adereços
de
filmes
autografados,
adereços
teatrais
autografados, adereços de televisão autografados,
recordações,
recordações
autografadas,
recordações sob a forma de vestuário, calçados e
artigos de chapelaria, recordações autografadas sob
a forma de vestuário, calçados e artigos de
chapelaria.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376650 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 17.2.1; 26.4.2; 26.11.2
NCL(10) 03 dentifrícios, pasta dental, antisséptico
bucal.
Prior.:12-224425
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376669 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 17.2.1; 26.4.2; 26.11.2
NCL(10) 21 escovas de dentes, fio dental,
limpadores interdentais.
Prior.:12-224425
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376677 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 17.2.1
NCL(10) 03 dentifrícios, pasta dental, antisséptico
bucal.
Prior.:12-224424
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376685 26/12/2012
003
Tit.VIKING RIVER CRUISES (BERMUDA) LTD.
(BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8420394
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIKING COASTAL CRUISES
NCL(10) 41 serviço de disposição, organização e
recepção de eventos de entretenimento social;
serviços de entretenimento e educacionais
consistindo de apresentações musicais e de dança
ao vivo; informações de entretenimento; serviços de
entretenimento, a saber, organização e condução de
festas, degustações de vinhos e alimentos,
concursos, apresentações teatrais, apresentações
em boates, apresentações de comédia e variedades
e produções teatrais e produções e musicais;
serviços de entretenimento, a saber, jogos de
cassino; serviços educacionais, a saber, condução
de aulas de culinária e palestras, e seminários nos
campos de música, teatro e filme; serviços de jogos
de fliperama; bibliotecas; programação de televisão
interativa em cabine; serviços de academia de
ginástica, a saber, fornecimento de instruções, aulas
e equipamentos no campo de exercícios físicos;
organização e recepção de eventos de artes e
culturais; organização de exibições para propósitos
culturais ou educacionais.
Prior.:85/667.104
02/07/2012 US
Procurador: GUILHERME DE MATTOS ABRANTES
No.840376693 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003
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Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 17.2.1
NCL(10) 21 escovas de dentes, fio dental,
limpadores interdentais.
Prior.:12-224424
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376707 26/12/2012
003
Tit.VIKING RIVER CRUISES (BERMUDA) LTD.
(BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8420394
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIKING COASTAL CRUISES
NCL(10) 39 serviços de transporte de passageiros e
produtos; serviços de cruzeiro; serviços de navio de
cruzeiro; serviços de agência de viagens, a saber,
fazer reservas e receber agendamentos para
transporte de passageiros e produtos; serviços de
operador turístico; organização de cruzeiros;
serviços de reservas para transporte; serviços de
reserva de cruzeiro e navio de cruzeiro; organização
de excursões; fornecimento de informações e
conselhos relacionados a todos os serviços acima
mencionados.
Prior.:85/667.102
02/07/2012 US
Procurador: GUILHERME DE MATTOS ABRANTES
No.840376715 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 17.2.1; 26.4.2; 26.11.2
NCL(10) 21 escovas de dentes, fio dental,
limpadores interdentais.
Prior.:12-224422
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376740 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLGATE

003

003
CFE(4) 17.2.1; 26.4.2; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 03 dentifrícios, pasta dental, antisséptico
bucal.
Prior.:12-224397
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376758 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLGATE

003

CFE(4) 17.2.1; 26.4.2; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 03 dentifrícios, pasta dental, antisséptico
bucal.
Prior.:12-224418
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376774 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLGATE

003

CFE(4) 17.2.1; 26.4.2; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 21 escovas de dentes, fio dental,
limpadores interdentais.
Prior.:12-224418
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376782 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLGATE

003

CFE(4) 17.2.1; 26.4.2; 26.11.2
NCL(10) 03 dentifrícios, pasta dental, antisséptico
bucal.
Prior.:12-224422
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376723 26/12/2012
003
Tit.VIKING RIVER CRUISES (BERMUDA) LTD.
(BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8420394
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIKING COASTAL CRUISES
NCL(10) 43 serviços de fornecimento de alimentos e
bebidas; acomodações temporárias; serviços de
hotel; serviços de restaurante; serviços de agência
de viagens, a saber, fazer reservas e agendamentos
para
hotéis,
restaurantes
e
acomodações
temporárias; serviços de reservas e agendamentos
para
hotéis,
restaurantes
e
acomodações
temporárias;
serviços
de
consultoria
e
aconselhamento relacionados a todos os acima
mencionados.
Prior.:85/667.106
02/07/2012 US
Procurador: GUILHERME DE MATTOS ABRANTES
No.840376731 26/12/2012

003

CFE(4) 17.2.1; 26.4.2; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 21 escovas de dentes, fio dental,
limpadores interdentais.
Prior.:12-224397
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376766 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLGATE

003

CFE(4) 17.2.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 03 dentifrícios, pasta dental, antisséptico
bucal.
Prior.:12-224386
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840376790 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLGATE

003
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CFE(4) 17.2.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 21 escovas de dentes, fio dental,
limpadores interdentais.
Prior.:12-224386
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 17.2.1; 26.4.2; 26.11.2
NCL(10) 03 dentifrícios, pasta dental, antisséptico
bucal.
Prior.:12-224345
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 17.2.1
NCL(10) 21 escovas de dentes, fio dental,
limpadores interdentais.
Prior.:12-224337
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840376820 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.840376855 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.840376928 18/12/2012
Tit.M S A CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13398935000209
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DSF COMPANY

003

003

CFE(4) 17.2.1; 26.4.2; 26.11.2
NCL(10) 03 dentifrícios, pasta dental, antisséptico
bucal.
Prior.:12-224427
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 17.2.1; 26.4.2; 26.11.2
NCL(10) 21 escovas de dentes, fio dental,
limpadores interdentais.
Prior.:12-224345
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840376839 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.840376863 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

003

CFE(4) 17.2.1; 26.4.2; 26.11.2
NCL(10) 21 escovas de dentes, fio dental,
limpadores interdentais.
Prior.:12-224427
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 17.2.1
NCL(10) 03 dentifrícios, pasta dental, antisséptico
bucal.
Prior.:12-224337
11/12/2012 CO
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840376847 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.840376871 26/12/2012
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5184339
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840376960 27/12/2012
003
Tit.SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03709814000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPREENDA - SENAC
NCL(10) 41 serviços de ensino educacional,
profissionalizante e desportivo; entretenimento,
diversão e lazer, especificamente através de
cinemas, teatros, colônias de férias, shows,
espetáculos artísticos, desportivos e culturais;
organização de feiras, congressos, palestras,
exposições e conferências; produção de programas
de rádio e televisão desta classe, e serviços de
assistência
ao
comerciário,
comerciante
e
profissional de turismo, nas atividades especificadas.
Procurador: RICARDO FERRI
No.840376979 27/12/2012
003
Tit.UNION MEDICAL S.A.S. (CO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8902879
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UM UNION MEDICAL ESPECIALIZADOS
EN BIOSEGURIDAD

003

CFE(4) 26.11.5; 27.5.1
NCL(10) 25 vestidos, camisas, calças, saias,
casacos para homens, mulheres, meninos e
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meninas para uso em hospitais, luvas médicas e
industtiais, ruupas intimas peia uso em hospital,
clliflcas, ruupas impermeaveis, meias, sapatos para
uso em hospital, dinicas e industiais, roupas para
mulheres, senhores, meninos e meninas, sapatos
desportivos, de assistência médica, hospitalar e
industilal.
Procurador: MAURICIO SERINO LIA
No.840377029 27/12/2012
003
Tit.OFICINA BARÃO COMERCIO DE BRINDES
HDIME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09336527000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOXCEL

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 09 suporte para celular durante a recarga
da bateria e será comercializado como brinde.
No.840377053 27/12/2012
003
Tit.ITAGUAI 121 CONFECÇÕES LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09043800000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAIS SKATE
NCL(10) 35 comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios.
Procurador: CACILDA FIZ
No.840377061 27/12/2012
Tit.R.T. DA SILVA SIQUEIRA ROSAS
REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17280565000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EFFICACI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene pessoal e
representação comercial.
Procurador: CACILDA FIZ
No.840377118 27/12/2012
003
Tit.HAPKI DO PANTERA COM DE ART MARC E
ESPORTIVOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58517582000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HAPKIDO DAE DONG RYU
NCL(10) 41 .centro de estudos de artes marciais sin
moo hapkido e dae dong ryu e aulas de defesa
pessoal.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840377126 27/12/2012
003
Tit.GOLOSITA CONGELADOS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01821758000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOLOSITA QUITUTES PARA SUA FESTA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 chocolates; produtos de chocolate;
balas, doces, confeitos, bombons, chocolates em
barras, doces em barras; artigos de confeitaria;
cacau; produtos de cacau; biscoitos, cookies,
bolachas; chocolates para culinária e confeitaria;
pedaços de confeitos e chocolates para cobertura,
pedaços de confeitos e chocolates para culinária;
misturas instantâneas de chocolate (para bebidas
quentes e frias); coberturas de chocolate; licores de
chocolate não alcoólicos; nozes cobertas de
chocolate; xaropes aromatizados e flavorizados, a
saber, xaropes de chocolate, xaropes de morango,
xaropes de caramelo, xaropes de manteiga com
açúcar
mascavo,
xaropes
aromatizados
e
flavorizados de pasta de amendoim; coberturas de
confeitos para sorvetes e para sobremesas; bolos,
pastas, massas, sorvetes; confeitos de sorvete;
confeitos congelados; bebidas à base de chocolate
não alcoólicas e sem leite; barras de cereal.
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.840377150 27/12/2012
Tit.THE HERSHEY COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0058610
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HERSHEY'S

003

003

CFE(4) 26.1.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 30 fabricação de produtos de padaria,
confeitaria e pastelaria.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840377134 27/12/2012
003
Tit.GOLOSITA CONGELADOS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01821758000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOLOSITA QUITUTES PARA SUA FESTA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene pessoal e
representação comercial.
Procurador: CACILDA FIZ
No.840377088 27/12/2012
Tit.R.T. DA SILVA SIQUEIRA ROSAS
REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17280565000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STAR LIZE

003

CFE(4) 26.1.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 43 restaurante, lanchonete e serviços de
alimentação.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840377142 27/12/2012
Tit.THE HERSHEY COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0058610
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HERSHEY'S KISSES

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 chocolates; produtos de chocolate;
balas, doces, confeitos, bombons, chocolates em
barras, doces em barras; artigos de confeitaria;
cacau; produtos de cacau; biscoitos, cookies,
bolachas; chocolates para culinária e confeitaria;
pedaços de confeitos e chocolates para cobertura,
pedaços de confeitos e chocolates para culinária;
misturas instantâneas de chocolate (para bebidas
quentes e frias); coberturas de chocolate; licores de
chocolate não alcoólicos; nozes cobertas de
chocolate; xaropes aromatizados e flavorizados, a
saber, xaropes de chocolate, xaropes de morango,
xaropes de caramelo, xaropes de manteiga com
açúcar
mascavo,
xaropes
aromatizados
e
flavorizados de pasta de amendoim; coberturas de
confeitos para sorvetes e para sobremesas; bolos,
pastas, massas, sorvetes; confeitos de sorvete;
confeitos congelados; bebidas à base de chocolate
não alcoólicas e sem leite; barras de cereal.
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.840377169 27/12/2012
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AF ASSAULT FIRE

003
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AF ASSAULT FIRE

CFE(4) 24.11.18; 25.7.25; 26.5.4; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços científicos e tecnológicos e
pesquisa e desenho relacionados mesmo; análise
industrial e serviços de pesquisa; projeto e
desenvolvimento de hardware e software; análise
para exploração de campos de petróleo; consulta
arquitetônico; arquitetura; autenticação de obras de
arte; pesquisa de bacteriológica; pesquisa de
biológica; calibração [medição]; análise química;
pesquisa de química; serviços de química; adubação
de nuvens; programação de computador; aluguel de
computadores; consultoria de software para
computadores;
projeto
de
software
para
computadores; software de computador (atualização
de -), análise de sistema de computador; projeto de
sistema de computador; serviços de proteção contra
vírus de computador; elaboração de construção;
consultoria na concepção e desenvolvimento de
hardware para computadores; consultoria na área de
economia de energia; conversão de dados ou
documentos de midia física para a eletrônica;
pesquisa de cosméticos; criação e manutenção de
sites para terceiros; conversão de dados de
programas de computador e de dados [não
conversão físico]; projeto de decoração de interiores;
digitalização de documentos [leitura]; projetos de
vestidos; duplicação de programas de computador;
engenharia; avaliação de lã (qualidade -),
investigação geológica; pesquisa de geológica;
vistorias geológicas; desenho de artes gráfico;
análise de caligrafia [grafologia]; hospedagem de
sites computador [web sites]; desenho industrial;
instalação de software de computador; serviços de
laboratório (científico) -; agrimensura; manutenção
de software para computadores; ensaios de
materiais; pesquisas mecânicas; monitoramento de
sistemas de computador por acesso de controle
remoto; levantamento de campos de petróleo;
prospecção de petróleo, exame de poço de petróleo;
projeto de embalagem; física [pesquisa]; estudos do
projeto (técnico -), fornecendo mecanismos de busca
para a internet; fornecimento de informações
científicas; assessoria e consultoria em relação à
compensação de carbono; controle de qualidade;
recuperação de dados informáticos; aluguel de
software para computadores; aluguel de servidores
de web; pesquisa e desenvolvimento para os outros;
pesquisas na área da proteção do meio ambiente;
estilo [desenho industrial]; levantamentos; pesquisas
técnicas;
avaliação
de
têxteis;
exploração
subaquática; planejamento urbano; avaliação de
madeira em pé (qualidade -); controlo técnico do
veículo; análise de água; previsão do tempo; projeto
de software de jogos para computador; serviço de
prestadores de serviços de aplicativos (asp), a
saber, aplicações de software de hospedagem de
computador para terceiros; serviço de prestadores
de serviços de aplicativos (asp) com software que
permitir ou facilitar o carrgamento, baixamento,
'streaming' postagem, exibição, <blogging', ligações,
compartilhamento, ou fornecimento por meios
eletrônicos ou informações através de redes de
comunicação; programação de computadores para
jogos de computador; programação de computador
para jogos de vídeo.
Prior.:011430501
17/12/2012 EM
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.840377177 27/12/2012
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)

003

CFE(4) 24.11.18; 25.7.25; 26.5.4; 27.5.1
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
áticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou
reproduzir som ou imagens; suporte de registro
magnético, discos acústicos; discos compactos, dvds
ou outros meios de gravação digital; máquinas
distribuidoras automáticas e mecanismos para
aparelhos
operados
com
moedas;
caixas
registradoras, máquinas de calcular, equipamento de
processamento de dados e computadores; software
de computador; aparelhos extintores de incêndio;
ábacos; máquinas de contabilidade; acumuladores
elétricos; hidrômetros ácidos; acidímetros para
baterias; conduites acústicos; acopladores acústicos;
actinômetros; máquinas de adição; antenas;
aerômetros; agendas (eletrônicas -); aparelhos para
análise do ar; campainhas elétricas de alarme;
alarmes;
alcoômetros;
altímetros;
alidades;
altímetros; amperímetros; amplificadores; tubos
amplificadores; anemômetros; desenhos animados;
anodos de bateria; anodos, secretárias eletrônicas;
óculos anti-reflexo; visores anti-reflexo; dispositivos
(eletricidade) anti-interferência; aparelhos de alarme
anti-roubo; anti-catodos; apertômetros (ótica);
indutos (eletricidade); vestimentas de asbestos para
proteção anti-fogo; luvas de asbestos para proteção
contra acidentes; escudos de asbestos para
bombeiros; astronomia (aparelhos e instrumentos
para); aparelhos para o ensino audiovisual; caixa
automático (atm); instrumentos de azimuth; balanças
romanas; dispositivos de equilibragem; leitoras de
códigos de barra; barômetros, baterias elétricas;
baterias elétricas para veículos; baterias para
iluminação; compartimento de bateria; carregadores
de bateria; tinas de acumuladores; faróis luminosos;
campainhas (dispositivos de alarme); betatrons;
binóculos; pisca - pisca (luzes de sinalização);
dispositivo para projetos; instrumentos de controle
de boiler (aquecedor); caixas de derivação
(eletricidade); aparelhos respiradores, exceto para
respiração artificial; aparelhos respiradores para
nado submarino; vibradores de sinalização; caixas
para alto-falantes; cabos elétricos; discos de cálculo;
máquinas calculadoras; anéis de calibragem;
calibrador; câmara de video; câmaras (fotografia);
capacitores; tubos capilares; regulamentos de
marcenaria; transportadoras para pratos de câmara
escura (fotografia); estojos feitos especialmente para
aparelhos e instrumentos fotográficos; estojos para
instrumentos de dissecação (microscopia); caixas
registradoras;
toca-fitas;
catodos;
aparelhos
catódicos anti-corrosão; alças para telefones
celulares;
aparelhos
centralizadores
para
transparências
fotográficas;
unidades
de
processamento
central
(processadores);
carregadores para baterias elétricas; aparelhos e
instrumentos de química; chips (circuitos integrados);
bobinas de self (impedância); aparelhos de
cromatografia para uso em laboratório; cronógrafos
(aparelho de registro de tempo); câmaras
cinematográficas; filme cinematográfico revelado;
disjuntores; conjuntores; aparelhos de limpeza para
discos fonográficos; clinômetros; vestimentas feitas
especialmente para laboratórios; vestimenta para

proteção contra acidentes, irradiação e fogo;
vestimenta para proteção contra fogo; cabos
coaxiais; cabos elétricos; aparelhos operados por
moedas (mecanismos para -); mecanismos operados
por moedas para televisores; coletores elétricos;
aparelhos elétricos de comutação; comutadores;
toca-discos para discos compactos; discos
compactos (áudio vídeo); discos compactos (rom);
comparadores; bússolas (direcionais); bússolas
(instrumentos de medição); programas de jogos de
computadores;
teclados
de
computadores;
dispositivos de memória de computador; programas
gravados
de
operação
de
computadores;
dispositivos
periféricos
para
computadores;
programas de computador (programas> gravados;
programas de computador (softwares disponíveis
para download); software de computador gravado;
computadores, condutores elétricos; conectores para
linhas elétricas; conectores (de eletricidade); lentes
de contato; contatos elétricos; estojos para lentes de
contato; estojos para slides de microscópio; painéis
de controle (eletricidade); conversores elétricos; fios
de cobre isolados; lentes corretivas (ótica);
instrumentos de cosmografia; mecanismos para
aparelhos acionados pela introdução de uma ficha;
acopladores (equipamento de processamento de
dados); acopladores elétricos; protetores para
tomada de corrente; manequins para testes de
colisão; cadinhos (laboratório); retificadores de
corrente; cíclotrons; lâmpadas para câmara escura
(fotografia);
câmaras
escuras
(fotografia);
equipamentos de processamentos de dados;
câmaras
de
descompressão;
aparelhos
desmagnetizadores
de
fitas
magnéticas;
densímetros; densitômetros; detectores; aparelhos
de diagnóstico exceto para exames médicos;
diafragmas (acústicos); diafragmas para aparelhos
científicos; diafragmas (fotografia); ditafones;
aparelhos de difração (microscopia); tubos de
descarga elétrica exceto para iluminação; drives de
discos para computadores; discos magnéticos;
aparelhos de medição de distância; aparelhos de
registro de distância; aparelhos de destilação para
fins científicos; placas distribuidoras (eletricidade);
armários de distribuição (eletricidade); consoles de
distribuição, eletricidade; máscaras de mergulho;
roupas de mergulho; chips de dna; apitos para cães;
dosímetros; arquivos de imagens disponíveis por
download; arquivos de música disponíveis por
download; tons de discar disponíveis para download
para telefones celulares; filtros para uso em
fotografia; medidas para costureiras; aparelhos de
secagem para impressões fotográficas; secadoras
para fotografia; dutos (eletricidade); dvd players;
dinamômetros;
plugues
de
ouvido
para
mergulhadores; dispositivos de edição para filmes
cinematográficos; ensaiadores de ovos; campainhas
de porta elétricas; instalações elétricas para o
controle
remoto
de
operações
industriais;
indicadores de perda elétrica; conduits de
eletricidade; materiais para rede elétrica pública [fios,
cabos]; cercas eletrificadas; trilhos eletrificados para
montagem de focos de luz (spotlights); aparelhos
eletro-dinâmicos para o controle remoto de pontos
de ferrovias; aparelhos eletro-dinâmicos para o
controle remoto de sinalização; dispositivos de
eletrólise; cabos eletro- magnéticos; boletins de
aviso eletrônicos; canetas eletrônicas (unidades de
display visual); tradutores eletrônicos de bolso;
publicações eletrônicas disponíveis por download;
tarjetas eletrônicas para produtos; pulseiras de
identificação magnéticas codificadas; cartões
magnéticos codificados; aparelhos de ampliação
(fotografia); epidiáscopes, ergômetros; medidores de
exposição (medidores de luz); extintores; estojos
para óculos; cordões para óculos; cordas para
óculos; armações para óculos; óculos; instrumentos
contendo óculos; aparelhos de facsímile; detectores
de moedas falsas; aparelhos de fermentação
(aparelhos de laboratórios); cabos de fibra ótica;
aparelhos para cortar filmes; filmes revelados; filtros
para máscaras respiratórias; filtros para raios
ultravioleta, para fotografia; filtros (fotografia);
alarmes de incêndio; batedores para incêndio;
cobertores para incêndio; barcos contra incêndio;
caminhões bombeiros; saídas de incêndio;
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mangueiras para incêndio; bocais para mangueiras
para incêndio; lâmpadas para flash (fotografia); luzes
para flash (fotografia); discos flexíveis; telas
fluorescentes; avisos de neblina não-explosivos;
aparelhos para análise de alimentos; molduras para
transparências fotográficas; máquinas de franquear;
medidores
de
freqúência;
móveis
feitos
especialmente para laboratórios; fio fusível; fusíveis;
detectores de cristais de galena; baterias galvânicas;
células galvânicas; galvanômetros; vestimentas para
proteção contra fogo; instrumentos para testes de
gás; gasômetros (instrumentos de medição);
manômetros; vidro coberto com condutor elétrico;
aparelho para dar brilho às provas fotográficas;
sistema de posicionamento global (gps); luvas para
mergulhadores; luvas de proteção contra acidentes;
óculos protetores para esportes; grades para
baterias; kits para fones sem uso das mãos; fitas
limpadoras de cabeçotes (gravadores); headphones;
aparelhos reguladores de calor; aparelhos
heliográficos; marcadores de bainha; aparelhos de
alta freqoência; suportes para cabos elétricos;
hologramas; pavilhões de alto-falantes; ampulhetas;
hidrômetros;
higrômetros;
revestimentos
de
identificação para fios elétricos; linhas de
identificação para fios elétricos; cartões de
identidade magnéticos; aparelhos elétricos de
ignição para ignição a distância; incubadoras para
cultura de bactéria; indutores (eletricidade); cartões
de circuito integrado (cartões smartcard); circuitos
integrados;
aparelhos
de
intercomunicação;
interfaces
para
computadores;
inversores
(eletricidade); máquinas de faturar; aparelhos de
ionização exceto para o tratamento de ar ou água;
gabaritos (jigs) instrumentos de medição; juke boxes
para computadores; .luke boxes musicais; caixas de
conexão (eletricidade); mangas de junção para
cabos
elétricos;
joelheiras
para
operários;
centrifugas de laboratório; bandejas de laboratório;
lactodensímetros; lactômetros; computadores laptop;
lasers, exceto para uso médico; aparelhos para
Prior.:011430501
17/12/2012 EM
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.840377185 27/12/2012
Tit.TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538766
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AF ASSAULT FIRE

003

CFE(4) 24.11.18; 25.7.25; 26.5.4; 27.5.1
NCL(10) 41 educação; fornecimento de treinamento;
entretenimento; atividades desportivas e culturais;
academia [educacional]; parques de diversões;
divertimentos; treinamento de animais; organização
e realização de colóquios, organização e realização
de concertos; organização e realização de
conferências; organização e realização de
congressos; organização e realização de seminários;
organização e realização de simpósios; organização
e realização de oficinas [treinamento]; organização
de concursos de beleza, escolas de internato;
reserva de assentos para shows; serviços de livro
móvel (bookmobile); serviços de caligrafia,
instalações de casino [jogos de azar] (fornecimento
de -), apresentações no cinema; circos; serviços de
clube [entretenimento ou educação]; treinamento
[instrução], realização de aulas de ginástica; cursos
de correspondência (a distância); serviços de
discotecário; serviços de discotecas; dublagem;
informação de educação; exame educacional;

editoração eletrônica; serviços de artista; informação
de entretenimento; desfiles de moda para fins de
entretenimento (organização de -); produção de
filmes além de filmes publicitários; jogos de azar;
serviços de jogos prestados on-line a partir de uma
rede de computadores; aluguel de equipamentos
para jogos; instalações de golfe (fornecendo -);
instrução de ginástica; serviços de clube de saúde
[treinamento para saúde e forma física]; serviço de
campo de férias [entretenimento] ; serviços de
intérprete de línguas; serviços de 'layout', exceto
para fins publicitários; bibliotecas de empréstimo;
espetáculos ao vivo (apresentação de -);
microfilmagem; modelagem para artistas; estúdios
de cinema; instalações de museus (fornecimento de
-) [apresentação,
exposições]; serviços de
composição de música; salas de música; serviços de
repórteres de noticias; clubes noturnos; creches;
realizações de loterias; serviços de orquestra;
organização de bailes; organização de competições
[educacionais ou entretenimento]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização de shows [serviços de empresário];
organização
de
competições
desportivas;
planejamento de festas [entretenimento]; serviços de
'personal trainer' [treinamento físico]; notícias
fotográficas; fotografia; educação física; ensino
prático [demonstração]; produção de música;
produção de programas de rádio e de televisão;
produção de shows; fornecimento de serviços de
jogo de sala: fornecimento de serviços de 'karaoke';
fornecimento de publicações electrônicas on-line,
não baixáveis; fornecimento de instalações
desportivas; publicação de livros; publicação de
livros e revistas eletrônicas on-line; publicação de
textos, sem ser textos publicitários; entretenimento
de rádio; serviços de estúdio de gravação; serviços
de diversão (fornecimento de ->; informação sobre
diversão;
educação
religiosa;
aluguel
de
equipamentos de áudio; aluguel de câmaras de
vídeo; aluguel de 'cine-filmes'; aluguel de aparelhos
de iluminação para peças de teatro ou estúdios de
televisão; aluguel de projetores cinematográficos e
acessórios; aluguel de rádio e aparelhos de
televisão; aluguel de cenário para 'shows'; aluguel de
equipamento para mergulho livre; aluguel de
gravações de som; aluguel de equipamento
desportivo, exceto veículos; aluguel de campos
desportivos; aluguel de instalações de estádio;
aluguel de cenário para peças; aluguel de campos
de tênis; aluguel de gravadores de video cassete;
aluguel de fitas de vídeo; serviços de redação de
argumentos; interpretação em linguagem gestual;
serviços de acampamento desportivos; legendagem;
entreteinamento de televisão; produções deteatro;
serviços de agência de bilhetes [entretenimento];
calendário de eventos esportivos; aluguel de
brinquedos; tradução; ensino; edição de fitas de
vídeo; produção de filmes de fita de vídeo; gravação
de fita de vídeo; orientação profissional [educação
ou aconselhamento de formação]; reciclagem de
formação profissionalizante; escrever textos, exceto
textos publicitários; serviços de jardim zoológico;
fornecimento de jogos online; fornecimento de jogos
de computador e jogos de vídeo que pode ser
acessado, reproduzido e baixados em redes de
computadores e redes de comunicações globais;
fornecendo entretenimento através de redes de
computador; organização e realização de concursos
para jogadores de jogos de vídeo e computadores;
entretenimento na natureza de concursos, provas e
jogos; organização de jogos; jogos interativos,
entretenimento i nterativo, competições i nterativas e
questionários
interativos;
fornecimento
de
informações sobre jogos de vídeo, jogos de
computador e produtos relacionados; distribuição de
conteúdo de entretenimento multimídia através de
redes de computador; publicação e distribuição de
jogos de computador; fornecimento de serviços de
software de entretenimento interativo; fornecimento
de informações e aconselhamento relacionados aos
serviços acima mencionados; serviços de ajuda,
conselhos e apoio relacionados a jogos de
computador; serviços de jogos eletrônicos fornecidos
de banco de dados de computador ou por meio da
rede mundial de computadores; serviços de

entretenimento, a saber, fornecimento de uso
temporário de jogos de computador não baixáveis.
Prior.:011430501
17/12/2012 EM
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.840377193 27/12/2012
003
Tit.FIFTYTHREE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8913102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 53
NCL(10) 09 software de computação gráfica;
hardware de computador e programas de
computador para a integração de texto, áudio,
gráficos, imagens estáticas e em movimento para
entrega interativa em aplicações multimídias;
software de computador para melhorar a capacidade
audiovisual de aplicações multimídia, a saber, para a
integração de texto, áudio, gráficos, imagens
estáticas e imagens em movimento.
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840377207 27/12/2012
Tit.AUTOZONE PARTS , INC (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4838785
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECONOCRAFT
NCL(10) 07 alternadores.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS

003

No.840377215 27/12/2012
003
Tit.FIFTYTHREE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8913102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 53
NCL(10) 42 projeto de hardware e software de
computadores; programação de computadores e
projeto de hardware e software; consultoria de
software de computador; desenvolvimento e projeto
de hardware e software para computadores;
desenvolvimento de hardware e software de
computadores na área de aplicativos móveis;
serviços de suporte técnico, a saber, resolução de
problemas
de
programas
de
computador,
atualização e manutenção de software de
computadores.
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840377223 27/12/2012
Tit.AUTOZONE PARTS , INC (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4838785
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECONOCRAFT
NCL(10) 09 baterias.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS

003

No.840377231 27/12/2012
Tit.AUTOZONE PARTS , INC (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4838785
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECONOCRAFT
NCL(10) 12 motores de arranque.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS

003

No.840377240 27/12/2012
Tit.FIFTYTHREE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8913102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: 53

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 software de computação gráfica;
hardware de computador e programas de
computador para a integração de texto, áudio,
gráficos, imagens estáticas e em movimento para
entrega interativa em aplicações multimídias;
software de computador para melhorar a capacidade
audiovisual de aplicações multimídia, a saber, para a
integração de texto, áudio, gráficos, imagens
estáticas e imagens em movimento.
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840377258 27/12/2012
003
Tit.AUTOZONE PARTS , INC (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4838785
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZNET
NCL(10) 35 fornecer informações sobre compra de
automoveis e demais peças e acessórios
automotivos, mediante a utilização de software
interativo disponivel nas lojas do titular, na internet e
em quiosques.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840377266 27/12/2012
Tit.FIFTYTHREE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8913102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 53

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 projeto de hardware e software de
computadores; programação de computadores e
projeto de hardware e software; consultoria de
software de computador; desenvolvimento e projeto
de hardware e software para computadores;
desenvolvimento de hardware e software de
computadores na área de aplicativos móveis;
serviços de suporte técnico, a saber, resolução de
problemas
de
programas
de
computador,
atualização e manutenção de software de
computadores.
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840377274 27/12/2012
003
Tit.CHROMAFLO TECHNOLOGIES
CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910944
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHROMAFLO TECHNOLOGIES
NCL(10) 02 colorantes para uso na fabricação de
compostos de moldagem de plástico, incluindo
polímeros e compostos sintéticos e naturais;
colorantes para uso na fabricação de tintas e
revestimentos.
Prior.:85/669.542
05/07/2012 US
Procurador: GUILHERME DE MATTOS ABRANTES
No.840377282 27/12/2012
003
Tit.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
(NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0091014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRANSFORMAX
NCL(10) 09 aparelhos de controle e programas de
software para fins de iluminação, não incluídos em
outras classes; bobinas eletrônicas (balastros) para
fins de iluminação; diodos emissores de luz (leds),
diodos emissores de luz orgânica (oleds), diodos de
laser e diodos de zener; chamado iluminação do tipo
ssl (solid state) e componentes de iluminação

eletrônica, nomeadamente módulos de led no todo
ou em parte constituído de leds integrados, os oleds,
diodos emissores de polímeros; aparelhos de
controle óptico, aparelhos de controle térmico,
circuitos eletrônicos para sistema de controle de
iluminação e sistemas de gerenciamento de
iluminação.
Prior.:1250256
27/06/2012 BX
Procurador: GUILHERME DE MATTOS ABRANTES
No.840377290 27/12/2012
003
Tit.POLYVORE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910928
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLYVORE
NCL(10) 09 software de computador para download,
para
permitir
o
carregamento,
publicação,
visualização, edição, compilação, gestão, partilha e
prestação de informação eletrônica, de mídia e
imagens on-line e através da rede de comunicações.
Prior.:85/666,185
30/06/2012 US
Procurador: GUILHERME DE MATTOS ABRANTES
No.840377304 27/12/2012
003
Tit.FIFTYTHREE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8913102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIFTYTHREE
NCL(10) 09 software de computação gráfica;
hardware de computador e programas de
computador para a integração de texto, áudio,
gráficos, imagens estáticas e em movimento para
entrega interativa em aplicações multimídias;
software de computador para melhorar a capacidade
audiovisual de aplicações multimídia, a saber, para a
integração de texto, áudio, gráficos, imagens
estáticas e imagens em movimento.
Procurador: MATOS & ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840377312 27/12/2012
003
Tit.AUTOZONE PARTS , INC (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4838785
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZNET
NCL(10) 37 fornecer informações sobre consertos de
automoveis, incluindo oficinas locais e lojas de
reparo, mediante a utilização de software interativo
disponivel nas lojas do titular, na internet e em
quiosques.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS

Marca: ZNET
NCL(10) 42 fornecer informações de diagnóstico na
área de automoveis, acessórios e demais peças
automotivas, mediante a utilização de software
interativo disponivel nas lojas do titular, na internet e
em quiosques
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840377355 27/12/2012
003
Tit.FIFTYTHREE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8913102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FIFTYTHREE
NCL(10) 42 projeto de hardware e software de
computadores; programação de computadores e
projeto de hardware e software; consultoria de
software de computador; desenvolvimento e projeto
de hardware e software para computadores;
desenvolvimento de hardware e software de
computadores na área de aplicativos móveis;
serviços de suporte técnico, a saber, resolução de
problemas
de
programas
de
computador,
atualização e manutenção de software de
computadores.
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840377363 27/12/2012
003
Tit.VIKING RIVER CRUISES (BERMUDA) LTD.
(BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8420394
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIKING COASTAL VOYAGES
NCL(10) 39 serviços de transporte de passageiros e
produtos; serviços de cruzeiro; serviços de navio de
cruzeiro; serviços de agência de viagens, a saber,
fazer reservas e receber agendamentos para
transporte de passageiros e produtos; serviços de
operador turístico; organização de cruzeiros;
serviços de reservas para transporte; serviços de
reserva de cruzeiro e navio de cruzeiro; organização
de excursões; fornecimento de informações e
conselhos relacionados a todos os serviços acima
mencionados.
Prior.:85/667.111
02/07/2012 US
Procurador: GUILHERME DE MATTOS ABRANTES
No.840377371 27/12/2012
Tit.AUTOZONE PARTS , INC (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4838785
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZNET

003

No.840377320 27/12/2012
003
Tit.POLYVORE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910928
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POLYVORE
NCL(10) 45 serviço de fornecimento de site que
permite aos usuários encontrar, criar e compartilhar
estilo e informações de moda e tendências.
Prior.:85/666,185
30/06/2012 US
Procurador: GUILHERME DE MATTOS ABRANTES
No.840377339 27/12/2012
003
Tit.VIKING RIVER CRUISES (BERMUDA) LTD.
(BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8420394
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIKING COASTAL VOYAGES
NCL(10) 43 serviços de fornecimento de alimentos e
bebidas; acomodações temporárias; serviços de
hotel; serviços de restaurante; serviços de agência
de viagens, a saber, fazer reservas e agendamentos
para
hotéis,
restaurantes
e
acomodações
temporárias; serviços de reservas e agendamentos
para
hotéis,
restaurantes
e
acomodações
temporárias;
serviços
de
consultoria
e
aconselhamento relacionados a todos os acima
mencionados.
Prior.:85/667.115
02/07/2012 US
Procurador: GUILHERME DE MATTOS ABRANTES
No.840377347 27/12/2012
Tit.AUTOZONE PARTS , INC (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4838785
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 fornecer informações sobre compra de
automoveis e demais peças e acessórios
automotivos, mediante a utilização de software
interativo disponivel nas lojas do titular, na internet e
em quiosques.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840377380 27/12/2012
003
Tit.VIKING RIVER CRUISES (BERMUDA) LTD.
(BM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8420394
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIKING COASTAL VOYAGES
NCL(10) 41 serviço de planejamento, organização e
recepção de eventos de entretenimento social;
serviços de entretenimento e educacionais
consistindo de apresentações musicais e de dança
ao vivo; informações de entretenimento; serviços de
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entretenimento, a saber, organização e condução de
festas, degustações de vinhos e alimentos,
concursos, apresentações teatrais, apresentações
em boates, apresentações de comédia e variedades
e produções teatrais e produções e musicais;
serviços de entretenimento, a saber, jogos de
cassino; serviços educacionais, a saber, condução
de aulas de culinária e palestras, e seminários nos
campos de música, teatro e filme; serviços de jogos
de fliperama; bibliotecas; programação de televisão
interativa em cabine; serviços de academia de
ginástica, a saber, fornecimento de instruções, aulas
e equipamentos no campo de exercícios físicos;
organização e recepção de eventos de artes e
culturais; organização de exibições para propósitos
culturais ou educacionais.
Prior.:85/667.113
02/07/2012 US
Procurador: GUILHERME DE MATTOS ABRANTES
No.840377398 27/12/2012
Tit.CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08602745000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAMÍLIA PROTEGIDA NALIN

gráficos, imagens estáticas e em movimento, para
entrega interativa em aplicativos multimídia.
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.840377428 27/12/2012
Tit.AUTOZONE PARTS , INC (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4838785
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZNET

003

CFE(4) 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 12 motores de arranque, rolamentos.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 42 fornecer informações de diagnóstico na
área de automoveis, acessórios e demais peças
automotivas, mediante a utilização de software
interativo disponivel nas lojas do titular, na internet e
em quiosques.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840377436 27/12/2012
Tit.AUTOZONE PARTS , INC (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4838785
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

No.840377495 27/12/2012
Tit.U34 - SKIN INTERNATIONAL BRANDS
CORPORATION (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7089945
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOTANY

003

CFE(4) 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 07 alternadores.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840377444 27/12/2012
Tit.AUTOZONE PARTS , INC (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4838785
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.1.1; 27.5
NCL(10) 37 fornecer informações sobre concertos de
automoveis, incluindo oficinas locais e lojas de
reparo, mediante a utilização de software interativo
disponivel nas lojas do titular, na internet e em
quiosques.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840377410 27/12/2012
003
Tit.FIFTYTHREE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8913102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PAPER BY FIFTYTHREE
NCL(10) 09 aplicativo de software de computador
pra smartphones e tablets, a saber, software para
digitação em smartphone e tablets tanto com caneta
stylus ou dedo; software de computação gráfica;
hardware de computador e programas de software
de computador para integração de texto, áudio,

No.840377479 27/12/2012
003
Tit.BEM EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02970430000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO BEM BRASIL
NCL(10) 44 serviços médicos de saúde.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840377487 27/12/2012
003
Tit.GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4920546
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CROCANTISSIMO ONDULATTAS
NCL(10) 30 salgadinhos [exceto croquete]; torradas;
biscoitos e pão.
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

CFE(4) 24.17.5; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 36 serviços de seguro; serviços de seguro
de vida com garantias (morte acidental, auxílio
alimentação, perda de renda por desemprego
involuntário e incapacidade temporária por acidente);
serviços de capitalização.
Procurador: GUILHERME DE MATTOS ABRANTES
No.840377401 27/12/2012
Tit.AUTOZONE PARTS , INC (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4838785
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZNET

No.840377460 27/12/2012
003
Tit.MONSTER ENERGY COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8341354
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOLTA A FERA!
NCL(10) 05 suplementos nutricionais na forma
líquida.
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

003

CFE(4) 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 09 baterias.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840377452 27/12/2012
Tit.AUTOZONE PARTS , INC (KY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4838785
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 talco-desodorante; talco para toalete;
colonia; deo-colônia; agua de colônia, desodorantes
para uso pessoal; produtos de perfumaria;
cosméticos; hidratante para corpo e para rosto,
loções para uso cosmético; loções capilares; óleos
para uso cosmético; óleos para toalete; cremes
cosméticos; preparações cosméticas para banho;
mascaras de beleza; antitranspirantes (produtos de
toalete); óleos para cuidados de cabelos; hidratante
para cabelos; amaciante de cabelos; produtos para
alisar cabelos; produtos para ondular cabelos; tintas,
colorantes e descolorantes para cabelos: produtos
para
higiene,
cuidados,
embelezamento
e
tratamento cosmético (não medicamentoso) para
cabelos; shampoos, máscaras e condicionadores de
cabelos; sabonetes; produtos de maquiagem;
produtos cosméticos para tratamento da pele.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
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No.840377509 27/12/2012
Tit.AGUSTAWESTLAND S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8387710
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OPLS
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003

Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840377533 27/12/2012
Tit.ACQUA DI PARMA S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0390526
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ACQUA DI PARMA ACQUA NOBILE

CFE(4) 18.5.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 09 aparelhos anticolisão para pilotar
helicópteros; aparelhos anticolisão para pilotar
helicópteros automaticamente.
Prior.:TO2012C002879 09/10/2012 IT
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840377517 27/12/2012
003
Tit.CASA VINICOLA ZONIN S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0289256
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROSECCO FAMIGLIA ZONIN 1821 ZONIN
VITICULTORI DAL 1821

003

No.840377541 27/12/2012
003
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACCOMOVE
NCL(10)
05
substâncias
e
preparações
farmacêuticas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
003

CFE(4) 3.1.1; 25.1.15; 27.5.1
NCL(10) 33 vinhos e vinhos espumantes
Prior.:1528115
27/11/2012 AU
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
003

CFE(4) 18.5.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 12 helicópteros, seus componentes e
acessórios; componentes e acessórios para
helicópteros
consistindo
em
detectores
de
obstáculos para fins de anticolisão; componentes e
acessórios para o rotor dos helicópteros, consistindo
em detectores de obstáculos para fins de anticolisão;
componentes do sistema de pilotagem de
helicópteros consistindo em detectores para fins de
anticolisão; componentes de sistema de pilotagem
automática de helicópteros, consistindo em
detectores para fins de anticolisão.
Prior.:TO2012C002879 09/10/2012 IT

003

No.840377584 27/12/2012
Tit.ELECTRICITE DE FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0211532
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EDF

003

CFE(4) 24.1.5; 27.5.1
NCL(10) 03 preparações para branquear e outras
substâncias para uso em lavanderia; produtos para
limpar, polir, decapar e abrasivos; sabões,
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifricios.
Prior.:MI2012C007270 18/07/2012 IT
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

No.840377550 27/12/2012
Tit.ELECTRICITE DE FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0211532
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EDF

No.840377525 27/12/2012
Tit.AGUSTAWESTLAND S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8387710
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OPLS

No.840377576 27/12/2012
Tit.PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC. SOCIEDADE NORTE AMERICANA (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5111471
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FUTURITY
NCL(10) 02 corantes.
Prior.:85662697
27/06/2012 US
Procurador: BHERING ADVOGADOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 04 óleos, graxas e lubrificantes destinados
a serem utilizados nas inúdstrias de energia;
combustíveis;
combustíveis
provenientes
de
biomassa; combustíveis biológicos (madeira, alcoóis,
óleos vegetais); combustíveis de origem agrícola;
combustíveis provenientes de dejetos e de resíduos
de
materiais
orgânicos;
hulha;
carvões
(combustível); carvão de madeira (combustível);
energia; energia elétrica; energia nuclear; gás
natural; gás de iluminação; gás de petróleo em
estado gasoso ou liquefeito; gases combustíveis;
gás siderúrgico; óleo combustível, petróleo bruto ou
refinado; madeira para queimar.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840377568 27/12/2012
003
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ATANYEC
NCL(10)
05
substâncias
e
preparações
farmacêuticas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 09 equipamentos de processamento de
som e imagem; mecanismos e alimentadores
automáticos para máquinas acionadas por moedas;
instrumentos e dispositivos elétricos para medir,
monitorar e controlar equipamentos utilizados para
geração de energia; instrumentos e dispositivos
elétricos para medir e controlar consumo doméstico
e industrial de energia; relés elétricos; dispositivos
de comutação elétricos; conversores elétricos;
coletores elétricos; linhas de energia de alta
voltagem; linhas de energia de média voltagem;
linhas
de
energia
de
baixa
voltagem;
transformadores elétricos; fusíveis; quadros de
distribuição elétricos, gabinetes e painéis de
controle; painéis de controle elétricos; quadro de
conexões; acumuladores elétricos; dutos e cabos
elétricos; fios elétricos; equipamentos para conduzir
eletricidade (fios, cabos); revestimentos para cabos
elétricos; cabos de fibra óptica; cabos coaxiais;
fiação elétrica; dutos elétricos; interruptores de
circuito; comutadores de linha; interruptores
elétricos; conexões elétricas; conectores de linha
elétrica; conectores de fios; terminais (eletricidade);
junção elétrica, caixas de conexão e ramal;
equipamentos de medição de energia; medidores
elétricos; medidores de gás; instrumentos de
controle de caldeira, instrumentos de controle
térmico, indicadores de força, indicadores de falha
de força; indicadores de temperatura; termostatos;
controle variável; termômetros, não para uso
medicinal; reguladores de luz; baterias elétricas,
baterias de ignição, baterias de ânodos, resistores
elétricos, lãmpadas e lâmpadas termiônicas; baterias
recarregáveis; carregadores elétricos operados a
energia solar; pontos de carregamento para veículos
elétricos; células primárias; células solares; módulos
e células fotovoltaicas; aceleradores de partículas;
painéis solares fotovoltaicos (módulos fotovoltaicos);
painéis fotovoltaicos térmicos para geração de
energia; amperímetros; anemômetros; barômetros;
dinamômetros;
galvanômetros;
gasômetros;
ohmímetros; voltímetros; para-raios; condutores de
raios; postes de transmissão; controladores
utilizados exclusivamente para testes e simulação de
rede de transmissão e distribuição de energia;
controladores elétricos de reserva, isto é,
dispositivos eletrônicos utilizados para controle de
fornecimento de energia de dispositivos elétricos;
detetores de fumaça; extintores de incêndio;
monitores, transmissores para sinais eletrônicos e
telecomunicações; roupas de proteção para
acidentes, radiação e incêndios; dispositivos de
primeiros socorros; dispositivos de resgate;
dispositivos antirraios x (não para uso médico) e
dispositivos antirradiação nuclear; equipamentos de
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proteção pessoal para acidentes, radiação e
incêndios; capacetes de segurança; óculos de
proteção; máscaras de proteção; equipamentos e
máscaras de respiração exceto os utilizados para
respiração
artificial;
máscaras
contra
pó
descartáveis; luvas de proteção para acidentes,
radiação e incêndios; calçados de proteção para
acidentes, radiação e incêndios; dispositivos de
alarme; alarmes de incêndio; sistemas de alarme de
desastres naturais; sistemas de alarme de acidente
industrial;
equipamento
de
detecção
de
radioatividade; contadores geiger; alarmes (com
exceção de alarmes para veículos); instrumentos e
máquinas para testagem de equipamentos no setor
de energia; equipamentos de automação e
segurança para edifícios e casas de uma só família;
dispositivos elétricos e eletrônicos para detectar
riscos (incêndio, acidente ou invasão); equipamentos
elétricos de vigilância; dispositivos de vigilância por
vídeo e vigilância remota; software utilizado no setor
de energia; software de código aberto; software para
projeto, gerenciamento, manutenção, simulação,
testagem, redes de transmissão e distribuição de
energia; analisadores para testar equipamentos de
redes de transmissão e distribuição de energia;
cópias digitais de brochuras, guias e manuais de
instrução referentes a gerenciamento de energia.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840377592 27/12/2012
003
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ASGOVIVUM
NCL(10)
05
substâncias
e
preparações
farmacêuticas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840377606 27/12/2012
003
Tit.CHEMTURA CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6603858
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ULTRALAST
NCL(10) 01 substâncias químicas utilizadas na
fabricação, a saber, poliuretanos termoplásticos e
elastômeros termoplásticos.
Prior.:85/744,687
03/10/2012 US
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840377614 27/12/2012
Tit.ELECTRICITE DE FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0211532
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EDF

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de publicidade; serviços de
gestão de negócios; serviços de administração
empresarial; serviços de operações de escritório;
serviços de recuperação de informações de arquivos
de computador para terceiros; serviços de
assistência a companhias subsidiárias no contexto
de gerenciamento de operações de negócios;
serviços de gerenciamento administrativo de
companhias subsidiárias; serviços de consultoria a
companhias subsidiárias para organização e
gerenciamento de operações de negócios; serviços
de consultoria relacionada a gerenciamento,
estratégia e organização de companhias e pessoal;
serviços de consultoria relacionada a estratégia e
gerenciamento de companhias; serviços de

transferência
(fornecimento)
de
know-how
administrativo e de negócios; serviços de
fornecimento de assistência, consultoria ou
informações sobre operações de negócios na área
financeira e estratégica, marketing, análise industrial
e gerenciamento de companhias; serviços de
organização e gerenciamento de feiras de comércio,
convenções para fins comerciais ou propaganda;
serviços de publicidade de rádio e televisão; serviços
de propaganda on-line em uma rede de
computadores; serviços de correio de publicidade;
serviços de distribuição de material de publicidade e
promocional; serviços de campanhas de publicidade
e promocionais para gerar fidelidade de clientes;
serviços de preparação (projeto) de campanha de
publicidade; serviços de patrocínio de eventos;
serviços de suporte e patrocínio comercial e de
publicidade; serviços de busca de patrocinadores;
serviços de gerenciamento administrativo de locais
de exposição; serviços de assistência administrativa
para estabelecimento de companhias e associações;
serviços de relações públicas; serviços de
representação de profissionais do setor de energia
para atividades políticas e administrativas (relações
públicas); serviços de promoção de vendas para
terceiros; serviços de promoção para terceiros de
produtos que funcionam utilizando diferentes tipos
de energia; serviços de assistência para gestão de
negócios e consultoria relacionada a gerenciamento
e organização de negócios na área de meio
ambiente, desenvolvimento urbano, minimização de
dejetos e poluentes; serviços de levantamentos de
negócios
na
área
de
meio
ambiente,
desenvolvimento urbano, minimização de dejetos e
contaminantes; serviços de distribuição de folhetos,
prospectos e documentos impressos sobre meio
ambiente e desenvolvimento urbano; serviços de
análise de custo relacionada a consumo de energia
e matéria prima, gases de estufa e outras emissões
de gás, transporte, geração de contaminantes e
dejetos e impacto ambiental, assim como assistência
para decisões orçamentárias relacionadas ao
consumo de energia e matéria prima, gases de
estufa e outras emissões de gás, transporte,
geração de contaminantes e dejetos e impacto
ambiental; serviços de formulação de estatísticas;
serviços de manutenção de dados de consumo de
energia; serviços de faturamento; serviços de
gerenciamento e processamento de faturas
eletrônicas; serviços de comparação de preços;
serviços de fornecimento de informações e
consultoria de negócio a consumidores; serviços de
gerenciamento de contas de clientes; serviços de
sistematização de dados em um arquivo principal;
serviços de informações e consultoria de negócios e
administrativa no setor de energia; serviços de
publicação de textos de publicidade; serviços de
fornecimento de informações e consultoria de
negócios em relação à proteção do meio ambiente,
emissões de carbono, preservação de riquezas
naturais, energia renovável, novas fontes de energia
e desenvolvimento sustentável; serviços de
fornecimento de informações de negócios e
consultoria em relação a produção, fornecimento e
consumo de gás; serviços de avaliação de negócios
pra consumo de energia; serviços de consultoria de
negócios por telefone; serviços de consultoria de
negócios para obtenção e seleção de aparelhos
elétricos escolhidos com base em critérios
associados à sua qualidade técnica, custo e controle
de consumo de energia; serviços de análises de
negócios para triagem de produtos para terceiros e
consultoria de negócios para seleção de energia,
equipamentos industriais e elétricos aptos a
cumprirem os padrões e regulamentos em vigor;
serviços de consultoria e informações de negócios
para seleção de profissionais para realização de
trabalhos de conserto; serviços de consultoria e
informações de negócios para seleção de
instaladores de equipamentos de energia; serviços
de consultoria e informações de negócios em
relação a isolamento e alojamento; serviços de
consultoria de negócios em relação a deduções e
benefícios fiscais, assim como economia e crédito
fiscal a fim de apoiar a conservação de energia e o
desenvolvimento sustentável para otimizar a

produção e distribuição de energia; serviços de
venda no atacado e no varejo de eletricidade,
combustíveis, carvão, óleo combustível, lenha, gás,
óleo, painéis fotovoltaicos; serviços de aquisição e
venda de gás e eletricidade em mercados
atacadistas; serviços de aquisição de eletricidade
fotovoltaica; serviços de aquisição de eletricidade de
instalações utilizando energias renováveis; serviços
de leilão de gás e eletricidade; serviços de avaliação
de operações de negócios; serviços de avaliação de
negócios para gás e eletricidade; serviços de
agências de importação e exportação; serviços de
compras de gás e eletricidade para terceiros;
serviços de venda de instalações fotovoltaicas
prontas para entrar em funcionamento; serviços de
venda de instalações de geração e distribuição de
energia prontas para entrar em funcionamento;
serviços de promoção para terceiros de veículos que
funcionam com outras fontes de energia.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840377622 27/12/2012
003
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMBENCIL
NCL(10)
05
substâncias
e
preparações
farmacêuticas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840377630 27/12/2012
003
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ETTIXARN
NCL(10)
05
substâncias
e
preparações
farmacêuticas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840377649 27/12/2012
003
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESTEATIL
NCL(10)
05
substâncias
e
preparações
farmacêuticas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840377657 27/12/2012
Tit.ELECTRICITE DE FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0211532
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EDF

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 36 serviços de operações financeiras;
serviços de seguros; serviços de negócios
monetários; serviços de operações imobiliárias;
serviços de formação e investimento de capital;
serviços de avaliação financeira (de seguros,
bancária, imobiliária); serviços de operações
financeiras e monetárias no setor de energia,
incluindo as áreas de energia, energia nuclear, meio
ambiente, energia fotovoltaica, energia eólica,
energia de correntes marítimas, energia geotérmica,
hidráulica, energia térmica, gás, óleo, bioenergias,
energias renováveis, energia de biomassa e energia
solar; serviços de orientação de investimentos;
serviços de avaliação orçamentária e financeira de
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operações de economia de energia; serviços de
informações sobre mercados de valores; serviços de
participação no capital em todas as empresas ou
companhias financeiras, de negócios, de fabricação,
imobiliárias, assim como companhias que negociam
com bens móveis; serviços de formação e
investimento de capital; serviços de gerenciamento
de carteiras financeiras e de ações e carteiras para
imóveis e bens móveis; serviços de operações de
investimentos em ações; serviços de capital de risco,
capital de investimento e capital de desenvolvimento;
serviços de gerenciamento financeiro de ações de
propriedade de terceiros empreendimentos; serviços
de engenharia financeira; serviços de transações em
bolsa de valores; serviços de transações financeiras
em mercados atacadistas de energia, gás e
eletricidade, serviços de medição das mudanças e
flutuações em preços de matérias primas; serviços
de corretagem de valores no setor de energia;
serviços de corretagem de matérias primas ( gás,
carvão
e
hidrocarbonetos);
serviços
de
gerenciamento, avaliação e negociação de créditos
de carbono; serviços de seguros na área de
operações de energia e para companhias e
indivíduos particulares; serviços de seguros para
consertos de sistemas e instalações coletivos e
individuais de aquecimento, de nergia, de água,
solares, de gás, de combustível, de refrigeração;
serviços de contratos de seguros cobrindo
instalações e equipamentos elétricos; serviços de
contratos de seguros para indivíduos particulares
contra risco de não pagamento de contas de
eletricidade e gás; serviços de contratos de seguros
para conserto de encanamentos e eletricidade;
serviços de consultoria financeira relacionada a
ofertas de preços referentes ao consumo e
gerenciamento de energia; serviços de orientação e
estudos financeiros a fim de aprimorar, desenvolver
e renovar instalações de energia, em especial usinas
de força e de gás; serviços de informações
financeiras por telefone (hotline) no setor de energia;
serviços de orientação e informações financeiras
relacionadas ao controle de consumo de energia;
serviços de orientação financeira para obtenção e
selação de aparelhos elétricos escolhidos com base
em critérios associados à sua qualidade técnica,
custo e controle de consumo de energia; serviços de
análise financeira para triagem de produto para
terceiros e orientação financeira para a seleção de
equipamentos industriais e elétricos aptos a
cumprirem os padrões e regulamentos em vigor;
serviços de orientação e informações financeiras
sobre o custo de aparelhos elétricos e sua operação;
serviços de orientação e informações financeiras
relacionadas ao custo de energia; serviços de
empréstimos
financeiros
para
fins
de
desenvolvimento e melhoria de instalações de
energia; serviços de financiamento; serviços de
empréstimos financeiros para aquisição de usinas de
força, instalações de aquecimento ou instalações
funcionando com diferentes tipos de energia;
serviços de financiamento de renovação de
instalações de alojamento para fins de conservação
de energia; serviços de empréstimo para construir
instalações de alojamento novas, com eficiência
energética e de proteção ao meio ambiente,
orientação financeira em relação a deduções e
benefícios fiscais, assim como economia e crédito
fiscal a fim de apoiar a conservação de energia e o
desenvolvimento sustentável; serviços de avaliação
financeira para melhorar o desempenho energético,
térmico e ambiental de instalações de alojamento e
empreendimentos imobiliários, gerenciamento de
bens imóveis; serviços de gerenciamento de aluguel
de bens imóveis; serviços de patrocínio financeiro;
serviços de patrocínio financeiro de companhias,
associações e clube de esportes, atividades de
recreação ou iniciativas educacionais, competições e
eventos desportivos, exposições e eventos culturais
e educacionais; serviços de patrocínio financeiro de
clubes de esportes; serviços de parceira de pesquisa
financeira; serviços de auxílio financeiro para
estabelecimento de companhias e associações;
serviços de coleta e distribuição de donativos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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No.840377665 27/12/2012
Tit.ELECTRICITE DE FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0211532
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EDF

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 37 serviços de construção; serviços de
demolição de construções; serviços de instalação,
manutenção e conserto de máquinas e de aparelhos
para a distribuição de energia; serviços de
manutenção de instalações elétricas, de aparelhos
de iluminação, de aparelhos de aquecimento, de
aparelhos de ar condicionado, de aparelhos
elétricos, de painéis fotovoltaicos, de painéis solares,
de turbinas eólicas, de caldeiras, de fornos, de
queimadores, de cozimento, de refrigeração, de
ventilação, de condicionamento de ar, de sistemas
de distribuição de água e de instalações sanitárias;
serviços de instalação de aparelhos e de instalações
elétricas, instalações e conserto de aparelhos de
iluminação, de aparelhos de aquecimento, de
aparelhos de ar condicionado, de aparelhos
elétricos, de painéis fotovoltaicos, de painéis solares,
de turbinas eólicas, de caldeiras, de fornos, de
queimadores, de cozimento, de refrigeração, de
ventilação, de condicionamento de ar, de sistemas
de distribuição de água e de instalações sanitárias;
serviços de instalação, manutenção e conserto de
sistemas inteligentes para edifícios; serviços de
disponibilização de instalações industriais, de
instalações de produção e de distribuição de
energia; serviços de construção, manutenção e
conserto de instalações térmicas, elétricas, de
centrais nucleares, hidrelétricas, hidráulicas, de
barragens, de parques eólicos, de oleodutos, de
gasodutos, de canalizações de transporte de gás, de
linhas elétricas, de instalações petrolíferas, de
parques de energia das correntes marítimas, de
parques
solares,
de
fábricas,
de
usinas
maremotrizes, de centrais geotérmicas e de centrais
de biomassas; serviços de conselhos e informações
técnicas relativos à instalação, conservação e
conserto de equipamentos e de instalações de
produção de energia; serviços de construção,
manutenção e conserto de linhas de transporte e de
distribuição de eletricidade; serviços de instalação e
de remoção de medidores elétricos e medidores de
gás; serviços de construção, manutenção e conserto
de canalizações de transporte de gases liquefeitos e
sólidos; serviços técnicos de instalação, de
manutenção e de conserto de computadores e de
periféricos de computadores; serviços de isolamento
(construção); serviços de construção, manutenção e
conserto submarinos de instalação de energia das
correntes marítimas e das ondas, de tubulações, de
dutos para o transporte de energia; serviços de
informações
em
assuntos
de
construção,
manutenção e conserto na área de energias
renováveis, do desenvolvimento sustentável, de
proteção ao meio ambiente, da preservação das
riquezas naturais e da luta contra a mudança
climática; serviços de instalações, manutenção,
reabilitação,
descontaminação,
desinfestação,
desinfecção, demolição e reforma de instalações
industriais, de instalações de produção de energia e
de eletricidade, de centrais nucleares, de reatores
nucleares, de centrais térmicas, de centrais
hidrelétricas, de usinas hidráulicas, de barragens, de
parques eólicos, de oleodutos, de gasodutos, de
canalizações de transporte de gás, de linhas
elétricas, de instalações petrolíferas, de parques

fotovoltaicos, de usinas maremotrizes, de centrais
geotérmicas e de centrais de biomassas; serviços de
manutenção de instalações de produção de energia,
de centrais nucleares, de reatores nucleares, de
centrais térmicas, de centrais hidrelétricas, de usinas
hidráulicas, de barragens, de parques eólicos, de
oleodutos, de gasodutos, de canalizações de
transporte de gás, de linhas elétricas, de instalações
petrolíferas, de parques fotovoltaicos, de usinas
maremotrizes, de centrais geotérmicas e de centrais
de biomassas; serviços de construção de instalações
de processamento e/ou de purificação de águas
servidas; serviços de construção, instalação,
manutenção e conserto de usinas e de centros de
armazenamento, de processamento, de retratamento
e de reciclagem de combustíveis e de dejetos;
serviços de supervisão, direção de trabalhos de
instalação, de conservação, de manutenção e de
conserto de equipamentos para a produção, o
fornecimento e a distribuição de energia; serviços de
instalação, manutenção e conserto de todos os
sistemas de proteção e de segurança de bens e de
indivíduos; serviços de manutenção, limpeza e
conserto de veículos elétricos e de terminais de
carga de veículos elétricos; serviços de assitência
em caso de panes de veículos elétricos (conserto);
serviços de consultoria em construção; serviços de
consultoria para a construção de instalações de
produção de energia e de eletricidade, de centrais
nucleares, de centrais térmicas, de centrais
hidrelétricas, de usinas hidráulicas, de barragens, de
parques eólicos, de oleodutos, de linhas elétricas, de
instalações petrolíferas, de parques de energia das
correntes marítimas, de parques fotovoltaicos, de
usinas maremotrizes, de centrais geotérmicas e de
centrais de biomassas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840377673 27/12/2012
003
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FILCANTE
NCL(10)
05
substâncias
e
preparações
farmacêuticas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840377681 27/12/2012
Tit.ELECTRICITE DE FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0211532
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EDF

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 45 serviços de segurança para a proteção
de bens e de indivíduos; serviços de informação e
conselhos sobre questões de segurança; serviços de
inspeção de segurança de projetos de construção,
de instalações energéticas e de instalações
nucleares; serviços de aluguel de equipamentos de
proteção de bens e de indivíduos; serviços de
segurança e serviço de supervisão de instalações
industriais, de instalações de produção de energia e
de eletricidade, de centrais nucleares, de centrais
térmicas, de centrais hidrelétricas, de usinas
hidráulicas, de barragens, de parques eólicas, de
oleodutos, de gasodutos, de linhas elétricas, de
instalações petrolíferas, de parques de energia das
ondas, de parques fotovoltaicos, de usinas
maremotrizes, de centrais geotérmicas e de centrais
de biomassas; serviços de supervisão das redes de
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distribuição de eletricidade, de calor e de energia;
serviços de conselhos e controles relativos aos
aparelhos elétricos e eletrônicos de avaliação,
controle, supervisão, detecção ou localização de
perigos (incêndio ou invasão); serviços de prevenção
de segurança de riscos de origem industrial, a saber,
análise e avaliação preditiva de confiabilidade
humana em situação de emergência na área
industrial; serviços de segurança e serviços de
supervisão de idosos, de pacientes em domicílio ou
fora de domicílio; serviços de vigilância por vídeo,
vigilância de alarmes anti-invasão, agências de
vigilância noturna; serviços de fornecimento de
informações às coletividades locais ou a quaisquer
pessoas ligadas à área de ação social ou de
segurança pública; serviços de controle de
segurança de instalações elétricas; serviços
jurídicos; serviços de análise jurídica; serviços de
assistência jurídica na criação de empresa; serviços
de levantamento legal em questões de transferência
de tecnologia; serviços de parceria de busca jurídica;
serviços de contratos de transferência de tecnologia;
serviços de conselhos jurídicos em questões de
deduções e vantagens fiscais e de economia e
créditos de impostos a fim de promover a
conservação de energia e o desenvolvimento
sustentável; serviços de intermediação; serviços de
intermediação social para gerenciar situações de
insegurança energética.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840377690 27/12/2012
003
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GIMLIAND
NCL(10)
05
substâncias
e
preparações
farmacêuticas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840377703 27/12/2012
003
Tit.ZIMMER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0148121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZIDRAS
NCL(10) 10 dispositivos de placa óssea ortopédica
para fixação de fratura; instrumentos e aparelhos
para facilitar a implantação de tais placas.
Prior.:85/779,946
15/11/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840378050 27/12/2012
003
Tit.ASTRAZENECA AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0003930
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZIVULIB
NCL(10)
05
substâncias
e
preparações
farmacêuticas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
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promoção de serviços relacionados a jóias,
abotoaduras e prendedores de gravatas, relojoaria e
instrumentos cronométricos, metais preciosos e suas
ligas, e pedras preciosas e semi-preciosas; serviços
de varejo relacionados à venda de jóias,
abotoaduras, prendedores de gravatas, relojoaria e
instrumentos cronométricos, metais preciosos e suas
ligas, pedras preciosas e semi-preciosas; a reunião,
para o benefício de terceiros, de uma variedade de
produtos, permitindo aos clientes convenientemente
ver e comprar esses produtos em uma joalheria de
varejo , em uma loja especializada em metais
preciosos e suas ligas, em uma loja especializada
em pedras preciosas e semi-preciosas, em uma loja
especializada em relojoaria e instrumentos
cronométricos, através de compras e pedidos por
correspondência, ou através de websites on-line.
Prior.:2626519
29/06/2012 GB
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840378084 27/12/2012
003
Tit.RCN TELEVISION S.A. (CO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6553311
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WIN SPORTS
NCL(10) 41 organização, montagem, preparação,
produção, e direção de programas de rádio e
televisão; atividades esportivas e culturais.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840378092 27/12/2012
003
Tit.SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLENDER SMARTSERIES
NCL(10) 07 motores (exceto motores para veículos
terrestres); acoplamentos e dispositivos para
transmissão de força (exceto para veículos
terrestres).
Prior.:011065844
24/07/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840378106 27/12/2012
003
Tit.WGC (IOM) LIMITED (IM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8272204
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LOVEGOLD
NCL(10) 14 jóias; abotoaduras e prendedores de
gravatas; relojoaria e instrumentos cronométricos;
metais preciosos e suas ligas; pedras preciosas e
semi-preciosas; bens em metais preciosos ou
folheados com metais preciosos, não incluídos em
outras classes.
Prior.:2626519
29/06/2012 GB
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840378114 27/12/2012
Tit.RCN TELEVISION S.A. (CO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6553311
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WIN SPORTS

003

No.840378068 27/12/2012
003
Tit.SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLENDER OCEAN ENERGY DRIVE
NCL(10) 07 motores (exceto motores para veículos
terrestres); acoplamentos e dispositivos para
transmissão de força (exceto para veículos
terrestres).
Prior.:011066032
24/07/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840378076 27/12/2012
003
Tit.WGC (IOM) LIMITED (IM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8272204
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOVEGOLD
NCL(10) 35 publicidade e promoção do uso de ouro
e de produtos feitos de ouro, incluindo o uso em
jóias e o uso para fins industrial, médico, biomédico,
eletrônico e para fins de investimento; publicidade e

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 41 organização, montagem, preparação,
produção, e direção de programas de rádio e
televisão; atividades esportivas e culturais.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840378122 27/12/2012
Tit.SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLENDER INTEGRATEDDRIVE
NCL(10) 07 motores (exceto motores para veículos
terrestres); acoplamentos e dispositivos para
transmissão de força (exceto para veículos
terrestres).
Prior.:011065885
24/07/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840378130 27/12/2012
003
Tit.SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8494932
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JOINCLASS
NCL(10) 09 aplicativo de software para a gestão,
documentação, acompanhamento e elaboração de
relatórios de programas de formação, aulas e
eventos em linha, programas de aprendizagem em
linha e conteúdos de formação; aplicativo de
software para gestão de registros de formação ou
educativos; aplicativo de software para a ministração
de cursos através da internet, com funcionalidades
que permitem a colaboração em linha; computadores
portáteis ("notebooks"); "tablet pc" (ardósia
eletrônica portátil com caneta eletrônica a funcionar
como rato ("mouse"); telefones inteligentes;
dispositivos internet móveis ("mid"); câmeras digitais;
equipamentos de áudio constituídos por alto-falantes
estéreo, receptores sem fios integrados e estações
de acoplamento para aparelhos eletrônicos portáteis,
nomeadamente, leitores (aparelhos) de livros
eletrônicos, computador "tablets" (com caneta
digital), reprodutores de mp3, leitores mp4,
telemóveis ou celulares, telefones inteligentes;
aplicativo de software para aparelhos eletrônicos
portáteis destinado à instalação e ao controle dos
equipamentos de áudio antes referidos; unidade de
memórias flash usb virgens; câmeras de vídeo;
software
para
jogos
de
computadores;
concentradores ("hubs), comutadores ("switches") e
encaminhadores ("routers") de redes informáticas;
software para envio de mensagens instantâneas,
envio e recepção de mensagens de correio
eletrônico e informações de contato, partilha de
calendário e partilha de conteúdo; software para
gerir e organizar diversos conteúdos digitais para
leitura, tais como livros eletrônicos, jornais
eletrônicos, teses e revistas eletrônicas; software
para gestão de informações pessoais; software para
comprar, descarregar, reproduzir ou ouvir música;
software informático para compra, subscrição,
descarregamento, reprodução ou audição de
conteúdos digitais de leitura, nomeadamente, livros
eletrônicos, jornais eletrônicos, teses, revistas
eletrônicas e jogos eletrônicos; software para
registro, organização, transmissão, manipulação e
revisão de textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros
de vídeo e jogos eletrônicos relacionados com
televisores, computadores, leitores de música,
leitores de vídeo, leitores multimídia e telemóveis;
aplicativo de software para reconhecimento de voz;
software destinado a sistema de navegação por
satélite e por gps para fins de navegação,
planejamento de itinerários e viagens e mapeamento
eletrônico; software para sistemas de informação de
viagem para fornecimento ou prestação de
conselhos e informações de viagem relacionados
com hotéis, locais de interesses, museus,
transportes públicos, restaurantes e outras
informações
relacionadas
com
viagens
e
transportes; software que sugere as aplicações de
entrada de caneta mais adequadas para o
dispositivo móvel; software para a visualização e o
descarregamento de mapas eletrônicos; software
integrado em telefones portáteis e/ou computadores
portáteis, que permite aos utilizadores jogarem e
descarregarem jogos eletrônicos, ouvirem e
descarregarem toques telefônicos e música e
visualizarem e descarregarem protetores de ecrã e
imagens de fundo; software para edição de
atividades cotidianas, livros de endereços,
calendários, memorandos e conteúdos multimídia
guardados em dispositivos móveis; software para
permitir a criação, colocação, carregamento,
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descarregamento, transmissão, recepção, edição,
extração, codificação, decodificação, reprodução,
armazenamento,
organização,
exibição,
apresentação, etiquetagem, colocação em blogues,
partilha ou fornecimento de material ou de
informação eletrônicos através da internet ou de
outras redes de comunicação; software que permite
aos utilizadores programarem e distribuírem
conteúdos de aula, de vídeo, de texto e outros
conteúdos multimídia, nomeadamente música,
concertos, vídeos, programas de rádio, programas
de televisão, notícias, desporto, jogos, eventos
culturais e programas recreativos e educativos
através de redes de comunicações; software
destinados a recepção, transporte, codificação,
descodificação,
desencriptação,
encriptação,
transmissão, multiplexagem, desmultiplexagem e
manipulação de vídeo e de outros dados em formato
digital para a transmissão de programas de televisão
e outros programas de vídeo para dispositivo de
vídeos adequados com vista à distribuição de
programas televisivos para a visualização nem
aparelhos de televisão; computadores; álbuns
digitais sob a forma de visores de fotografias digitais;
molduras de fotografias digitais "set-top boxes"
digitais;
imagens
digitais
descarregáveis,
nomeadamente imagens fotográficas ou de vídeo
descarregáveis no domínio da educação e do
entretenimento;
toques
descarregáveis
para
telemóvel (celular); leitores de dvd; quadros brancos
eletrônicos; máquinas de fax; unidades de discos
rígidos; terminais de intercomunicação com chaves
para a ligação a redes telefônicas; telefones com
base no protocolo de internet (ip); quadros
comutadores de centrais telefônicas privativas com
protocolo de internet (ip); software de sistema
operativo par centrais telefônicas; comutadores para
centrais telefônicas; comutadores de rede de área
local (lan); acessórios para telemóveis e
computadores "tablet", nomeadamente baterias,
carregadores de baterias elétricas, cabos para
comunicações de dados, auscultadores com fios,
auscultadores sem fios, auriculares, carregadores
para automóveis; estojo em couro para telemóveis e
dispositivos eletrônicos, kits mãos-livres para uso
com telemóveis (celulares) e computadores "tablet",
estojos de tipo carteira para telemóveis e
computadores "tablet", canetas eletrônicas, suportes
para telefones e correias para telefones; painéis
frontais de substituição para telemóveis e
computadores
portáteis;
leitores
de
áudio
concebidos para utilizar com telemóveis e
computadores "tablet"; suportes para telemóveis;
software para sistemas operativos de telemóveis;
monitores [materiais de computadores]; reprodutores
de mp3; hardware para servidores de acesso a
redes; software para operação de servidores de
acesso a redes; agendas pessoais digitais ("pda");
computadores portáteis; leitores multimídia portáteis;
impressoras para utilização com computadores;
semicondutores [chips]; software para sistemas de
gestão de redes; canetas para dispositivos
eletrônicos portáteis; software de sistema operativo
para computadores "tablet", telefones; telefones
utilizados como dispositivos terminais para pbx
(central telefônica privada) por protocolo de internet
(ip); receptores de televisão; óculos tridimensionais
(3d); encaminhadores de rede de área alargada
(wan).
Prior.:011119187
14/08/2012 EM
Procurador: HUGO SILVA & MALDONADO PROP.
INTELECTUAL
No.840378149 27/12/2012
003
Tit.RCN TELEVISION S.A. (CO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6553311
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WIN SPORTS
NCL(10) 38 serviços de emissão, divulgação,
transmissão e difusão de programas de televisão e
rádio.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840378157 27/12/2012
Tit.SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLENDER TECDRIVE
NCL(10) 07 motores (exceto motores para veículos
terrestres); acoplamentos e dispositivos para
transmissão de força (exceto para veículos
terrestres).
Prior.:011065968
24/07/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840378165 27/12/2012
003
Tit.SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLENDER NEURODRIVE
NCL(10) 07 motores (exceto motores para veículos
terrestres); acoplamentos e dispositivos para
transmissão de força (exceto para veículos
terrestres).
Prior.:011065786
24/07/2012 EM
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840378173 27/12/2012
Tit.RCN TELEVISION S.A. (CO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6553311
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WIN SPORTS

assessoria relacionados com ensino de línguas;
ensino de línguas; instrução no domínio dos serviços
sociais.
Prior.:011119187
14/08/2012 EM
Procurador: HUGO SILVA & MALDONADO PROP.
INTELECTUAL
No.840378190 27/12/2012
003
Tit.POLIMPORT - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00436042004752
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THE WHITE CERAMIC PAN

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 38 serviços de emissão, divulgação,
transmissão e difusão de programas de televisão e
rádio.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840378181 27/12/2012
003
Tit.SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8494932
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JOINCLASS
NCL(10) 41 cursos por correspondência em linha
"on-line", organização e direção de seminários;
publicação de textos que não sejam textos
publicitários; publicação de livros; publicação de
revistas especializadas; publicação de material
didático; fornecimento de publicações eletrônicas em
linha (não transferíveis); publicação de livros ou
ensaios acadêmicos; publicação de periódicos;
publicação de livros eletrônicos e jornais em linha;
serviços de bibliotecas eletrônicas; bibliotecas de
empréstimo de livros; consultoria na área de
educação; prestação de informações relacionadas
com exames pedagógicos; produção de programas
de difusão de conteúdos didáticos; serviços de
montagem de programas radiofônicos e televisivos;
ações de formação; serviços de instrução; provas
pedagógicas; investigação educativa; planejamento
e realização de ações de formação; testes de
avaliação de competência em língua inglesa; ensino
de línguas estrangeiras; exames pedagógicos no
domínio das línguas estrangeiras; ensino de línguas
estrangeiras; informações sobre educação; ensino
de línguas estrangeiras; exames pedagógicos em
linha; cursos em ensino pela internet; instrução
sobre ensino pela internet; provas pedagógicas
através da internet; academias de comunicação na
internet; cursos por correspondências; academias de
línguas estrangeiras disponíveis via internet;
educação no domínio dos métodos de ensino de
línguas; fornecimento de cursos de línguas;
organização de cursos de línguas; serviços de

CFE(4) 5.11.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 21 linha de panelas de cerâmica, que
cozinha e grelha e aquecem mais rápido, sem soltar
resíduos e sem grudar o alimento.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840378203 27/12/2012
003
Tit.OLE HENRIKSEN OF DENMARK, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910936
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PERFECT TRUTH
NCL(10) 03 preparações não medicinais para
cuidados da pele.
Prior.:85/781,962
16/11/2012 US
Procurador: HUGO SILVA & MALDONADO PROP.
INTELECTUAL
No.840378211 27/12/2012
003
Tit.BIOMET MANUFACTURING CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 578004
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOGUARD
NCL(10) 10 implantes ortopédicos; implantes
ortopédicos e seus revestimentos; implantes de
quadril e seus revestimentos; implante de quadril;
revestimentos antibióticos vendidos como um
componente integral de implantes de quadril.
Prior.:85/695,099
03/08/2012 US
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840378220 27/12/2012
003
Tit.BIOMET MANUFACTURING CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 578004
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOGUARD
NCL(10) 05 revestimento antibiótico para implantes
ortopédicos.
Prior.:85/695,099
03/08/2012 US
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840378238 27/12/2012
003
Tit.OLE HENRIKSEN OF DENMARK, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8083819
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PURE TRUTH
NCL(10) 03 preparações não medicinais para
cuidados da pele.
Prior.:85/781,966
16/11/2012 US
Procurador: HUGO SILVA & MALDONADO PROP.
INTELECTUAL
No.840378246 27/12/2012
Tit.AB BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60934551000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

003
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Prior.:123930297
27/06/2012 FR
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO

Marca: BOULANGERIE PANESSE

No.840378289 27/12/2012
003
Tit.SEMP TOSHIBA AMAZONAS S/A (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04400552000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BAZOOKA DYNAMIC SUPER WOOFER

CFE(4) 8.1.1; 25.1.25; 26.4.7; 27.5.1
NCL(10) 30 pães, massas para pães, massas
alimenticias
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840378254 27/12/2012
003
Tit.AB BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60934551000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOULANGERIE PANESSE
NCL(10) 30 pães, massas para pães , massas
alimenticias
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840378262 27/12/2012
Tit.COMPAGNIE GERVAIS DANONE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0028134
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 produtos de áudio e video, quais sejam;
auto-falantes; amplificadores; aparelhos para
trasmissão de som; fones de ouvido, aparelhos de
informática; suportes para gravação de som;
gravadores de fita; juke boxes, microfones; rádios;
radios toca-fitas portáteis, aparelhos de gravação de
som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de
televisão; toca-discos, videofones; aparelhos de
videocassetes;
aparelhos
de
videocassetes;
aparelhos de comunicação.
Procurador: MARISA BARALDI MACEDO
No.840378297 27/12/2012
003
Tit.DEERE & COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0033308
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POR GERAÇÕES
NCL(10) 07 máquinas e equipamentos para uso nas
áreas de agricultura, de relva, de silvicultura, de
construção e partes dos produtos anteriormente
citados.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 26.1.12
NCL(10) 29 leite, leite em pó gelificado, aromatizado;
produtos á base de leite, a saber, sobremesas
lacteas, iogurtes, bebidas a base de iogurte, queijo,
bebidas não aromatizadas (sabor natural) ou
aromatizadas compostas principalmente de leite ou
de produtos lacteos bebidas lacteas compostas
principalmente de leite, bebidas lacteas contendo
frutas, fermentados simples ou produtos lacteos
aromatizados.
Procurador: ADRIANA FERNANDES ROLLO
No.840378270 27/12/2012
003
Tit.HERMES INTERNATIONAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5100542
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EAU DE MANDARINE AMBRÉE HERMES

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 03 perfume; produtos de perfumaria; água
de colônia; água de perfume, óleos essenciais para
uso pessoal; cosmeticos; loçoes capilares e loções
cosmeticas para o corpo, sabões dentrificios,
desodorantes para uso pessoal, géis para banho e
banheira, xampus; cremes de beleza para o corpo.

No.840378300 27/12/2012
003
Tit.DEERE & COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0033308
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POR GERAÇÕES
NCL(10) 12 veículos para uso nas áreas de
agricultura, de relva, de silvicultura, de construção e
suas partes.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378319 27/12/2012
003
Tit.DEERE & COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0033308
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POR GERAÇÕES
NCL(10) 35 consultoria em gestão de negócios nas
áreas de agricultura, de relva, de silvicultura e de
construção.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378327 27/12/2012
003
Tit.NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
CO.,LTD (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9015639
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DYNAFRAME
NCL(10) 06 hapas de aço; canos de aço; painéis de
metal para construção; anéis de metal; batentes de
vietal; gonzos de metal; esquadros de metal para
construção; vigas de metal para construção ivil;
materiais de metal para reforço de construção;
ferragens para construção; construções de metal;
ferragens de metal; traves [vigas] de metal;
revestimento de metal; dorcas de metal; colunas
metálicas para edificações; varas de metal; postes
de metal; escoras je metal; pranchas de metal
[folhas]; chapas e placas de metal; treliça de metal;

tubos de metal; ~mortecedores de aço em forma de
u para isolamento sismico em construções.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.840378335 27/12/2012
003
Tit.IMO HOLDING GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910537
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: T-SOLID
NCL(10) 12 aparelhos mecânicos para a
transmissão de energia para embarcações
terrestres, a saber, anéis dentados, anéis giratórios,
mancais de pivô, mancais antifricção de diâmetro
grande, aparelhos mecânicos para a transmissão de
energia para embarcações terrestres, a saber,
mancais de diâmetro grande usados como mancais
de pivô ou como mancais de quatro pontos de
contato, ou como mancais em esfera e de bastões,
outros anéis giratórios mecânicos e mancais de pivô
mecânicos, bem como anéis giratórios com uma
unidade motriz consistindo de uma engrenagem
helicoidal, ou de uma engrenagem de pinhão que é
regida por um motor hidráulico ou um motor elétrico;
anéis giratórios revestidos metalicamente para
embarcações terrestres, a saber, mancais antifricção
de diâmetro grande, também conhecidos como
mancais de pivô, como mancais de quatro pontos de
contato, como anéis giratórios em esfera e de
bastões, bem como anéis giratórios.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378343 27/12/2012
003
Tit.NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING
CO.,LTD (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9015639
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DYNAFRAME
NCL(10) 37 construção civil; serviços de isolamento
para edificações; impermeabilização (edificações);
impermeabilizaçao d edificações; demolição de
edificações; construção de aeroportos; construção
de instalações aquáticas; construção de torres de
comunicação; construção de portos; construção de
cais; construção de edifícios residenciais e
comerciais; construção de estradas; construção de
concreto ou terraplanagem; construção de base de
isolamento e aparelho de controle de vibração para
edificios; construção de estruturas de aço;
construção de armazém; construção de ilhas
artificiais; construção de túneis; construção de
estádios; construção de tanques de armazenamento;
perfuração de poços; construção de fábricas;
instalação e reparo de fornos; instalação de
máquinas; construção e manutenção de oleoduto;
serviços de encanamento; rebitagem; construção
subaquática; reparos subaquáticos; construção de
plataformas de perfuração de óleo natural;
construção de plataformas de perfuração de gás
natural; construção de pontes; construção de
estruturas maritimas; construção de estruturas
costeiras; construção; informação sobre construção;
supervisão de trabalhos de construção civil;
instalação n segmento de usinas de energia elétrica;
instalação, manutenção e reparo no segmento de
usinas
de
produtos
quimicos;
instalação,
manutenção e reparo no segmento de usinas
siderúrgicas; instalação no segmento de usinas de
tratamento de residuos; instalação no segmento de
usinas de tratamento de bifenil policlorado;
instalação no segmento de usinas de reciclagem;
instalação no segmento de usinas de energia;
instalação no segmento de usinas de gás natural
liquefeito; instalação e reparo de aparelhos de arcondicionado; instalação, manutenção e reparo de
computadores; instalação e reparo de telefones;
instalação de aparelhos elétricos; limpeza e reparo
de caldeira; manutenção e reparo de queimadores;
conserto de bomba; consultoria na área de
construção civil; reparo ou manutenção de máquinas
e aparelhos de processamento quimico; reparo ou
manutenção de máquinas e ferramentas de
metalúrgica; reparo ou manutenção de fornos
industriais; reparo ou manutenção de tanques de
armazenamento.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
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No.840378351 27/12/2012
003
Tit.IMO HOLDING GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910537
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: T-SOLID
NCL(10) 07 aparelhos mecânicos para a
transmissão de energia para embarcações
terrestres, a saber, anéis dentados, anéis giratórios,
mancais de pivô, mancais antifricção de diâmetro
grande, aparelhos mecânicos para a transmissão de
energia para embarcações terrestres, a saber,
mancais de diâmetro grande usados como mancais
de pivô ou como mancais de quatro pontos de
contato, ou como mancais em esfera e de bastões,
outros anéis giratórios mecânicos e mancais de pivô
mecânicos, bem como anéis giratórios com uma
unidade motriz consistindo de uma engrenagem
helicoidal, ou de uma engrenagem de pinhão que é
regida por um motor hidráulico ou um motor elétrico;
anéis giratórios revestidos metalicamente para
embarcações terrestres, a saber, mancais antifricção
de diâmetro grande, também conhecidos como
mancais de pivô, como mancais de quatro pontos de
contato, como anéis giratórios em esfera e de
bastões, bem como anéis giratórios.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378360 27/12/2012
003
Tit.IMO HOLDING GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910537
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: T-SOLID
NCL(10) 06 metais não preciosos e suas ligas para
revestimentos metálicos, materiais de construção
revestidos feitos de metal.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378378 27/12/2012
003
Tit.WIDEX A/S (DK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0298395
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZEN2GO
NCL(10) 10 aparelhos auditivos para pessoas que
sofrem de tinitus (zumbido).
Prior.:VA 2012 01801 05/07/2012 DK
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378386 27/12/2012
Tit.INGCO TOOLS CO., LIMITED (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9068775
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INGCO

pregadores; grampeadores; vibradores [máquinas]
para
uso
industrial;
betoneiras;
britadeira;
compactador de placa; rachadores de lenha;
madeira (máquinas para trabalhar ->; ferramentas
pneumáticas; ar comprimido (máquinas de -);
cortadores de grama [máquinas]; sopradoras
(máquinas -); aparar (máquinas para -); cortadoras
[máquinas] para uso industrial; bombas [máquinas];
lavadoras de alta pressáo; aspiradores de pó;
agricolas (máquinas ->; geradores de eletricidade;
propulsáo (correntes de -) exceto para veículos
terrestres; máquinas de soldagem, elétricos;
ferramentas [partes de máquinas]; brocas [peças de
máquinas]; porta-brocas [peças de máquinas];
brocas de fresa; serras (lâminas para -) [partes de
máquinas]; trituradoras (máquinas -); máquinas
(rodas para -); peças para máquinas de polimento;
pastilhas para maquinas de polir o chão; rebolo;
lixas; discos de corte, partes de máquinas;
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.840378394 27/12/2012
Tit.WIDEX A/S (DK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0298395
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MELODIA
NCL(10) 10 aparelhos auditivos.
Prior.:VA 2012 01813 05/07/2012 DK
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.840378408 27/12/2012
003
Tit.SELAS HEAT TECHNOLOGY COMPANY LLC
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6583830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SELAS
NCL(10) 42 serviços de consultoria e de engenharia
para o desenho/projeto, para o planejamento, para a
instalação, para a construção e para a operação de
fornalhas de vários tipos e de sistemas e de
aparelhos de tratamento de calor e de combustão
para usuários e potenciais usuários dos mesmos.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378416 27/12/2012
Tit.INGCO TOOLS CO., LIMITED (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9068775
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INGCO

No.840378424 27/12/2012
003
Tit.SELAS HEAT TECHNOLOGY COMPANY LLC
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6583830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SELAS
NCL(10) 40 fabricação de sistemas e de aparelhos
de tratamento de calor e de combustão e de
fornalhas de vários tipos por encomenda e/ou
especificação de terceiros.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378432 27/12/2012
003
Tit.SELAS HEAT TECHNOLOGY COMPANY LLC
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6583830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SELAS
NCL(10) 37 instalação de sistemas e de aparelhos
de tratamento de calor e de combustão e de
fornalhas de vários tipos.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378440 27/12/2012
Tit.INGCO TOOLS CO., LIMITED (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9068775
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INGCO

003

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 ferramentas mecânicas; ferramentas
portáteis, exceto as operadas manualmente; furar
(máquinas para -); chave de fenda elétrica, exceto as
operadas
manualmente;
martelos
elétricos;
cortadores [máquinas]; serras [máquinas]; lixadeiras;
polimento (máquinas e aparelhos para -) [elétricos];
trituradoras (máquinas -); chaves de boca de
impacto, partes de máquinas; aplainar (máquinas
para -); fresa; gravar (máquinas para -); junções
[peças de motor]; pintar (pistolas para -); pistolas
elétricas para cola; pistolas de pregar; grampeador
industrial; aparelhos elétricos para cozinha; furadeira
de bancada de pressão, partes de máquinas; tomos
mecânicos [ferramentas mecânicas]; monta-cargas;
motores,
exceto
para
veiculos
terrestres;

discos de polimento; cortadores [ferramentas
manuais]; ferros para polir e dar lustre; discos de
lixar; serras (lâminas para -> [partes de ferramentas
manuais];
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 08 ferramentas manuais; brocas; chaves de
fenda; serras [ferramentas manuais]; chaves de
boca; alicates [pinças]; braçadeiras [para carpinteiros
ou tanoeiros]; martelos [ferramentas manuais];
machados; cinzéis; plainas; fresas; cortadores;
pregadores; grampeadores; limas [ferramentas];
pinças;
furadores
[ferramentas];
rebitadores
[máquina para rebitar] [ferramentas manuais];
colheres de pedreiro [trolha]; pás [instrumentos
manuais]; chaves sextavadas; chaves inglesas
[ferramentas manuais]; ferramentas para plissar;
macacos manuais; sacos para ferramentas; portaferramentas; agrícolas (implementos -) (manuais];
jardinagem
(ferramentas
de
-)
[operadas
manualmente]; tesouras; ancinhos [ferramentas
manuais]; cortadores de grama [instrumentos
manuais]; cutelaria <produtos para -); facas de poda;
esmerilhar (instrumentos manuais para -); pistolas
[ferramentas]; facas; afiar [amolar] (instrumentos
para -); transplantadoras (ferramentas manuais];

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 pesagem (aparelhos e instrumentos
para -); balanças; instrumentos para medição; fita
métrica; níveis de bolhas de ar; laser, exceto para
uso médico; calibradores; multímetro digital;
contadores (medidores]; teste (aparelhos para -)
exceto para uso medicinal; aparelho e instrumentos
de segurança para a prevenção de acidentes ou
ferimentos; roupas de proteção; capacetes para
proteção; luvas para proteção contra acidentes;
máscaras para proteção; respiratárias (máscaras -)
eexceto para respiração artificial]; botas de proteção;
óculos de proteção; joelheiras para operários;
proteção para ouvido; colete refletivo; pilhas
elétricas; carregadores de pilhas e baterias;
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.840378459 27/12/2012
003
Tit.DEGUDENT GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4802713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CELTRA
NCL(10) 10 dispositivos dentários, a saber, peças
pré-fabricadas para coroas, para pontes e para
pônticos; implantes dentários.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378467 27/12/2012
003
Tit.ICE IP S.A (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907684
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ICEWATCHES
NCL(10) 14 metais preciosos e suas ligas e produtos
nessas matérias ou folheados, não incluídos em
outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas;
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relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios de
pulso; pulseiras para relógios.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378475 27/12/2012
003
Tit.DEGUDENT GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4802713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CELTRA
NCL(10) 05 material para reparo dos dentes e para
coroas e para pontes dentárias.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378483 27/12/2012
003
Tit.THE GILLETTE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0131628
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRESTOBARBA ULTRAGRIP SPORT
NCL(10) 08 lâminas e lâminas de barbear,
dispensadores, caixas, estojos e cartuchos, todos
especificamente para e contendo lâminas de
barbear; peças e acessórios para todos os produtos
supracitados.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378491 27/12/2012
003
Tit.YARA INTERNATIONAL ASA (NO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4973771
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NITCAL
NCL(10) 01 aditivos químicos para fluidos de
perfuração e de completação; misturas de aditivos
químicos para a aceleração da colocação de
concreto.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378505 27/12/2012
003
Tit.OXITENO S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62545686000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALKOSYNT
NCL(10) 01 produtos químicos, ou seja, álcool
etoxilado, etoxilados alcool sintético, não-iõnicos,
álcool etoxiladosj isotridecilo, etoxilatos de álcool
isodécilo, etoxilatos de álcool decilo, etoxilatos de
álcool lineares ei isomériça, etoxilato pouco álcool,
de alta pureza etoxilados primárias álcool, todos os
bens acima4 mencionados para utilizaçao no fabrico
de cuidados pessoais, cuidados domésticos,
produtos de limpe~ industrial e institucional,
construção petróleo & gas, tintas e revestimentos,
têxteis, couro, j groquímicos, intermidiates orgânicos,
solventes e aditivos, farmacêutica, metalurgia
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378513 27/12/2012
003
Tit.BANCO CSF S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08357240000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GIROCARD
NCL(10) 36 serviços financeiros; serviços de
pagamento de contas; serviços de cartões de
crédito; serviços de cartões de débito; serviços de
cartões recarregáveis para transações financeiras;
serviços de cartões pré-pagos; serviços de
transações eletrônicas de crédito e de débito;
serviços de transferénci eletrônica de fundos;
emissão de cartões de fidelidade (serviços
financeiros]; serviços de dinheiro eletrônico, de
pagamentos em dinheiro e de reposição de dinheiro
através de cartões de crédito e de débito; serviços
de transações eletrônicas em dinheiro; serviços de
verificação de cheques e de troca de cheque por
dinheiro; serviços de acesso a depósitos e a
máquinas mecanizadas para a contagem de
dinheiro;
serviços
de
processamento
de
pagamentos; serviços de autenticação e de
verificação de transações; serviços de subscrição de
seguros de viagem; serviços de transferência
eletrônica de fundos e de cambio da moeda
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corrente; serviços de avaliação financeira e de
gerenciamento de risco para terceiros na ar de
crédito ao consumidor; serviços de gerenciamento
de crédito; disseminação de informações financeiras
através de uma rede global de computadores.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

trufa/túbera, trufas/túberas em conserva, purê de
trufa/túbera; sopas prontas enlatadas; geléias,
doces, compotas; ovos, leite e laticínios; óleos e
gorduras comestíveis; refeições prontas, a saber,
tzatziki, kipiti, jajik, homus, tapenade.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

No.840378521 27/12/2012
003
Tit.CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45543915000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FALE AGORA
NCL(10) 35 serviços de compra, venda, revenda,
importação e exportação de produtos, notadamente
kits com aparelho celular mais chip de operadora;
serviços de publicidade, marketing, propaganda e
promoção de serviços auxiliares ao comércio.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

No.840378599 28/12/2012
Tit.TADYUKI WATANABE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08054716000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LEAF STYLE

No.840378530 27/12/2012
003
Tit.WESTERN UNION HOLDINGS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4762290
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WU
NCL(10) 36 seguros; negócios financeiros; negócios
monetários; negócios imobiliários.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378564 27/12/2012
003
Tit.LAFARGE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0076929
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRUINDO CIDADES MELHORES
NCL(10) 37 serviços de construção e edificação;
supervisão de construção civil e informações
relacionadas ao planejamento urbano, à construção
sustentável, a métodos de construção, ao respeito
pelo meio ambiente e a economia de energia na
área de materiais de construção; serviços de
extração de pedreira e de mineração.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378572 27/12/2012
003
Tit.LAFARGE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0076929
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRUINDO CIDADES MELHORES
NCL(10) 40 tratamento de materiais; reciclagem de
materiais de construção; informações relacionadas
ao tratamento e a reciclagem de materiais de
construção.
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840378580 27/12/2012
Tit.D.P.A.P. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907668
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 2.7.2; 17.2.5; 26.4.4
NCL(10) 29 carne, peixe, caviar, taramas (ovas de
bacalhau ou de carpa), peixe em conserva, peixe em
salmoura, conservas de peixe; ovas de peixe em
conserva ou preparadas; alimentos preparados a
partir de peixe, aves e caça; conservas de carne;
extratos de carne; frutas e, legumes e verduras em
conserva, congelados, secos e cozidos; pepinos;
sucos de verduras e legumes para cozinhar; suco de

003

CFE(4) 5.3.13-14; 25.12.25; 27.5.1
NCL(10) 31 plantas ornamentais, plantas e flores,
sementes de plantas, mudas e outras formas de
propagação vegetal, todas incluídas nesta classe.
Procurador: MARIA ELISA SANTUCCI BREVES
No.840378602 28/12/2012
Tit.BBM HOLDING S.A. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04768114000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BACOR

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 serviços de administração de carteiras e
custódia de títulos e valores mobiliários.
Procurador: CARLA CASTELLO
No.840378610 28/12/2012
Tit.AUX GROUP CO., LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8915970
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AUX

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 portáteis (telefones -); radiotelefonia
(aparelhos para -); telefone (aparelhos de -);
galvânicos (elementos -); carregadores para baterias
elétricas; controle remoto (aparelho para -);
computadores; notebook [computadores]; tablets
(computador pessoal).
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
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No.840378629 28/12/2012
003
Tit.USINNA NATURAL RS SUPLEMENTOS
ALIMENTARES E VITAMINADOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00177482000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: USINA NATURAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista de frutas.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de suplementos nutricionais e
vitaminas.
Procurador: DE SOUZA, GUEUDEVILLE & CIA

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 29 carnes resfriados (diversos tipos de
cortes),carnes congeladas (diversos tipos de cortes,
legumes e verduras congeladas.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR

No.840378670 28/12/2012
003
Tit.MANTRAN TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00109424000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MANTRAN

No.840378700 28/12/2012
Tit.MINERVA S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67620377000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NOVAMESA M

003

No.840378637 28/12/2012
003
Tit.TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES
ORTOPEDICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09123223000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LEBENSKRAFFT
NCL(10) 10 afastador cirúrgico; aparelho científico e
médico a laser; bisturis [lâminas]; aparelho ou
instrumento odontológico; implantes cirúrgicos
[materiais artificiais]; aparelho ou instrumento
médico; cirúrgicos (aparelhos e instrumentos -);
agulha cirúrgica.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.840378645 28/12/2012
003
Tit.TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES
ORTOPEDICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09123223000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LEBENSKRAFFT
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos médicos.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.840378653 28/12/2012
003
Tit.R2D2 RELÓGIO URBANO DIGITAL LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15371810000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TV TRUCK

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 suporte tecnico, manutenção e serviços
de informática e desenvolvimento de programas para
computadores e internet.
Procurador: EMBRAMARCAS EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA
No.840378688 28/12/2012
003
Tit.PELEGRINO LE SUPLEMENTOS PRODUTOS
NATURAIS E VESTUÁRIO LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17001544000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NUTRIMAIS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercialização de suplementos
alimentares com a finalidade de auxiliar no ganho e
manutenção de massa muscular.
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 18.1.21; 26.4.10; 27.5.1
NCL(10) 35 indústria e comércio de engenhos
publicitários tais como outdoor, empenas, front, back
light e relógios urbanos; manutenção em outdoor,
empenas, front, back light relógio digitais urbanos e
periféricos.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.840378661 28/12/2012
003
Tit.FRUTAS CAIÇARA PRODUÇÃO E COMÉRCIO
LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10646769000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRUTAS CAIÇARA

No.840378696 28/12/2012
Tit.MINERVA S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67620377000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NOVAMESA M

003

CFE(4) 25.7.20; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 29 carnes resfriadas (diversos tipos de
cortes),carnes
congeladas(diversos
tipos
de
cortes),legumes e verduras congelados.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.840378718 28/12/2012
Tit.MINERVA S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67620377000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NOVAMESA M

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 29 carnes resfriadas (diversos tipos de
cortes),carnes congeladas (diversos tipos de
cortes),legumes e verduras congelados.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.840378726 28/12/2012
003
Tit.GLOBAL NUTRI REFEIÇÕES INDUSTRIAIS
LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13922830000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO GASTRÔ
NCL(10) 43 serviços de buffet / catering / bufê; bar /
restaurante; cantinas.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840378734 28/12/2012
003
Tit.TIANJIN PHARMACEUTICALS GROUP CO.,
LTDA. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7232853
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TJPC
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CFE(4) 3.7.16; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas; matérias primas para
uso medicinal; medicamentos chineses para uso
humano; preparações para esterilização; alimentos
dietéticos
adaptados
para
uso
medicinal;
medicamentos
depurativos;
preparações
veterinárias; preparações para destruir animais
nocivos; artigos para curativos {medicinais};
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.840378742 28/12/2012
003
Tit.SUZHOU TITP WIND ENERGY TECNHOLOGY
CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7187718
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TITP

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1; 28.3
NCL(10) 07 turbina eólica, dinamos.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.840378750 28/12/2012
003
Tit.TIANJIN TIANYAO PHARMACEUTICALS CO.,
LTDA (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7232713
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TIANYAO

CFE(4) 26.1.1; 26.5.1; 27.5.1; 28.3
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas; matérias primas para
uso medicinal; medicamentos chineses para uso
humano; preparações para esterilização; alimentos
dietéticos
adaptados
para
uso
medicinal;
medicamentos
depurativos;
preparações
veterinárias; preparações para destruir animais
nocivos; artigos para curativos {medicinais};
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.840378769 28/12/2012
Tit.BLISTEX INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0189014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIP VIBRANCE

003

NCL(10)
03
preparações
tópicas
não
medicamentosas para cuidados com os lábios,
cuidados com a pele e cuidados pessoais;
preparações tópicas não medicamentosas para uso
humano
para
hidratação,
secura,
feridas,
queimaduras, coceira, para o cuidado dos lábios e
pele, para limpeza da pele, para prevenir ou aliviar
os sintomas acne e outras aflições da pele; loções,
géis, pomadas e unguentos não medicamentosos
para utilização nos labios e pele; preparações
tópicas não medicinais de proteção solar para
utilização nos lábios e pele, e aplicadores ou
almofadas vendido como um componente com as
mercadorias acima mencionadas, na classe
internacional 3.
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.840378777 28/12/2012
003
Tit.BLISTEX INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0189014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIP VIBRANCE
NCL(10) 05 preparações tópicas medicinais para
cuidados com os lábios, cuidados com a pele, e
cuidado pessoal; preparações tópicas medicinais
para uso humano para hidratação, secura, feridas,
queimaduras, coceira, para o cuidado dos lábios e
pele, para limpeza da pele, para prevenir ou aliviar
os sintomas acne e outras aflições da pele;
preparações analgésicas tópicas, preparações
antibióticas tópicas; preparações medicinais tópicas
de proteção solar para uso nos lábios e pele, e
aplicadores ou almofadas vendidas como um
componente
com
as
mercadorias
acima
mencionadas, na classe internacional 05.
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.840378785 28/12/2012
003
Tit.BLISTEX INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0189014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOISTURE MELT
NCL(10)
03
preparações
tópicas
não
medicamentosas para cuidados com os lábios,
cuidados com a pele e cuidados pessoais;
preparações tópicas não medicamentosas para uso
humano
para
hidratação,
secura,
feridas,
queimaduras, coceira, para o cuidado dos lábios e
pele, para limpeza da pele, para prevenir ou aliviar
os sintomas acne e outras aflições da pele; loções,
géis, pomadas e unguentos não medicamentosos
para utilização nos labios e pele; preparações
tópicas não medicinais de proteção solar para
utilização nos lábios e pele, e aplicadores ou
almofadas vendido como um componente com as
mercadorias acima mencionadas, na classe
internacional 3.
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.840378793 28/12/2012
003
Tit.BLISTEX INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0189014
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOISTURE MELT
NCL(10) 05 preparações tópicas medicinais para
cuidados com os lábios, cuidados com a pele, e
cuidado pessoal; preparações tópicas medicinais
para uso humano para hidratação, secura, feridas,
queimaduras, coceira, para o cuidado dos lábios e
pele, para limpeza da pele, para prevenir ou aliviar
os sintomas acne e outras aflições da pele;
preparações analgésicas tópicas, preparações
antibióticas tópicas; preparações medicinais tópicas
de proteção solar para uso nos lábios e pele, e
aplicadores ou almofadas vendidas como um
componente
com
as
mercadorias
acima
mencionadas, na classe internacional 05.
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

No.840378807 28/12/2012
003
Tit.MOGOBE LIMITED (AN ISRAELI LIMITED
LIABILITY COMPANY) (IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9002839
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOGOBE
NCL(10) 09 programas de computador e aplicativos
relacionados com personagens fictícios e jogos de
vídeo interativos, tudo através de uma rede mundial
de computadores, televisão interativa, banda larga
via satélite e as redes de televisão por cabo,
telefones celulares, dispositivos portáteis, laptops e
outros dispositivos portáteis; cd e discos de dvd com
músicas pré-gravados, jogos de atividade, livros e
outros conteúdos multimídia para crianças com
personagens fictícios, tudo incluso na classe 9.
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.840378815 28/12/2012
003
Tit.MOGOBE LIMITED (AN ISRAELI LIMITED
LIABILITY COMPANY) (IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9002839
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOGOBE
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos desses
materiais, não inclusos em outras classes; livros e
cadernos; impressos; artigos para encadernação,
fotografias, papelaria, adesivos para papelaria ou
uso domestico, materiais plásticos para embalagem
(não incluso em outras classes); tudo incluso na
classe 16.
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.840378831 28/12/2012
003
Tit.MOGOBE LIMITED (AN ISRAELI LIMITED
LIABILITY COMPANY) (IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9002839
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MOGOBE
NCL(10) 41 prestação de serviços educacionais e de
entretenimento, nomeadamente, provisão de jogos e
atividades de personagens fictícios que podem ser
acessados e jogados através de uma rede mundial
de computadores, televisão interativa, banda larga
via satélite, e as redes de televisão por cabo,
telefones celulares, dispositivos portáteis, laptops e
outros dispositivos portáteis, fornecimento de
conteúdos digitais, video, áudio e arquivos de
gráficos e documentos, publicações eletrônicas online e boletins, e jogos de computador on-line em um
formato mono ou multiusuário, relacionados com
personagens ficticios e fornecimento de um site
interativo e atividades on-line relativos a esses
personagens a partir de uma rede mundial de
computadores; tudo incluso na classe 41.
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.840378840 28/12/2012
003
Tit.MULTIGED DIGITALIZAÇÃO, GESTÃO E
GUARDA FISICA LTDA .EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10841078000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MULTIGED DIGITALIZAÇÃO GESTÃO E
GUARDA FISICA

CFE(4) 21.3.1; 26.1.10; 27.5.25
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NCL(10) 42 prestação de serviços de digitalização,
gestão e guarda fisica de documentos, auditoria,
informação e processamento de dados, bem como
outras atividades correlatas.
Procurador: O PRÓPRIO.

NCL(10) 35 serviços de franquia, a saber, oferta de
assistência em gestão de negócios e gerenciamento
comercial no estabelecimento e operação de hotéis
e motéis.
Procurador: O PRÓPRIO.

tablets, notebooks, tocadores de mp3, aparelhos de
som portáteis, assistentes digitais pessoais,
aparelhos eletrônicos de leitura, câmeras digitais e
câmeras.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840378858 28/12/2012
003
Tit.VIEIRAS DE PORTO BELO MARICULTURA
LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15146680000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIEIRAS DE PORTO BELO

No.840378890 28/12/2012
003
Tit.VIEIRAS DE PORTO BELO MARICULTURA
LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15146680000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIEIRAS DE PORTO BELO

No.840378963 28/12/2012
003
Tit.GUESS?, INC. (LEIS DELAWARE) (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0289655
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GUESS BY MARCIANO
NCL(10) 35 serviços de vendas a varejo e
publicidade na área de roupas masculinas, femininas
e infantis e de acessórios de uso pessoal.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 3.9.18; 27.5.1
NCL(10) 44 criação de animais; cultivo e semicultivo
de aquicultura em água salgada e salobra,
especialmente o cultivo de vieiras.
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840378866 28/12/2012
Tit.SICREDI PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10480950000114
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 26.13.25
NCL(10) 35 programa de recompensas/milhagem
em campanhas promocionais.
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840378874 28/12/2012
003
Tit.GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8369984
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IMPACT
NCL(10) 37 serviços de construção de engenharia
civil, a saber, melhoramento, reforço e estabilização
de solos, subsuperfícies e subsolos.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840378882 28/12/2012
Tit.TRAVELODGE HOTELS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8919968
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRAVELODGE

CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1; 29.1.12

No.840378971 28/12/2012
003
Tit.DECATHLON (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0234630
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KEEPLIK
NCL(10) 09 aparelhos para prevenção de morte por
afogamento, especificamente, coletes salva-vidas e
boias salva-vidas, flutuadores salva-vidas, boias de
braço, dispositivos para flutuação salva-vidas,
dispositivos salva-vidas de flutuação.
Prior.:3931395
02/07/2012 FR
Procurador: ANA AMÉLIA ARARIPE
MONTENEGRO

CFE(4) 3.9.18; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista de frutos do mar.
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.840378904 28/12/2012
Tit.TRAVELODGE HOTELS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8919968
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRAVELODGE

003

CFE(4) 26.4.2; 26.11.1; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 43 serviços de hotéis e motéis e de
reservas
de
alojamentos
e
acomodações
temporárias para terceiros.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840378912 28/12/2012
003
Tit.TRAVELODGE HOTELS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8919968
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRAVELODGE
NCL(10) 35 serviços de franquia, a saber, oferta de
assistência em gestão de negócios e gerenciamento
comercial no estabelecimento e operação de hotéis
e motéis.
Procurador: O PRÓPRIO.

003
No.840378920 28/12/2012
003
Tit.TRAVELODGE HOTELS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8919968
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRAVELODGE
NCL(10) 43 serviços de hotéis e motéis de reservas
de alojamentos e acomodações temporárias para
terceiros.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840378955 28/12/2012
003
Tit.GUESS?, INC. (LEIS DELAWARE) (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0289655
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GUESS BY MARCIANO
NCL(10) 09 artigos de ótica, incluindo óculos de sol,
armações de óculos e estojos para óculos; capas e
estojos para aparelhos eletrônicos portáteis,
aparelhos eletrônicos pessoais; telefones celulares,
telefones móveis, telefones, computadores, laptops,

No.840378980 28/12/2012
003
Tit.DECATHLON (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0234630
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KEEPLIK
NCL(10) 28 jogos; brinquedos; artigos para natação,
a saber: cintos, coletes, pulseiras, boias de braço,
boias de natação adaptadas para integrar trajes de
banho, boias; jogos para piscinas (artigos para
brincar em piscinas), brinquedos de banheira.
Prior.:3931395
02/07/2012 FR
Procurador: ANA AMÉLIA ARARIPE
MONTENEGRO
No.840378998 28/12/2012
003
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0087513
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POGO
NCL(10) 28 brinquedos, bolas de brinquedo para
equilibrio.
Procurador: CARINA S RODRIGUES
No.840379005 28/12/2012
003
Tit.LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7983115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LEVEL (3)
NCL(10) 35 serviços de consutoria e gerenciamento
de equipamentos para redes ópticas de terceiros.
Procurador: CARINA RODRIGUES
No.840379013 28/12/2012
003
Tit.LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7983115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LEVEL 3
NCL(10) 35 serviços de consutoria e gerenciamento
de equipamentos para redes ópticas de terceiros.
Procurador: CARINA S RODRIGUES
No.840379021 28/12/2012
003
Tit.LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7983115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LEVEL 3
NCL(10) 38 serviços de redes privadas virtuais.
Procurador: CARINA S RODRIGUES
No.840379030 28/12/2012
Tit.LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7983115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LEVEL 3
NCL(10) 38 telefonia.
Procurador: CARINA S RODRIGUES

003
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No.840379048 28/12/2012
003
Tit.LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7983115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LEVEL (3)
NCL(10) 38 serviços de redes virtuais privadas.
Procurador: CARINA S RODRIGUES
No.840379056 28/12/2012
Tit.LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7983115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LEVEL 3
NCL(10) 38 serviços de rede de fibra óptica.
Procurador: CARINA S RODRIGUES

003

No.840379064 28/12/2012
Tit.LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7983115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LEVEL (3)
NCL(10) 38 telefonia.
Procurador: CARINA S RODRIGUES

003

No.840379072 28/12/2012
Tit.LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7983115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LEVEL (3)
NCL(10) 38 serviços de rede de fibra óptica.
Procurador: CARINA S RODRIGUES

003

No.840379080 28/12/2012
Tit.TELEFÔNICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9075020
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVO SMART TÁXI

003

Tit.FORMA EDITORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00312988000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORMA PROMOCIONAL

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 35 aluguel de espaço publicitário;
publicação de textos publicitários; publicidade por
catálogos de vendas; exposições com fins
publicitárioicomercial;
anúncios;
exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; pesquisa de dados em arquivo de
computador; sistematização de informações em um
banco de dados de computador que permitira
pesquisa para acesso aos anúncios; publicidade on
line em rede de computadores; promoção de vendas
de terceiros; comparação de preços; publicações de
textos de publicidade; compilação de informações
em um banco de dados de computador que permitira
pesquisa para acesso aos anúncios; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexao com comércio ou publicidade realizada
via eletrônica; assessoria, consultoria e informação
ao consumidor sobre produtos e respectivos preços,
como ferramenta auxiliar ao comércio e á
publicidade; sistematização de informações para
obtenção e comparação de preços.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840379110 28/12/2012
003
Tit.THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134929
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ADVAN G.T.
NCL(10) 12 pneus para automóveis, rodas para
veiculos.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

CFE(4) 18.1.7; 27.5.1
NCL(10) 38 serviço de provimento de acesso à
internet para aplicativo de telefones celulares e de
dispositivos móveis visando a localização e
solicitação de táxis disponíveis nas proximidades do
usuârio; bbs [serviços de telecomunicação].
[serviço]; transmissão de mensagens e de imagens
por meio de computador - [ serviço]; transmissão de
filmes de televisão via cabo satélite, rede de
telecomunicação - (serviço]; transmissão [emissão]
de sinal de telecomunicaçao por satélite - [ serviço ];
televisionamento - (serviço ]; telefoni (serviços de -) [ serviço ]; telefone (comunicações por -) - [ serviço ];
teledifusão - [ serviço ]; teleconferéncia (serviços de ) - [serviço] ; telecomunicações (serviços de
roteamento e junção de -) [serviço]; telechamadas
(serviços de -) (rádio, telefone ou outros meios de
comunicação eletrônica] serviço]; serviços de correio
de voz - [ serviço j; serviços de comunicação para a
transmissão de um transação eletrônica de um
estabelecimento ateuma central de processamento
[telecomunicação] [serviço]; satélite (transmissão por
-) - [ serviço]; radiodifusão - [ serviço]; provimento de
acesso a lojas eletrônicas [telecomunicação] - [
serviço]; provedor de acesso [telecomunicação] - (
serviço]; mensagem (transmissão de -) - [ serviço ];
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computad
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840379102 28/12/2012

003

No.840379129 28/12/2012
Tit.DAYCO EUROPE S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0314536
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 26.15.25
NCL(10) 07 componentes e peças do sistema de
transmissão; correia de transmissão, correia de
sincronização,
correia
para
transmissão
continuamente variável, correia poli v, correia de
perfil trapezoidal, correia dentada, amortecedor,
polia, volante para alternador, tensionador,
tensionador automático, tensionador fixo, bomba de
água, os produtos acima de forma isolada em
conjuntos (distribuição em kits).
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840379137 28/12/2012
Tit.DAYCO EUROPE S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0314536
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 26.15.25
NCL(10) 12 componentes e peças do sistema de
transmissão para automóveis, caminhões e outros
veículos terrestres; correia de transmissão, correia
de sincronização, correia para transmissão
continuamente variável, correia poli v, correia de
perfil trapezoidal, correia dentada, amortecedor,
polia, volante para alternador, tensionador,
tensionador automatico, tensionador fixo, bomba de
água, os produtos acima de forma isolada em
conjuntos (distribuição em kits); todos os
componentes supra como peças ou componentes de
automóveis, caminhões e outros veículos terrestres.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840379145 28/12/2012
003
Tit.BARRY CALLEBAUT NEDERLAND B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9074961
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BENSDORP
NCL(10) 30 balas de frutas, doces, bolachas e
biscoitos, suco de alcaçuz, balas de menta, balas
mastigáveis, mel, gelados comestíveis, pâo, pão de
especiarias e bolos, torta frangipane, massa e
produtos de panificação, produtos de confeitaria,
cacau, chocolate em qualquer forma, pudins, mistura
para pudim, patês especialmente preparados,
paezinhos confeitados, sanduíches, amêndoas,
nozes e outras sementes comestíveis [também
processados],
angelica
[erva-do-espírito-santo],
gengibre, café, chá, bem como substitutos para as
essências deste itens [em qualquer forma], fermento,
produtos alimentícios, bem como ingredientes e
matérias-primas para preparação dos mesmos e
substitutos para estes produtos (exceto margarina).
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379153 28/12/2012
003
Tit.LONSDALE SPORTS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9074902
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LONSDALE
NCL(10) 03 preparados de brànqueamento e outras
substâncias para uso em lavanderia; preparados de
limpeza, polimento, brunimento e abrasivos; sabões;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
capilares; dentifricios; produtos de toalete; lápis,
pincéis e esponjas para a aplicação de maquiagem;
lenços umedecidos com preparados para limpeza ou
de toucador; cuidado capilar, limpeza capilar,
produtos e preparados para penteados e coloração
capilar; cuidados com a pele e produtos e
preparados para a limpeza da pele; produtos e
preparados para barbear; produtos e preparados
para depilação; produtos e preparados para higiene
das unhas e cuidados das unhas; produtos e
preparados para bronzeamento; produtos e
preparados para higiene bucal; desodorantes;
antitranspirantes.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379161 28/12/2012
003
Tit.LONSDALE SPORTS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9074902
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LONSDALE
NCL(10) 05 kits contendo preparados médicos;
caixas e kits de primeiros socorros; preparados e
substâncias
farmacêuticas;
preparados
e
substâncias medicinais; drogas com fins médicos;
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preparados
e
substâncias
naturopáticos
e
homeopáticos;
preparados
antissépticos;
analgésicos; preparados e substâncias vitaminicos,
minerais e proteicos; bebidas minerais; bebidas
vitamínicas; bebidas predominantemente minerais
ou
vitaminicas;
suplementos
vitaminicos
e
alimentares; preparados para uso em dietas;
substâncias dietéticas adaptadas para o uso médico;
nutrientes e substâncias nutrientes; suplementos
alimentares; carboidratos em forma liquida;
compostos e extratos de plantas para uso como
suplementos alimentares; bandagens e curativos;
desinfetantes com finalidade higiênica.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379170 28/12/2012
003
Tit.LONSDALE SPORTS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9074902
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LONSDALE
NCL(10) 14 relógios e relógios de pulso; relógios de
pulso, instrumentos de relojoaria e cronomáticos;
pulseiras de relógio; canecas; canecos; troféus,
fivelas de cinto inteiramente de metal precioso ou
revestidos de metal precioso; joias e bijuterias;
cronômetros; relógios despertadores; cinzeiros de
metal precioso; emblemas de metal precioso; caixas;
caixas de metal precioso; caixas de metal precioso
para agulhas; pulseiras; medalhas, distintivos de
metal precioso, porta-velas de metal precioso;
castiçais de metal precioso; estojos para relógios e
para a fabricação de relógios; estojos para relógios;
correntes de metal precioso; caixas de relógios [de
parede ou de sala]; ponteiros de relógio; cafeteiras
nao elétricas, recipientes para uso doméstico,
recipientes para uso doméstico inteiramente de
metal precioso; utensílios de metal precioso para uso
doméstico; imitação de ouro; estojos de metal
precioso para joias; artigos de bijuteria 1 joalheria;
chaveiros; recipientes de metal precioso para a
cozinha; utensílios de metal precioso para a cozinha;
anéis (joias); pires de metal precioso; abotoaduras,
prendedores de gravata; pulseiras para relogios;
relógios de pulso; enfeites de metal precioso;
bijuterias; partes, peças e componentes para todos
os produtos supracitados.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379188 28/12/2012
003
Tit.LONSDALE SPORTS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9074902
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LONSDALE
NCL(10) 16 papel, papelão e bens feitos desses
materiais, não incluidos em outras classes; matéria
impressa; material de encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos para papelaria ou para fins
domésticos; materiais para artistas; pincéis para
pintura; máquinas de escrever e material de
escritório (exceto móveis); material instrutivo e de
ensino (exceto aparelhos>; materiais plásticos para
embalagem (não incluidos em outras classes); tipo
de impressoras; blocos de impressão; sacolas de
plástico (carrinho) para fazer compras; valepresentes; cartões de plástico (não codificados nem
magnetizados);
adesivos
e
decalques
(decalcomania); tatuagens removíveis.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379196 28/12/2012
003
Tit.LONSDALE SPORTS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9074902
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LONSDALE
NCL(10) 21 pratos; xícaras; tigelas e pratos; cestas
para uso doméstico; bandejas para uso doméstico;
obras de arte; suportes para velas; regadores;
baldes para gelo; esculturas e estatuetas;
reprodução de esculturas; vidraria; porcelana; louça
de faiança; estatuetas; miniaturas; enfeites; vasos e
urnas; vasos para flores; utensílios para cozinha e
de uso doméstico e recipientes; utensilios de mesa;
utensílios para cozinhar; jarros e vasilhames para
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beber; pentes, esponjas; pincéis; instrumentos e
materiais não elétricos exclusivamente para limpeza;
chaleiras; caixas para bijuterias; artigos para
presentes e obras de arte inteiramente de porcelana
de ossos, cristal de porcelana, louça, vidro,
porcelana ou terracota; artigos para decoração feitos
de vidro, porcelana de qualidade decorada,
porcelana de qualidade, louça ou porcelana; sacola
térmica; sacola térmica para iscas de peixe; partes e
peças para todos os produtos supracitados.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379200 28/12/2012
003
Tit.RED BULL GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7600372
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOUND CLASH
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos,
para
inspeção,
fotográficos,
cinematográficos, óticos, para pesagem, medição,
sinalização e verificação (supervisão), salva-vidas e
para ensino; aparelhos e instrumentos para
condução, comando, transformação, acumulação,
regulagem ou controle de energia elétrica; aparelhos
para gravação, transmissão ou reprodução de som
ou imagens; walkie-talkies; telefones portáteis e
móveis
e
equipamentos,
componentes
e
sobressalentes para telefones portáteis e móveis;
capas, protetores e acessórios; cabos, plugues e
adaptadores; baterias, acumuladores, dispositivos
para carregamento de acumuladores de telefones
móveis sem fio; cartões de módulo de identidade de
assinante, também para uso com telefones portáteis
e móveis; placas frontais para telefones móveis; tons
de chamada (tons de chamada baixáveis),
aplicativos (app) para telefones móveis, sons,
músicas, imagens e gravações de vídeo baixáveis e
jogos interativos para computador; aparelhos e
máquinas para fotocópia; mídias magnéticas para
dados e discos para gravação; discos compactos;
dvds e outras mídias para gravação digital; fitas de
vídeo;
aparelhos
estereofônicos
pessoais;
mecanismos para máquinas operadas com moedas;
caixas registradoras; máquinas de calcular;
equipamentos para processamento de dados;
computadores; software para computador; aparelhos
para extinção de incêndio; máquinas automáticas
dispensadoras de dinheiro, dispensadoras de
bilhetes e cabines fotográficas automáticas; mídias
dados legíveis por máquina; publicações eletrônicas
(baixáveis>; programas de computador; programas
de jogos para computador; mouse pads; aparelhos
de navegação para veículos; vestuário de proteção;
óculos de proteção, máscaras de proteção e
capacetes de proteção, particularmente para fins
esportivos; escudos de proteção, incluindo escudos
de proteção para ouvido, corpo e face; õculos,
armações para óculos, caixas e bolsas para óculos,
óculos de sol e óculos para prática de esportes;
fones de ouvido; recipientes especiais (caixas,
proteções e capas) adequados para aparelhos e
instrumentos incluidos nesta classe; lanterna,
sinalizador, salva-vidas e bolas de sinalização;
birutas; baterias e acumuladores elétricos; ímãs,
painéis luminosos e painéis luminosos para
publicidade; pulseiras magnéticas (com identificação
codificada); unidades de processamento central,
chips (circuitos integrados) e dispositivos perifericos
para computador; aparelhos para processamento de
dados, painéis de aviso eletrônicos, kits hands free
para telefone, computadores laptopi alto-falantes,
midia magnética para dados, aparelhos telefônicos,
aparelhos de televisão, cartuchos para videogame,
conectores para fios (elétricos) e fios elétricos;
aparelhos de controle remoto; telas de video.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379218 28/12/2012
003
Tit.RED BULL GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7600372
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOUND CLASH
NCL(10) 25 vestuário, camisetas, blusas, suéteres,
anoraques, jaquetas resistentes a vento, capas,

vestidos, malhas (vestuário>, aventais (vestuário),
calças, shorts, saias, tops, jaquetas de malha
felpuda; alças para vestuário (suspensórios), cintas e
corpetes (roupa de baixo), cintos (vestuário>, cintos
para guardar dinheiro (vestuário>, viseiras para sol;
vestuário esportivo; vestuário de couro; vestuário
para uso em ambientes externos; meias; uniformes;
vestuário para ginástica, vestuário para ciclistas e
vestuário para motoristas; calçados, sandálias,
chinelos, botas e calçados esportivos, chuteiras e
travas para futebol, botas para esqui; dispositivos
antiderrapantes para calçados; vestuário para
cabeça, bonés (vestuário para cabeça>, chapéus,
faixas para cabeça (vestuário), bandanas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379226 28/12/2012
003
Tit.RED BULL GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7600372
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOUND CLASH
NCL(10) 41 educação, ensino, estudo e academias
(educação); diversões e parques de diversão;
fornecimento de treinamento, incluindo treinamento
prático
(demonstraçao);
entretenimento;
apresentações ao vivo e entretenimento por meio de
rádio, música, cinema e televisão; circos; atividades
esportivas e culturais; organização de competições
esportivas; serviços para casas noturnas e
discoteca; organização de exibições com fins
culturais, esportivos ou educacionais; aluguel de fitas
de vídeo, filmes, equipamentos para games e
gravação de som; produção de filmes, exceto filmes
publicitários; gravação em video e microfilmagem;
publicação de livros, textos (exceto textos
publicitários), livros eletrônicos e jornais on-line;
editoração eletrônica; fornecimento de publicações
eletrônicas on-line não baixáveis; serviços de game
fornecidos on-line a partir de rede de computadores;
fornecimento de serviços de caraoqué; serviços de
composição e produção musical; serviços de
diagramação, exceto para fins publicitários;
treinamento de animais; serviços de academia de
ginástica; serviços de biblioteca; loterias; serviços de
intérprete de idiomas; organização e realização de
seminários, simpósios, congressos, concursos e
concertos; dublagem; jogos de azar; fotografia;
serviços de estúdio de gravação; arrendamento de
campos e de estádios para prática esportiva;
legendagem.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379234 28/12/2012
Tit.MEDPRIN REGENERATIVE MEDICAL
TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8524580
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDPRIN

003

CFE(4) 27.5.1,17
NCL(10)
42
pesquisa
biológica;
pesquisa
bacteriológica; pesquisa técnica; pesquisa e
desenvolvimento (para outros); análise química;
arquitetura; pesquisa em cosméticos; avaliação de
qualidade; levantamentos; controle de qualidade;
testes de materiais; física (pesquisas); desenho
industrial; programação de computador.
Procurador: MAGNUS ASPEBY / CLAUDIO
SZABAS
No.840379242 28/12/2012

003
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NCL(10) 44 serviço de clínica médica; clínicas de
repouso; orientação nutricional; salões de beleza;
horticultura; aluguel de instalações sanitárias; terapia
física; cirurgia plástica; serviços de farmacêuticos
para preparação de receitas; criação de animais;
odontologia; assistência médica; aluguel de
equipamento médico; serviços de telemedicina.
Procurador: MAGNUS ASPEBY / CLAUDIO
SZABAS

Tit.BENIGN ENTERPRISE CO., LTD. (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8919933
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BEMATO

CFE(4) 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 07 máquinas industriais, a saber, tornos,
máquinas de fresar, brocas, máquinas furadeiras,
esmeris, serras, máquinas de conformação de
metais, máquinas de gravação, máquinas de corte;
acessórios de máquinas ferramentas, a saber,
compressores
de
ar,
mandris
magnéticos,
modeladores de punção, cortadores giratórios,
pontas de broca, mangas de broca, eixos de mandril,
mandris, adaptadores e paralelos de máquinas
fresadoras; cabeçotes de broquear; bancadas de
centralizar; calços e cantoneiras; aparadores de raio
e ângulo; peças centrais de torno (ponteiras); mesas
de furar e de fresar; mesas rotatórias; máquinas
afiadoras de fresas e cortadores; centros de
máquinas, serras de fita, máquinas de trabalhar
madeira, máquinas de descarga elétrica, cortador de
fio cnc, máquinas de dobrar, ferramentas a ar
comprimido.
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.840379250 28/12/2012
003
Tit.RED BULL GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7600372
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THRE3STYLE
NCL(10) 25 vestuário, camisetas, blusas, suéteres,
anoraques, jaquetas resistentes a vento, capas,
vestidos, malhas (vestuário), aventais <vestuário),
calças, shorts, saias, tops, jaquetas de malha
felpuda; alças para vestuário (suspensórios), cintas e
corpetes <roupa de baixo), cintos (vestuário), cintos
para guardar dinheiro (vestuário), viseiras para sol;
vestuário esportivo; vestuário de couro; vestuário
para uso em ambientes externos; meias; uniformes;
vestuário para ginástica, vestuário para ciclistas e
vestuário para motoristas; calçados, sandálias,
chinelos, botas e calçados esportivos, chuteiras e
travas para futebol, botas para esqui; dispositivos
antiderrapantes para calçados; vestuário para
cabeça, bonés (vestuário para cabeça), chapéus,
faixas para cabeça (vestuário), bandanas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379269 28/12/2012
Tit.MEDPRIN REGENERATIVE MEDICAL
TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8524580
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDPRIN

CFE(4) 27.5.1,17

No.840379277 28/12/2012
003
Tit.RED BULL GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7600372
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THRE3STYLE
NCL(10) 41 educação, ensino, estudo e academias
(educação); diversões e parques de diversão;
fornecimento de treinamento, incluindo treinamento
prático
(demonstraçao);
entretenimento;
apresentações ao vivo e entretenimento por meio de
rádio, música, cinema e televisão; circos; atividades
esportivas e culturais; organização de competições
esportivas; serviços para casas noturnas e
discoteca; organização de exibições com fins
culturais, esportivos ou educacionais; aluguel de fitas
de vídeo, filmes, equipamentos para games e
gravação de som; produção de filmes, exceto filmes
publicitários; gravação em video e microfilmagem;
publicação de livros, textos (exceto textos
publicitários), livros eletrônicos e jornais on-line;
editoração eletrônica; fornecimento de publicações
eletrônicas on-line não baixáveis; serviços de game
fornecidos on-line a partir de rede de computadores;
fornecimento de serviços de caraoqué; serviços de
composição e produção musical; serviços de
diagramação, exceto para fins publicitários;
treinamento de animais; serviços de academia de
ginástica; serviços de biblioteca; loterias; serviços de
intérprete de idiomas; organização e realização de
seminários, simpósios, congressos, concursos e
concertos; dublagem; jogos de azar; fotografia;
serviços de estúdio de gravação; arrendamento de
campos e de estádios para prática esportiva;
legendagem.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379285 28/12/2012
Tit.MEDPRIN REGENERATIVE MEDICAL
TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8524580
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REDURA

003

003
CFE(4) 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 10 equipamentos e instrumentos cirúrgicos;
equipamentos para otorrinolaringologia; dentes
artificiais; equipamentos terapêuticos galvânicos;
móveis feitos especialmente para uso medicinal;
membros artificiais; implantes cirúrgicos (materiais
artificiais); artigos ortopédicos; materiais de sutura;
contraceptivos, exceto os químicos.
Procurador: MAGNUS ASPEBY / CLAUDIO
SZABAS
No.840379307 28/12/2012
003
Tit.RED BULL GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7600372
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MANNY MANIA
NCL(10) 25 vestuário, camisetas, blusas, suéteres,
anoraques, jaquetas resistentes a vento, capas,
vestidos, malhas (vestuário), aventais (vestuário),

calças, shorts, saias, tops, jaquetas de malha
felpuda; alças para vestuário (suspensõrios), cintas e
corpetes <roupa de baixo), cintos (vestuário), cintos
para guardar dinheiro <vestuário), viseiras para sol;
vestuário esportivo; vestuário de couro; vesti, jário
para uso em ambientes externos; meias; uniformes;
vestuário para ginástica, vestuário para ciclistas e
vestuario para motoristas; calçados, sandálias,
chinelos, botas e calçados esportivos, chuteiras e
travas para futebol, botas para esqui; dispositivos
antiderrapantes para calçados; vestuário para
cabeça, bonés <vestuário para cabeça), chapeus,
faixas para cabeça <vestuário), bandanas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379315 28/12/2012
003
Tit.RED BULL GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7600372
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THRE3STYLE
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos,
para
inspeção,
fotográficos,
cinematográficos, óticos, para pesagem, medição,
sinalização e verificação (supervisão), salva-vidas e
para ensino; aparelhos e instrumentos para
condução, comando, transformação, acumulação,
regulagem ou controle de energia elétrica; aparelhos
para gravação, transmissão ou reprodução de som
ou imagens; walkie-talkies; telefones portáteis e
móveis
e
equipamentos,
componentes
e
sobressalentes para telefones portáteis e móveis;
capas, protetores e acessórios; cabos, plugues e
adaptadores; baterias, acumuladores, dispositivos
para carregamento de acumuladores de telefones
móveis sem fio; cartões de módulo de identidade de
assinante, também para uso com telefones portáteis
e móveis; placas frontais para telefones móveis; tons
de chamada (tons de chamada baixáveis),
aplicativos (app) para telefones móveis, sons,
músicas, imagens e gravações de vídeo baixáveis e
jogos interativos para computador; aparelhos e
máquinas para fotocópia; mídias magnéticas para
dados e discos para gravação; discos compactos;
dvds e outras mídias para gravação digital; fitas de
vídeo;
aparelhos
estereofônicos
pessoais;
mecanismos para máquinas operadas com moedas;
caixas registradoras; máquinas de calcular;
equipamentos para processamento de dados;
computadores; software para computador; aparelhos
para extinção de incêndio; máquinas automáticas
dispensadoras de dinheiro, dispensadoras de
bilhetes e cabines fotográficas automáticas; mídias
dados legíveis por máquina; publicações eletrônicas
(baixáveis>; programas de computador; programas
de jogos para computador; mouse pads; aparelhos
de navegação para veículos; vestuário de proteção;
óculos de proteção, máscaras de proteção e
capacetes de proteção, particularmente para fins
esportivos; escudos de proteção, incluindo escudos
de proteção para ouvido, corpo e face; õculos,
armações para óculos, caixas e bolsas para óculos,
óculos de sol e óculos para prática de esportes;
fones de ouvido; recipientes especiais (caixas,
proteções e capas) adequados para aparelhos e
instrumentos incluidos nesta classe; lanterna,
sinalizador, salva-vidas e bolas de sinalização;
birutas; baterias e acumuladores elétricos; ímãs,
painéis luminosos e painéis luminosos para
publicidade; pulseiras magnéticas (com identificação
codificada); unidades de processamento central,
chips (circuitos integrados) e dispositivos perifericos
para computador; aparelhos para processamento de
dados, painéis de aviso eletrônicos, kits hands free
para telefone, computadores laptopi alto-falantes,
midia magnética para dados, aparelhos telefônicos,
aparelhos de televisão, cartuchos para videogame,
conectores para fios (elétricos) e fios elétricos;
aparelhos de controle remoto; telas de video.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379323 28/12/2012
Tit.RED BULL GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7600372
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003
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Marca: CRASHED ICE
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos,
náuticos,
para
inspeção,
fotográficos,
cinematográficos, óticos, para pesagem, medição,
sinalização e verificação (supervisão), salva-vidas e
para ensino; aparelhos e instrumentos para
condução, comando, transformação, acumulação,
regulagem ou controle de energia elétrica; aparelhos
para gravação, transmissão ou reprodução de som
ou imagens; walkie-talkies; telefones portáteis e
móveis
e
equipamentos,
componentes
e
sobressalentes para telefones portáteis e móveis;
capas, protetores e acessórios; cabos, plugues e
adaptadores; baterias, acumuladores, dispositivos
para carregamento de acumuladores de telefones
móveis sem fio; cartões de módulo de identidade de
assinante, também para uso com telefones portáteis
e móveis; placas frontais para telefones móveis; tons
de chamada (tons de chamada baixáveis),
aplicativos (app) para telefones móveis, sons,
músicas, imagens e gravações de vídeo baixáveis e
jogos interativos para computador; aparelhos e
máquinas para fotocópia; mídias magnéticas para
dados e discos para gravação; discos compactos;
dvds e outras mídias para gravação digital; fitas de
vídeo;
aparelhos
estereofônicos
pessoais;
mecanismos para máquinas operadas com moedas;
caixas registradoras; máquinas de calcular;
equipamentos para processamento de dados;
computadores; software para computador; aparelhos
para extinção de incêndio; máquinas automáticas
dispensadoras de dinheiro, dispensadoras de
bilhetes e cabines fotográficas automáticas; mídias
dados legíveis por máquina; publicações eletrônicas
(baixáveis>; programas de computador; programas
de jogos para computador; mouse pads; aparelhos
de navegação para veículos; vestuário de proteção;
óculos de proteção, máscaras de proteção e
capacetes de proteção, particularmente para fins
esportivos; escudos de proteção, incluindo escudos
de proteção para ouvido, corpo e face; õculos,
armações para óculos, caixas e bolsas para óculos,
óculos de sol e óculos para prática de esportes;
fones de ouvido; recipientes especiais (caixas,
proteções e capas) adequados para aparelhos e
instrumentos incluidos nesta classe; lanterna,
sinalizador, salva-vidas e bolas de sinalização;
birutas; baterias e acumuladores elétricos; ímãs,
painéis luminosos e painéis luminosos para
publicidade; pulseiras magnéticas (com identificação
codificada); unidades de processamento central,
chips (circuitos integrados) e dispositivos perifericos
para computador; aparelhos para processamento de
dados, painéis de aviso eletrônicos, kits hands free
para telefone, computadores laptopi alto-falantes,
midia magnética para dados, aparelhos telefônicos,
aparelhos de televisão, cartuchos para videogame,
conectores para fios (elétricos) e fios elétricos;
aparelhos de controle remoto; telas de video.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379331 28/12/2012
003
Tit.ALINE MARQUES PROENÇA GOMES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04524664742
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUMAR BIER
NCL(10) 32 produto - cerveja artesanal; a marca
lumiar bier se refere a produção de cerveja
artesanal. produto alcoólico.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840379340 28/12/2012
003
Tit.COOPERATIVA OURO TAXI LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68798065000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OURO TAXI
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 prestação de serviços de transportes de
passageiros.
Procurador: FRANCISCO DA SILVA MASELLI
No.840379358 28/12/2012
003
Tit.LONSDALE SPORTS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9074902
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LONSDALE
NCL(10) 30 milho para pipoca; casca de aveia; aveia
em flocos; alimentos à base de aveia; muesli;
preparações feitas com cereais; flocos de milho;
farinha de milho; farinha de milho; flocos de milho;
farinha de milho; produtos para a moagem de
farinha; glúten para alimentos; fécula de batata para
alimentos; farinha de soja; biscoitos; biscoitos de
malte; biscoitos amanteigados; biscoitos; enfeites
comestíveis para bolo; bolos; tortas; petits fours;
macarons; pão, pão fermentado de gengibre,
pãezinhos, pão doce, massas doces, bolos, waffles,
panquecas, pizzas, pastilhas, massas, ravioli,
vermicelli tipo espaguete, vermicelli tipo talharim,
espaguete, macarrão, chocolate, bebidas à base de
chocolate, bebidas de chocolate com leite, chocolate
quente, bebidas à base de chocolate em pó, bebidas
de café com leite, aromatizantes de café, doces,
fondants, doces para a decoração de árvores de
natal, doces de amendoas, doces de amendoim;
doces de açúcar, paus de alcaçuz, alcaçuz, balas,
caramelo (doce), doce para alimentos, maltose,
chicletes, bombons praliné, doces de hortela, açucar,
adoçantes naturais, temperos, pimenta-da-jamaica,
caril, gengibre, canela, cravo-da-índia, temperos,
condimentos, sal, sal de cozinha, sal de aipo, sal
para a conservaçao de alimentos, pimenta, pimenta
(tempero), mostarda, anis, açafrão, aromatizantes,
substituto de baunilha, vanilina, manteiga de
amendoa, essências para alimentos, amido para
alimentos, sorvetes, gelo comestível, sorvete,
sorbets, gelo para refresco, gelo natural artificial,
glicose para alimentos, xarope dourado, mel, arroz,
sagu, semolina, tapioca para alimentos, açafrão-daterra para alimentos, creme chantili, produtos para
engrossar creme chantili, levedura, tortas, tortas de
carne, patê, comidas farináceas, purês de comidas
farináceas, combinado de grãos para alimentação
humana, pudins, sanduíches, molhos, ketchup,
infusões sem fins médicos, vinagre, vinagre de
cerveja, molhos para salada, maionese.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Tit.LONSDALE SPORTS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9074902
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LONSDALE
NCL(10) 35 publicidade; gerenciamento de negócios;
administração de empresas; funções de escritório;
compilação e fornecimento de informações
estatísticas e bancos de dados sobre comércio,
negocios e preços; fornecimento de espaço em
websites para anúncios de produtos e serviços;
serviços de consultoria, publicidade e informações
para empresas; serviços relacionados a controle de
estoque, digitalização, identificação e segurança;
implantação, organização, administração, operação
e supervisão de esquemas e consultoria
relacionados a fidelidade de clientes, vendas,
incentivos e promoções, além de serviços de
consultoria e informações relacionadas a esses
serviços; gerenciamento de negócios, incluindo
apoio e consultoria para criação e gerenciamento de
lojas de varejo; publicidade por meio de mala direta;
distribuição de amostras e itens promocionais;
serviços de marketing; serviços de consultoria e
informações de negócios, fornecidos on-line a partir
de um banco de dados de computador ou da
internet; serviços de varejo; serviços de varejo online; reunião, para terceiros, de vários produtos e
serviços, de modo a permitir que clientes visualizem
e comprem convenientemente esses produtos e
serviços em uma loja de departamentos, ponto de
venda de atacado, supermercado, centro comercial
de descontos, loja de varejo eiou concessão, por
meio de canal de compras de televisão ou a partir de
catálogo para compras pelo correio ou por meio de
telecomunicações a partir de um website da internet;
serviços de atacado e de varejo, incluindo vendas
on- line no atacado e no varejo ou compras pelo
correio; fornecimento de informações para clientes e
consultoria e auxílio na seleção de produtos;
serviços de concessão de pontos de venda para
varejistas, dentro da loja; fornecimento de guia
publicitário on-line, com funções de pesquisa, para
apresentação de produtos disponíveis para venda.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379382 28/12/2012
003
Tit.G. R. UM EDITORA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00213444000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NÁUTICO
NCL(10) 35 serviços de organização e administração
de eventos com fins comerciais e/ou publicitários.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS

No.840379366 28/12/2012
003
Tit.LONSDALE SPORTS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9074902
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LONSDALE
NCL(10) 32 cervejas; águas minerais e gasosas e
outras bebidas não alcoõlicas; bebidas de frutas e
sucos de fruta; xaropes e outras preparações para
fabricar
bebidas;
bebidas
não
alcoólicas
enriquecidas com a adição de vitaminas, minerais ou
oligoelementos; bebidas isotônicas (sem fins
médicos); bebidas energéticas; licores; água
gaseificada (bebidas); bebidas á base de sorvetes;
produtos em forma de pó para a preparação de
bebidas; bebidas emagrecedoras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.840379390 28/12/2012
003
Tit.LONSDALE SPORTS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9074902
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LONSDALE
NCL(10)
41
atividades
de
treinamento,
entretenimento, esportivas e culturais; fornecimento
de instalações para a prática desportiva,
fornecimento de instalações para atividades
recreativas, serviços de academia, organização e
condução
de
conferéncias
e
congressos,
apresentação de espetáculos ao vivo, organização e
condução de seminários e simpósios, aluguel de
equipamento esportivo, organização de competições
esportivas, produção de filmes em videoteipe,
aluguel de vídeos; organização de eventos
esportivos; organização de competições esportivas;
serviços educacionais relacionados a práticas
esportivas; contratação e aluguel de equipamento
para práticas esportivas; serviços de informação
relacionados a práticas esportivas; cursos de
instrução relacionados a práticas esportivas;
instruções para práticas esportivas; organização de
competições esportivas; organização de eventos
esportivos; fornecimento de instalações para práticas
esportivas; treinamento em práticas esportivas;
coordenação de eventos esporti vos.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.840379374 28/12/2012

No.840379404 28/12/2012

003

003
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Tit.CARTAY PRODUCTOS DE AGOCIDA, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8915989
Apres.: Tridimensional ; Nat.: De Produto
Marca: TICTACDENT THE EDUCATIONAL
DENTAL KIT

CFE(4) 19.3.1; 27.5.1
NCL(10) 21 estojos com finalidade para higiene
pessoal dental.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.840379412 28/12/2012
003
Tit.LOYALTYONE US, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8895244
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRECIMA
NCL(10) 35 consultoria de gestão de negócios;
análise e compilação de informações e dados, a
saber, compilação e análise de informações e dados
a respeito de transações de clientes, comportamento
de compra de consumidor e perfis de cliente;
consultoria de gestão de negócios em relação a
questões de estratégia, marketing, produção, equipe
e vendas a varejo.
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
No.840379420 28/12/2012
Tit.LOYALTYONE US, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8895244
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRECIMA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 consultoria de gestão de negócios;
análise e compilação de informações e dados, a
saber, compilação e análise de informações e dados
a respeito de transações de clientes, comportamento
de compra de consumidor e perfis de cliente;
consultoria de gestão de negócios em relação a
questões de estratégia, marketing, produção, equipe
e vendas a varejo.
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
No.840379439 28/12/2012
Tit.MILE HIGH EQUIPMENT LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7187513
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.3.2; 26.4.2
NCL(10) 11 máquinas para produção, armazenagem
e fornecimento de gelo, especificamente máquinas
de gelo.
Prior.:85/760,314
22/10/2012 US
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379447 28/12/2012
003
Tit.SALESFORCE.COM, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7949367
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AURA
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos, de
pesquisa, fotográfico, cinematográfico, óptico, de
medição, de sinalização, de verificação (supervisão)
e de ensino; aparelho para gravação, transmissão
ou reprodução de som ou imagens; portadores de
dados
magnéticos,
discos
de
gravação;
calculadoras; computadores e aparelho de
processamento de dados; programas de computador
(gravados, transferíveis por download); programa de
jogos para computadores; software de computador
(gravados ou transferíveis por download), em
particular para a varredura, exibição, processamento
e saída de dados de multimídia me redes de
computador, incluindo a internet, e em terminais
móveis; portadoras de dados legíveis por máquina
de todos os tipos contendo informações e portadoras
de gravação de som e imagem (exceto filme não
exposto), agrupamentos de dados e informações
gravados em portadoras de dados (transferível por
download); publicações eletrônicas (transferível por
download); software de computador para facilitar a
comunicação online e através de outras redes
compartilhadas e para personalizar interfaces de
usuários de aplicativos de computador, ferramentas
de desenvolvimento de software de computador;
software de desenvolvimento de site da web;
software de computador para desenvolvimento de
sistema e aplicação de computador, distribuição e
gestão.
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
No.840379455 28/12/2012
Tit.MULTIPRO-PROCESSADORA DE
INFORMAÇÕES DE CRÉDITO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08260688000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MULTICONEXUS

003

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 36 serviço de intercâmbio eletrônico de
dados entre comércio e instituições financeiras.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.840379463 28/12/2012
Tit.MITSUI CHEMICALS, INC. (JP)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5213789
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLAMETAC
NCL(10) 17 juntas de vedação para canos;
conexões não metálicas para canos; gaxetas;
conexões para canos compostas principalmente de
plástico com metal; conexões para canos compostas
principalmente de borracha com metal; goma, bruta
ou parcialmente processada; plásticos semiprocessados;
materiais
plásticos
compostos
semiacabados, unidos, hibridizados e integrados
com metal; materiais de borracha compostos
semiacabados, unidos, hibridizados e integrados
com metal; folhas metálicas para isolamento;
materiais isolantes.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379471 28/12/2012
003
Tit.BUNSHORE CORPORATION LIMITED (AE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8915997
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHAKESPEARE AND CO.

CFE(4) 2.3.14; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 43 serviços de fornecimento de comida e
bebida; acomodações temporárias.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.840379480 28/12/2012
003
Tit.SALESFORCE.COM, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7949367
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AURA
NCL(10) 35 propaganda, em particular propaganda
de televisão, propaganda online em redes de
computador, propaganda de rádio, propaganda por
correspondência, propaganda por fixação de
cartazes, impressão e internet; propaganda por meio
de redes de rádio móvel; propaganda em televisão
de telefone móvel; propaganda na internet para
terceiros; serviços de agência de propaganda;
planejamento e projeto de atividades de
propaganda; apresentação de empresas na internet
e outras mídias; distribuição de amostras; promoção
de vendas (para terceiros), relações públicas;
pesquisa de mercado, incluindo em particular para
terceiros, em redes digitais; serviços de
telemarketing; pesquisa de mercado e serviços de
análise; serviços de agência de relações públicas, a
saber, relações públicas; aluguel de espaço de
propaganda na internet; organização de eventos de
propaganda; serviços de agência de multimídia;
serviços de agência de merchandising, a saber,
propaganda, pesquisa de vendas e estudos e
análise de mercado; leilões na internet; organização
e condução de exibições e feiras comerciais com
propósitos industriais, comerciais e de propaganda;
serviços de gerenciamento empresarial; serviços
consultivos relacionados à propaganda e marketing;
gestão empresarial e consultoria de organização, em
particular
desenvolvimento
de
conceitos
empresariais; serviços de consultoria e conselhos
referentes à gestão empresarial; serviços de
consultoria e conselhos de negócios; consultoria
empresarial; assistência a firmas comerciais ou
industriais na condução de seus negócios;
organização de contatos comerciais e econômicos,
também através da internet; organização de
contratos, para terceiros, para o fornecimento de
serviços; organização de contratos, para terceiros,
para a compra e venda de produtos; organização de
transações comerciais, para terceiros, incluindo na

394 DIRMA – Despachos em Pedidos

estrutura do e-commerce; organização de contratos,
para terceiros, e o fornecimento de serviços em
relação a loterias e competições; processamento de
ordem administrativa; consultoria para consumidor
em relação a produtos e gestão de reclamações
(funções de escritório) por meio de linha direta para
consumidores, em particular para usuários de
internet (serviços de central telefônica); condução de
pesquisa em arquivos de computador, em bancos de
dados, na internet e em redes de computador, para
terceiros, em ... a assuntos empresariais e em
ofertas de produtos e serviços; manutenção e
compilação de estatística; funções de escritório para
a administração e indexação de dados e
informações; funções de escritório para a criação de
índices em relação a informações, sites da web e
outras fontes de informações; compilação de dados,
em particular dados de imagem, áudio e/ou vídeo em
bancos de dados de computador.
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
No.840379498 28/12/2012
003
Tit.MITSUI CHEMICALS, INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5213789
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLYMETAC
NCL(10) 17 juntas de vedação para canos;
conexões não metálicas para canos; gaxetas;
conexões para canos compostas principalmente de
plástico com metal; conexões para canos compostas
principalmente de borracha com metal; goma, bruta
ou parcialmente processada; plásticos semiprocessados;
materiais
plásticos
compostos
semiacabados, unidos, hibridizados e integrados
com metal; materiais de borracha compostos
semiacabados, unidos, hibridizados e integrados
com metal; folhas metálicas para isolamento;
materiais isolantes.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379501 28/12/2012
003
Tit.SALESFORCE.COM, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7949367
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AURA
NCL(10) 41 publicação de matéria impressa, livros,
jornais e/ou periódicos (para propósitos diferentes de
propaganda); publicação de jornais, periódicos e
livros, e de material instrutivo ou de informações
impresso (para propósitos diferentes de propaganda)
em forma eletrônica e/ou na internet; aluguel de
publicações impressas; publicação de matéria
impressa online (para propósitos diferentes de
propaganda); edição de (mobile) sites da web;
serviço de fotografia digital; produção de programas
de televisão, programas de televisão e rádio por
telefone; condução de eventos de entretenimento,
eventos culturais, eventos culturais e esportivos ao
vivo, eventos de treinamento, incluindo em relação
com aplicativos para postar imagens, links, vídeos,
texto e outro conteúdo de marcas, para recuperação,
classificação, filtração e moderação de conteúdo
gerado por usuário e comunicações online, para
gestão de conteúdo de marca em sites da web de
mídia social e redes sociais, e para análise,
recuperação e gestão do desempenho do
engajamento da marca; organização e condução de
conferências, congressos, shows e simpósios,
seminários, cursos de treinamento, eventos
instrutivos e de palestras (propósitos culturais ou
educacionais), organização de exibições para
propósitos culturais, organização de espetáculos de
entretenimento; serviços de jogos online (em redes
de computador); condução de jogos na internet,
incluindo na internet móvel; entretenimento na forma
de informaçõe sobre serviços de entretenimento por
meio de redes de computador.
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
No.840379510 28/12/2012
003
Tit.NEW JACK SEWING MACHINE CO., LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8848513
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

RPI 2214 de 11/06/2013

Marca: JUGO

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 09 gravados de cartão de memória portátil,
tocador de cartão de memória portátil, cartões de
memória graváveis; cartões de memória para
câmeras { gravadores };leitor de cartões de memória,
software de aplicação para todos os produtos
mencionados anteriormente.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 máquinas para trabalhar couro;
máquinas para debruar; comandos de pedal para
máquinas de costura; máquinas para costura;
máquinas para pontear; máquinas empacotadoras.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379528 28/12/2012
003
Tit.SALESFORCE.COM, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7963386
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AURA
NCL(10) 42 serviços científico e tecnológico e
pesquisa e projeto referentes aos mesmos; serviços
de análise e pesquisa de indústria; projeto e
desenvolvimento de hardware e software de
computador, consultoria de software de computador;
projeto e análise de sistema de computador incluindo
para postar imagens, links, vídeos, texto e outro
conteúdo de marca, pra recuperação, classificação,
filtração e moderação de conteúdo gerado por
usuário e comunicações online, para gestão de
conteúdo de marca em sites da web de mídia social
e redes sociais e para análise, recuperação e gestão
do desempenho do engajamento da marca; criação
e manutenção de web sites para terceiros;
conversão de dados de programas de computador e
dados [diferente de conversão física]; manutenção
de software de computador, monitoramento de
sistemas de computador através de acesso remoto;
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; aluguel de software de computador;
software para geração de códigos embutidos para
istes da web, para o propósito de criação,
personalização,
distribuição,
programação,
rastreamento, análise e gestão de conteúdo online
sobre sites da web de usuários, em sites da web de
mídia social e outros fóruns online, e para análise,
monitoramento e gestão do desempenho de
envolvimento da marca de terceiros; software para
criação e distribuição de conteúdo interativo
personalizado em perfis sociais; software como um
serviço (saas), a saber, software de hospedagem
para uso por terceiros para uso no desenvolvimento
de software de computador, sites da web e sistemas
de computador; fornecedor de serviço de aplicativos
(asp), a saber, hospedagem de aplicativos de
software de computador de terceiros.
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
No.840379536 28/12/2012
Tit.PANASONIC CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0084131
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AVCINTRA

003

No.840379544 28/12/2012
003
Tit.SALESFORCE.COM, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7949367
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AURA
NCL(10) 45 licença de sistemas e software de
computador; investigações de envolvimento da
marca e comunicações online; monitoramento de
sites sociais e conteúdo online para terceiros;
serviços de rede social online para terceiros;
software de computador para facilitar a comunicação
online e através de outras redes compartilhadas e
para personalizar interfaces de usuários de
aplicativos de computador.
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
No.840379552 28/12/2012
003
Tit.RED BULL GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7600372
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MANNY MANIA
NCL(10) 41 educação, ensino, estudo e academias
(educação); diversões e parques de diversão;
fornecimento de treinamento, incluindo treinamento
prático
(demonstração);
entretenimento;
apresentações ao vivo e entretenimento por meio de
rádio, música, cinema e televisão; circos; atividades
esportivas e culturais; organização de competições
esportivas; serviços para casas noturnas e
discoteca; organização de exibições com fins
culturais, esportivos ou educacionais; aluguel de fitas
de video, filmes, equipamentos para games e
gravação de som; produção de filmes, exceto filmes
publicitários; gravação em vídeo e microfilmagem;
publicação de livros, textos (exceto textos
publicitarios), livros eletrônicos e jornais on-line;
editoração eletrônica; fornecimento de publicações
eletrônicas on-line não baixáveis; serviços de game
fornecidos on-line a partir de rede de computadores;
fornecimento de serviços de caraoqué; serviços de
composição e produção musical; serviços de
diagramação, exceto para fins publicitários;
treinamento de animais; serviços de academia de
ginástica; serviços de biblioteca; loterias; serviços de
intérprete de idiomas; organização e realização de
seminários, simpósios, congressos, concursos e
concertos; dublagem; jogos de azar; fotografia;
serviços de estúdio de gravação; arrendamento de
campos e de estádios para prática esportiva;
legendagem.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379560 28/12/2012
003
Tit.SALESFORCE.COM, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7963386
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOCIALKEY
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos científicos, de
pesquisa, fotográfico, cinematográfico, óptico, de
medição, de sinalização, de verificação (supervisão)
e de ensino; aparelho para gravação, transmissão
ou reprodução de som ou imagens; portadores de
dados
magnéticos,
discos
de
gravação;
calculadoras; computadores e aparelho de
processamento de dados; programas de computador
(gravados, transferíveis por download); programas
de jogos para computadores; software de
computador (gravados ou transferíveis por
download), em particular para a varredura, exibição,
processamento e saída de dados de multimídia em
redes de computador, incluindo a internet e em
terminais móveis; portadoras de dados legíveis por
máquina de todos os tipos contendo informações e
portadoras de gravação de som e imagem (exceto
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filme não exposto), agrupamentos de dados e
informações gravados em portadoras de dados
(transferível por download); publicações eletrônicas
(transferível por download); software de computador
para facilitar a comunicação online e através de
outras redes compartilhadas e para personalizar
interfaces de usuários e aplicativos de computador;
software de computador para aperfeiçoar, atualizar,
corrigir e limpar informações de banco de dados.
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
No.840379579 28/12/2012
003
Tit.RED BULL GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7600372
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CRASHED ICE
NCL(10) 25 vestuário, camisetas, blusas, suéteres,
anoraques, jaquetas resistentes a vento, capas,
vestidos, malhas (vestuário), aventais (vestuário),
calças, shorts, saias, tops, jaquetas de malha
felpuda; alças para vestuário (suspensõrios), cintas e
corpetes (roupa de baixo), cintos (vestuário>, cintos
para guardar dinheiro (vestuário), viseiras para sol;
vestuário esportivo; vestuário de couro; vestuário
para uso em ambientes externos; meias; uniformes;
vestuário para ginástica, vestuário para ciclistas e
vestuário para motoristas; calçados, sandálias,
chinelos, botas e calçados esportivos, chuteiras e
travas para futebol, botas para esqui; dispositivos
antiderrapantes para calçados; vestuário para
cabeça, bonés (vestuário para cabeça), chapéus,
faixas para cabeça (vestuário), bandanas.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379587 28/12/2012
003
Tit.SALESFORCE.COM, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7963386
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOCIALKEY
NCL(10) 35 propaganda, em particular propaganda
de televisão, propaganda online em redes de
computador, propaganda de rádio, propaganda por
correspondência, propaganda por fixação de
cartazes, impressão e internet; propaganda por meio
de redes de rádio móvel; propaganda em televisão
de telefone móvel; propaganda na internet para
terceiros; serviços de agência de propaganda;
planejamento e projeto de atividades de
propaganda; apresentação de empresas na internet
e outras mídias; distribuição de amostras; promoção
de vendas (para terceiros), relações públicas;
pesquisa de mercado, incluindo em particular para
terceiros, em redes digitais; serviços de
telemarketing; pesquisa de mercado e serviços de
análise; serviços de agência de relações públicas, a
saber, relações públicas; aluguel de espaço de
propaganda na internet; organização de eventos de
propaganda; serviços de agência de multimídia;
serviços de agência de merchandising, a saber,
propaganda, pesquisa de vendas e estudos e
análise de mercado; leilões na internet; organização
e condução de exibições e feiras comerciais com
propósitos industriais, comerciais e de propaganda;
serviços de gerenciamento empresarial; serviços
consultivos relacionados à propaganda e marketing;
gestão empresarial e consultoria de organização, em
particular
desenvolvimento
de
conceitos
empresariais; serviços de consultoria e conselhos
referentes à gestão empresarial; serviços de
consultoria e conselhos de negócios; consultoria
empresarial; assistência a firmas comerciais ou
industriais na condução de seus negócios;
organização de contatos comerciais e econômicos,
também através da internet; organização de
contratos, para terceiros, para o fornecimento de
serviços; organização de contratos, para terceiros,
para a compra e venda de produtos; organização de
transações comerciais, para terceiros, incluindo na
estrutura do e-commerce; organização de contratos,
para terceiros, e o fornecimento de serviços em
relação a loterias e competições; processamento de
ordem administrativa; consultoria para consumidor
em relação a produtos e gestão de reclamações
(funções de escritório) por meio de linha direta para
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consumidores, em particular para usuários de
internet (serviços de central telefônica); condução de
pesquisa em arquivos de computador, em bancos de
dados, na internet e em redes de computador, para
terceiros, em relação a assuntos empresariais e em
ofertas de produtos e serviços; manutenção e
compilação de estatística; funções de escritório para
a administração e indexação de dados e
informações; funções de escritório para a criação de
índices em relação a informações, sites da web e
outras fontes de informações; compilação de dados,
em particular dados de imagem, áudio e/ou vídeo em
bancos de dados de computador; aperfeiçoamento,
atualização, correção e limpeza de banco de dados
de informações para terceiros.
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
No.840379595 28/12/2012
003
Tit.RED BULL GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0390038
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CRASHED ICE
NCL(10) 41 educação, ensino, estudo e academias
(educação); diversões e parques de diversão;
fornecimento de treinamento, incluindo treinamento
prático
(demonstração);
entretenimento;
apresentações ao vivo e entretenimento por meio de
rádio, musica, cinema e televisão; circos; atividades
esportivas e culturais; organização de competições
esportivas; serviços para casas noturnas e
discoteca; organização de exibições com fins
culturais esportivos ou educacionais; aluguel de fitas
de video, filmes, equipamentos para games e
gravação de som; produção de filmes, exceto filmes
publicitários; gravação em vídeo e microfilmagem;
publicação de livros, textos (exceto textos
publicitarios), livros eletrônicos e jornais on-line;
editoração eletrônica; fornecimento de publicações
eletrônicas on-line não baixáveis; serviços de game
fornecidos on-line a partir de rede de computadores;
fornecimento de serviços de caraoqu~; serviços de
composição e produção musical; serviços de
diagramação, exceto para fins publicitários;
treinamento de animais; serviços de academia de
ginástica; serviços de biblioteca; loterias; serviços de
intérprete de idiomas; organização e realizaçao de
seminários, simpósios, congressos, concursos e
concertos; dublagem; jogos de azar; fotografia;
serviços de estúdio de gravação; arrendamento de
campos e de estádios para prática esportiva;
legendagem.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840379609 28/12/2012
003
Tit.SALESFORCE.COM, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7963386
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOCIALKEY
NCL(10) 41 publicação de matéria impressa, livros,
jornais e/ou periódicos (para propósitos diferentes de
propaganda); publicação de jornais, periódicos e
livros, e de material instrutivo ou de informações
impresso (para propósitos diferentes de propaganda)
em forma eletrônica e/ou na internet; aluguel de
publicações impressas; publicação de matéria
impressa online (para propósitos diferentes de
propaganda); edição de (mobile) sites da web;
serviço de fotografia digital; produção de programas
de televisão, programas de televisão e rádio por
telefone; condução de eventos de entretenimento,
eventos culturais, eventos culturais e esportivos ao
vivo, eventos de treinamento, incluindo em relação
com aplicativos para postar imagens, links, vídeos,
texto e outro conteúdo de marcas, para recuperação,
classificação, filtração e moderação de conteúdo
gerado por usuário e comunicações online, para
gestão de conteúdo de marca em sites da web de
mídia social e redes sociais, e para análise,
recuperação e gestão do desempenho do
engajamento da marca; organização e condução de
conferências, congressos, shows e simpósios,
seminários, cursos de treinamento, eventos
instrutivos e de palestras (propósitos culturais ou
educacionais), organização de exibições para

propósitos culturais, organização de espetáculos de
entretenimento; serviços de jogos online (em redes
de computador); condução de jogos na internet,
incluindo na internet móvel; entretenimento na forma
de informaçõe sobre serviços de entretenimento por
meio de redes de computador.
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
No.840379617 28/12/2012
003
Tit.SALESFORCE.COM, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7963386
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOCIALKEY
NCL(10) 42 serviços científico e tecnológico e
pesquisa e projeto referentes aos mesmos; serviços
de análise e pesquisa de indústria; projeto e
desenvolvimento de hardware e software de
computador, consultoria de software de computador;
projeto e análise de sistema de computador incluindo
para postar imagens, links, vídeos, texto e outro
conteúdo de marca, pra recuperação, classificação,
filtração e moderação de conteúdo gerado por
usuário e comunicações online, para gestão de
conteúdo de marca em sites da web de mídia social
e redes sociais e para análise, recuperação e gestão
do desempenho do engajamento da marca; criação
e manutenção de web sites para terceiros;
conversão de dados de programas de computador e
dados [diferente de conversão física]; manutenção
de software de computador, monitoramento de
sistemas de computador através de acesso remoto;
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; aluguel de software de computador;
software para geração de códigos embutidos para
sites da web, para o propósito de criação,
personalização,
distribuição,
programação,
rastreamento, análise e gestão de conteúdo online
sobre sites da web de usuários, em sites da web de
mídia social e outros fóruns online, e para análise,
monitoramento e gestão do desempenho de
envolvimento da marca de terceiros; software para
criação e distribuição de conteúdo interativo
personalizado em perfis sociais; software como um
serviço (saas), a saber, software de hospedagem
para uso por terceiros para uso no desenvolvimento
de software de computador, sites da web e sistemas
de computador; fornecedor de serviço de aplicativos
(asp), a saber, hospedagem de aplicativos de
software de computador de terceiros.
Procurador: TRENCH ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
No.840379625 28/12/2012
003
Tit.SALESFORCE.COM, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7963386
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOCIALKEY
NCL(10) 45 licença de sistemas e software de
computador, investigações de engajamento de
marca e comunicações online; monitoramento de
sites sociais e conteúdo online para terceiros;
serviços de rede social online para terceiros;
software de computador para facilitar a comunicação
online e através de outras redes compartilhadas e
para personalizar interfaces de usuários de
aplicativos de computador.
No.840379633 28/12/2012
Tit.DOLCE E GABBANA S.R.L (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0246115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOLD

003
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Tit.ROBERTO MENDONÇA WESTIN (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26554546855
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UMBRELLA OF GOOD

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 serviços de fornecimento de comida e
bebida; acomodação temporária.
Procurador: JOSE MOITA HORTA
No.840379641 28/12/2012
003
Tit.YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MT - 09
NCL(10) 12 veiculos; aparelhos para locomoção por
terra, ar ou água; motocicletas; motonetas
("scooters") e partes estruturais para os mesmos.
Procurador: JOSE MOITA HORTA

CFE(4) 2.7.25; 10.3.1; 27.5.1
NCL(10) 36 seguros consultoria
informações sobre seguros
Procurador: O PROPRIO
No.840379706 28/12/2012
Tit.SEGA CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0159239
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SEGA NETWORKS

em

seguros

003

No.840379650 28/12/2012
003
Tit.YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0147141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MT-07
NCL(10) 12 veiculos; aparelhos para locomoção por
terra, ar ou água, motocicletas, motonetas
("scooters") e partes estruturais para os mesmos.
Procurador: JOSE MOITA HORTA
No.840379668 28/12/2012
003
Tit.SONY CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SENSE OF QUARTZ
NCL(10) 09 televisores; reprodutores e gravadores
de dvd; reprodutores e gravadores de disco óptico;
reprodutores e gravadores de audio digital;
reprodutores e gravadores de video digital; altofalantes; amplificadores; sistemas de cinema em
casa ("home theater">; reprodutores portáteis de
áudio; telefones inteligentes <"smartphones");
telefones portáteis; cámeras digitais; câmeras de
video [filmadoras]; capacetes de visualização 3d
("hmd"); computadores tipo "tablet"; notebooks
<computadores>;
computadores
portateis
("laptops");
computadores;
programas
de
computador [gravados]; programas de computador
[software para download]; dispositivos periféricos de
computador; publicações eletrônicas; leitores de
livros digitais.
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.840379676 28/12/2012
Tit.ROBERTO MENDONÇA WESTIN (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26554546855
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: URBAN BROKER

CFE(4) 2.7.25; 10.3.1; 27.5.1
NCL(10) 36 seguros consultoria
informações sobre seguros
No.840379684 28/12/2012

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 programas de jogos para aparelhos
domésticos de jogos de vídeo; circuitos eletrônicos;
fitas e discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos
rom e outras mídias de gravação contendo
programas para uso com aparelhos domésticos de
jogos de vídeo; circuitos eletrônicos, fitas e discos
magnéticos, discos ópticos, cartuchos rom e outras
mídias de gravação contendo programas para uso
com jogos portáteis com telas de cristal líquido;
software de jogo para aparelhos domésticos de
jogos de vídeo; máquinas e aparelhos de
telecomunicações; tiras para telefones móveis;
computadores; programas de jogos de computador;
circuitos eletrônicos, fitas e discos ópticos, cartuchos
rom contendo programas de jogos de computador;
programas de computador; outras máquinas
eletrônicas, aparelhos e suas partes; programas de
jogos para telefones móveis; software de jogos de
computador; programas de jogos para máquinas
"arcade" de jogos de vídeo; circuitos eletrônicos,
fitas e discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos
rom e outras mídias de gravação contendo
programas para uso com máquinas "arcade" de
jogos de vídeo; software de jogo para máquinas
"arcade" de jogos de vídeo; gravações fonográficas;
arquivos de música para download; cds gravados;
arquivos de imagem para download; imagens e
imagens em movimento para download por telefones
móveis; discos de vídeo e fitas de vídeo gravadas;
publicações eletrônicas.
Prior.:2012-53272
02/07/2012 JP
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840379714 28/12/2012
Tit.SEGA CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0159239
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SEGA NETWORKS

em

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 28 máquinas e aparelhos de diversão para
uso em parques de diversões; aparelhos de
carrosséis; máquinas de jogos de vídeo "arcade";
peças e acessórios máquinas de jogos de vídeo
"arcade"; máquinas de jogos de vídeo "arcade" de
resgate de medalhas; máquinas domésticas de jogos
de vídeo; aparelhos portáteis de jogos com telas de
cristal líquido; brinquedos; bonecas; brinquedos de
pelúcia; figuras de ação; jogos de figurinhas; cartões
para uso com jogos incluindo jogos "arcade"; jogos
do tipo "go games"; jogo de caras japonês
[utagaruta]; xadrez japonês [jogos shogi]; dados;
jogos de dados japonês [sugoroku]; copos de dados,
jogos de damas chineses; jogos de xadrez; damas
[conjuntos de jogos de damas]; aparelhos para fazer
truques; dominó; cartas para jogar; jogos de cartas
japonês [hanafuda]; jogo "mah-jong"; máquinas e
aparelhos de jogos; equipamentos de bilhar,
equipamentos de dardos; equipamentos de dardo
digital; máquinas caça-níqueis [diversões máquinas];
equipamentos esportivos.
Prior.:2012-53272
02/07/2012 JP
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840379722 28/12/2012
Tit.SEASOL INTERNATIONAL PTY LTD (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9002790
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EARTHCARE

003

CFE(4) 1.17.1; 5.1.3; 27.5.1
NCL(10) 01 fertilizante foliar liquido (natural) e
produtos quimicos para melhoramento de solos.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840379730 28/12/2012
Tit.SEGA CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0159239
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEGA NETWORKS

003

003

seguros

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 publicidade; publicidade por entrega de
e-mail; publicidade utilizando redes; gestão,
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organização ou planejamento de eventos para
promover produtos de jogos; promoção de bens e
serviços de terceiros através da emissão de selos de
comércio, gestão e resolução de pontos de
recompensa por promoção de vendas via internet;
administração, emissão e liquidação de cupons de
troca ou pontos de recompensa para a promoção de
produtos e serviços; emissão, administração e
apuramento de cupons de troca ou pontos de
recompensa por promoção de produtos e serviços;
análise de gestão de negócios ou consultoria de
negócios; pesquisa de mercado; fornecimento de
informações sobre vendas comerciais; fornecimento
de informações em relação à promoção de produtos
e serviços; gestão de clientes por sistema de rede;
gestão de informações do cliente e fornecimento de
informações dos mesmos; gestão de negócios e
hotéis; gestão de negócios ou operação de
instalações
de
diversão;
fornecimento
de
informações em relação à gestão de negócios ou
operação de instalações de diversão; gestão de
estoque de mercadorias; gestão de vendas de
produtos; fornecimento de informações em relação
ao estoque de produtos; leilão; organização, estão
ou planejamento de leilões na internet; reprodução
de documentos; prestação de assistência a terceiros
na operação de aparelhos de processamento de
dados, a saber, computadores, máquinas de
escrever, máquinas de telex e outras máquinas de
escritório semelhantes; aluguel de material de
publicidade.
Prior.:2012-53272
02/07/2012 JP
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840379749 28/12/2012
003
Tit.SEASOL INTERNATIONAL PTY LTD (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9002790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEASOL
NCL(10) 01 produtos quimicos destinados á
agricultura, horticultura e silvicultura; fertilizantes;
preparações para regularizar o crescimento de
plantas; nutrientes vegetais; produtos quimicos para
melhoramento de solos para uso agricola, hortícola e
doméstico; corretivos de solo.
Procurador: VEIRANO ADVOGADOS
No.840379757 28/12/2012
Tit.SEGA CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0159239
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEGA NETWORKS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 38 transmissão e comutação de texto, som
e imagem usando telecomunicações através de
terminal de computador; comunicações por
máquinas de jogos de vídeo 'arcade' e fornecimento
de informações sobre as mesmas; comunicações
por máquinas domésticas de jogos de vídeo e
fornecimento de informações sobre as mesmas;
telecomunicações [que não a radiodifusão];
comunicação por telefone móvel, serviços de
quadros de boletim eletrônico (serviços de
telecomunicações); comunicações por correio
eletrônico; fornecimento de informações em relação
à comunicação de dados; comunicações por
telegramas;
radiodifusão;
fornecimento
de
informações em relação à radiodifusão televisiva;
fornecimento de informações em relação à
radiodifusão; agências de notícias; aluguel de

equipamentos de telecomunicações, incluindo
telefones e aparelhos de fax.
Prior.:2012-53272
02/07/2012 JP
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840379765 28/12/2012
Tit.SEGA CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0159239
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEGA NETWORKS

003

fornecimento de informações relativas a pontuação
de usuários de jogo on-line; aluguel de brinquedos;
aluguel de máquinas e aparelhos de diversão;
aluguel de máquinas de jogos de vídeo 'arcade';
aluguel de máquinas e aparelhos de jogos.
Prior.:2012-53272
02/07/2012 JP
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.840379773 28/12/2012
Tit.SEGA CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0159239
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEGA NETWORKS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 fornecimento de publicações eletrônicas;
serviços de bibliotecas de referência para literatura e
registros documentais; aluguel de livro, fornecendo
on-line de publicações eletrônicas via internet ou
banco de dados incluindo sites; planejamento ou
organização de exibição de filmes, performances de
show ao vivo, peças teatrais ou performances
musicais; exibição de filmes, produção de filmes de
cinema, ou distribuição de filmes de cinema, ou
distribuição de filmes de cinema; fornecimento de
imagens, filmes, imagens em movimento e gráficos
on-line; fornecimento de informações relativas ao
fornecimento on-line de imagens, filmes, imagens
em movimento e gráficos; fornecimento on-line de
imagens, filmes, imagens em movimento e gráficos
por terminais de computador ou telefones celulares;
fornecimento on-line de imagens, filmes, imagens
em movimento e gráficos por meio de máquinas
domésticas de jogos de vídeo ou máquinas de jogos
'arcade'; fornecimento de informações relativas ao
fornecimento on-line de imagens, filmes, imagens
móveis e gráficos por terminais de computadores e
telefones celulares; fornecimento de imagens
relacionadas a personagens fictícios de livros,
animação, brinquedos e jogos; apresentação de
espetáculos, de show ao vivo; direção ou
apresentação de peças teatrais; apresentação de
performance
musical;
apresentação
de
performances de show ao vivo; direção ou
apresentação de peças teatrais; apresentação de
performance
musical;
apresentação
de
performances de show ao vivo, peças de teatro e
apresentações
musicais
fornecidos
on-line;
fornecimento
de
informações
relativas
à
apresentação de espetáculos de show ao vivo,
peças de teatro e música prestados on-line;
fornecimento on-line de performances de shows ao
vivo, peças de teatro e música por terminais de
computadores ou telefones móveis; fornecimento de
informações relativas à fornecendo on-line
apresentações de espetáculos ao vivo, peças de
teatro e música por terminais de computador ou
telefones móveis; gestão, organização ou preparo de
torneios de jogos; gestão, organização ou preparo
de entretenimento [excluindo filmes, performances
de show ao vivo, peças de teatro, apresentações
musicais, esportes, corridas de cavalos, corridas de
..., corridas de barco e corridas de carro];
fornecimento
de
instalações
de
diversões;
fornecendo serviços de diversões de 'arcade';
fornecimento de atrações relativas às instalações de
diversões; parques de diversões; fornecimento de
informações relativas à fornecimento de parques de
diversões;
fornecimento
de
jogos
on-line;
fornecimento
de
informações
relativas
ao
fornecimento de jogos on-line; fornecimento de jogos
on-line através de terminais de computadores ou
telefones móveis; fornecimento de informações
relativas ao fornecimento de jogos on-line através de
terminais de computador ou telefones móveis;

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
42
fornecimento
de
informações
meteorológicas; projeto de máquinas, aparelhos,
instrumentos, peças e acessórios dos mesmos;
design; projeto, desenvolvimento e manutenção de
programa de computador; projeto, desenvolvimento
e manutenção de software de computador; projeto,
desenvolvimento e manutenção de web sites;
desenvolvimento e manutenção de sites de redes
sociais; projeto, desenvolvimento e manutenção de
máquinas de jogos "arcade" de resgate de medalhas
e de máquinas domésticas de jogos de vídeo;
fornecimento de ferramentas de busca para a
internet; fornecimento de ferramentas de busca na
internet através de fala para a internet; fornecimento
de informações relativas ao fornecimento de
ferramentas de busca para a internet; fornecendo de
ferramentas de busca para a internet usando
telecomunicações via terminal de computador;
assessoria técnica relativa à execução, operação,
etc. de computadores, automóveis e outras
máquinas que requerem altos níveis de habilidade
pessoal, conhecimento ou experiência dos
operadores para atender a precisão exigida para
operá-los; aluguel de computadores; fornecimento
de programas de computador; aluguel de espaço de
armazenamento em um servidor usado para rede
social baseada na fala entre os usuários na internet;
fornecimento
ou
aluguel
de
espaço
de
armazenamento em um servidor usado para fins de
redes sociais em rede entre usuários na internet e
fornecimento de informações dos mesmos; aluguel
de espaço de armazenamento em um servidor
usado para redes sociais entre os usuários em
internet; aluguel de espaço de armazenamento em
um servidor usado para redes sociais.
Prior.:2012-53272
02/07/2012 JP
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840379781 28/12/2012
Tit.SEGA CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0159239
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEGA NETWORKS

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 informações sobre moda; fornecimento
de mapa de informações por terminais de
comunicação móvel ou computadores; fornecimento
de instalações para cerimônias de casamento
[incluindo "recepções pós-cerimônia]; fornecimento
de instalações para reunião social ou festas;
cartomante; consultoria de assuntos pessoais;
acompanhante de animal de estimação ("pet
sitting"); serviços de rede social baseada na internet,
a saber, fornecimento de informações na área de
pesquisa de amigos e apresentação de amigos para
indivíduos através de sites da internet; serviços de
encontros baseados na internet, serviços de namoro;
serviços de rede social baseada na internet, a saber,
prestação de informações individuais, tais como
perfis e diários através de quadro de boletins de
avisos na internet informações sobre o mesmo;
fornecimento de informações baseadas na internet
sobre músicos e artistas; investigação ou vigilância
em acontecimento em perfis.
Prior.:2012-53272
02/07/2012 JP
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840379790 28/12/2012
003
Tit.MARIA CLARA FERNANDES DE ROSIS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44761793805
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A TURMINHA DO BALÃO
NCL(10) 41 apresentação de shows e eventos.

RPI 2214 de 11/06/2013

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 16 materiais impressos, especialmente
catálogos, brochuras, prospectos, jornais e revistas;
bilhetes ("tickets"); artigos de papelaria.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840379820 28/12/2012
003
Tit.SHIMANO INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117269
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WICKTEX
NCL(10) 25 calçados e botas, especialmente
calçados de ciclismo e calçados para pesca, botas
longas
para
pesca;
artigos
do
vestuário
especialmente vestuário para esportes, ciclismo,
ginástica e pesca, roupas de uso externo,
vestimentas de proteção contra chuva, casacos de
chuva, roupas de chuva, bonés, luvas, meias,
camisas, jaquetas, camisas, jérseis, coletes de
pesca, calças, meias-calças e roupa íntima.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 3.1.1; 27.5.1
NCL(10) 34 tabaco, bruto ou manufaturado; produtos
de tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas,
fumo para enrolar seus próprios cigarros, fumo de
cachimbo, fumo de mascar, rapé, cigarro
aromatizado de cravo; tabaco em pó umidificado
("snus"); substitutos do fumo (não para uso médico);
artigos para fumantes, incluindo papel e tubos para
cigarros, filtros para cigarros, latas de fumo, estojos
para cigarros e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de
bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
Prior.:58009/2012
02/07/2012 CH
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840379854 28/12/2012
003
Tit.MT. DERM GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8320381
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PERMANENT INTERNATIONAL
CONGRESS FOR PERMANENT COSMETICS
BERLIN

No.840379838 28/12/2012
003
Tit.MT. DERM GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8320381
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PERMANENT INTERNATIONAL
CONGRESS FOR PERMANENT COSMETICS
BERLIN

No.840379803 28/12/2012
003
Tit.ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SA (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8485224
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 9.1.16; 9.3.19
NCL(10) 25 artigos do vestuário, calçados e artigos
de chapelaria.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840379811 28/12/2012
003
Tit.MT. DERM GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8320381
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PERMANENT INTERNATIONAL
CONGRESS FOR PERMANENT COSMETICS
BERLIN

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 35 organização e planejamento de
exibições para fins comerciais ou de propaganda;
propaganda; escrita de textos publicitários;
disseminação de material publicitário; distribuição de
material publicitário (folhetos, prospectos, material
impresso, amostras); aluguel de espaço publicitário.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840379846 28/12/2012
Tit.PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0045195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: L & M ALWAYS FRESH

003

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 41 organização e condução de congressos,
conferências, simpósios, oficinas de trabalho
"workshop" (fornecimento de treinamento) e
seminários; fornecimento de treinamento e formação
complementar; edição e publicação de textos
(incluindo no formato eletrônico) e materiais
impressos, exceto para fins publicitários.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840379862 28/12/2012
003
Tit.PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0045195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIAL TASTE
NCL(10) 34 tabaco, bruto ou manufaturado; produtos
de tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas,
fumo para enrolar seus próprios cigarros, fumo de
cachimbo, fumo de mascar, rapé, cigarro
aromatizado de cravo; tabaco em pó umidificado
("snus"); substitutos do fumo (não para uso médico);
artigos para fumantes, incluindo papel e tubos para
cigarros, filtros para cigarros, latas de fumo, estojos
para cigarros e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de
bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
Prior.:58182/2012
05/07/2012 CH
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840379870 28/12/2012
Tit.PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0045195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAYBE X

003
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Tit.BSA BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE, INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5126320
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BSA THE SOFTWARE ALLIANCE

incentivar o cumprimento das leis de direitos autorais
e para combater à pirataria.
Prior.:85/749,490
09/10/2012 US
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840379951 28/12/2012
003
Tit.BSA BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE, INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5126320
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BSA THE SOFTWARE ALLIANCE

CFE(4) 26.3.23; 27.5.1
NCL(10) 34 tabaco, bruto ou manufaturado; produtos
de tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas,
fumo para enrolar seus próprios cigarros, fumo de
cachimbo, fumo de mascar, rapé, cigarro
aromatizado de cravo; tabaco em pó umidificado
("snus"); substitutos do fumo (não para uso médico);
artigos para fumantes, incluindo papel e tubos para
cigarros, filtros para cigarros, latas de fumo, estojos
para cigarros e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de
bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
Prior.:62470/2012
19/10/2012 CH
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840379889 28/12/2012
003
Tit.BSA BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE, INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5126320
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BSA THE SOFTWARE ALLIANCE

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 16 materiais impressos, a saber, relatórios
anuais, anúncios; pôsteres, manuais de instrução,
folhetos, cartões postais, postais, brochuras,
panfletos, livretos e relatórios sobre proteção de
direitos autorais para produtos de programa de
computador, cumprimento de direitos autorais de
programa de computador, questões de pirataria de
direitos autorais e de comércio internacional de
software.
Prior.:85/749,490
09/10/2012 US
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840379919 28/12/2012
003
Tit.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTDA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8916047
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MHI MEGA FLOAT PLANT
NCL(10) 11 instalações de gás; instalações de
gasolina; usinas de força; instalações químicas;
usinas de energia nuclear; instalações de fabricação
de gás ou gás natural; instalações de fabricação de
gasolina; instalações de geração de energia;
instalações de geração de energia nuclear;
instalações de fabricação de uréia, amônia ou
metanol.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 09 publicações eletrônicas; programa de
computador; dvds, cd-roms e outras gravações
audiovisuais pré-gravadas contendo informações
sobre o tema de proteção de direitos autorais para
produtos de programa de computador, cumprimento
de direitos de autorais de programa de computador,
pirataria de direitos autorais e questões de comércio
de software internacional; materiais digitais, a saber,
arquivos de áudio, arquivos de vídeo, "podcasts",
arquivos multimídia, arquivos de texto, e arquivos de
mp3 todos para download contendo informações
sobre o tema de proteção de direitos autorais para
produtos de programa de computador, cumprimento
de direitos de autorais de programa de computador,
questões de pirataria de direitos autorais e de
comércio internacional de software.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.840379935 28/12/2012
003
Tit.BSA BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE, INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5126320
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BSA THE SOFTWARE ALLIANCE

No.840379897 28/12/2012
003
Tit.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTDA (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8916047
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MHI MEGA FLOAT PLANT
NCL(10) 06 materiais metálicos para estrutura
flutuante; estruturas flutuantes móveis de metal;
estruturas flutuantes de metal carregadas com
instalações de gás, instalações de gasolina, usinas
de força, instalações químicas ou usinas de energia
nuclear; estruturas flutuantes de conservação
metálicas; reservatórios de metal.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de associação comercial, a
saber, promoção dos interesses comerciais das
indústrias de software comércio eletrônico através da
advocacia para políticas e leis mais fortes de
proteção de propriedade intelectual, cumprimento de
direitos autorais, medidas de segurança e
privacidade on-line, comércio internacional e
políticas globais que promovem a inovação,
crescimento e um mercado competitivo, através da
divulgação de informações e educação pública em
matéria de proteção de propriedade intelectual,
pirataria, cumprimento das leis de direitos autorais,
privacidade e segurança on-line, comércio
internacional, comércio eletrônico e questões
relacionadas à internet e através de campanhas
educativas, de execução e de políticas públicas para

No.840379900 28/12/2012

003

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços educacionais, a saber,
organização,
coordenação
e
condução
de
simpósios, conferências, apresentações, oficinas de
trabalho, aulas, sessões de treinamento e
seminários sobre proteção de direitos autorais para
produtos de programas de computador, cumprimento
de direitos autorais de programas de computador,
questões de pirataria de direitos autorais e de
comércio internacional de software, e materiais
educacionais distribuídos relacionados a estes.
Prior.:85/749,490
09/10/2012 US
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840379986 28/12/2012
003
Tit.BSA BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE, INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5126320
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BSA THE SOFTWARE ALLIANCE

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 42 provimento de um site de internet com
informações sobre proteção de direitos autorais para
produtos de programas de computador, cumprimento
de direitos autorais de programas de computador,
questões de pirataria de direitos autorais e de
comércio internacional de software.
Prior.:85/749,490
09/10/2012 US
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840380003 28/12/2012
003
Tit.BRIDAS CORPORATION (VG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8859426
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AXION ENERGY
NCL(10) 04 óleos industriais e graxas; lubrificantes;
combustíveis.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840380275 28/12/2012
003
Tit.PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0101273
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
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Marca: ZEED
NCL(10) 31 sementes de plantas; plântulas.
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.840380283 28/12/2012
003
Tit.PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0101273
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZEED
NCL(10) 44 serviços técnicos agronômicos.
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.840380291 28/12/2012
003
Tit.PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0101273
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZEED
NCL(10) 40 tratamento de sementes com
agroquímicos.
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.840380305 28/12/2012
003
Tit.PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0101273
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZEED
NCL(10) 41 formação científica e/ou formação
técnica em práticas agronômicas.
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI
No.840380313 28/12/2012
003
Tit.BAXTER INTERNATIONAL INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0013528
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEMOPATCH
NCL(10)
05
preparações
farmacêuticas
e
veterinárias; preparações higiênicas para uso
medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para
uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros,
materiais para curativos; material para obturações
dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações
para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.
Procurador: ISABELLA CARDOZO
No.840381549 27/12/2012
003
Tit.NTT COMMUNICATIONS KABUSHIKI KAISHA
(NTT COMMUNICATIONS CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4719859
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARCSTAR UCAAS
NCL(10) 09 aparelhos de telefone; máquinas e
aparelhos para comunicação por fio; máquinas e
aparelhos de transmissão para telecomunicações;
máquinas e aparelhos de comunicação por rádio;
programas de computador para download; software
de computador, para download; hardware de
computador; software de computador para redes,
para download; hardware de computador para redes;
software/sistema operacional para redes, para
download; software para gerenciamento de
servidores, para download; servidores de redes de
computadores; hardware de computador pra vpn
(rede privada virtual); software/sistema operacional
de computador para vpn (rede provada virtual);
computadores; modems; roteadores; software de
computador para a criação de firewalls; terminais de
computador; todos os produtos acima referidos
também compatíveis com e/ou pra serem usados em
comunicações ou telecomunicações baseadas em
computação em nuvem ("cloud computing").
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840381557 27/12/2012
003
Tit.NTT COMMUNICATIONS KABUSHIKI KAISHA
(NTT COMMUNICATIONS CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4719859
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARCSTAR UCAAS
NCL(10) 38 telecomunicações exceto radiodifusão;
comunicações por terminais de computador
utilizando redes de comunicação de computadores;
aluguel de aparelhos, equipamentos e instrumentos
de telecomunicações; fornecimento de informações
relativas a telecomunicações (que não radiodifusão)
e números de telefone (infomações de catálogos e
listas de telefones); transmissão de mensagens e
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imagens com o auxílio de computadores;
comunicações por telefone, fax, computadores e
terminais de computador; serviços de telefonia
móvel; serviços de correio eletrônico; serviços de
comunicação por satélite; consultoria na área de
telecomunicações (que não a radiodifusão), redes de
telecomunicações e de comunicação por banda
larga; serviços de pesquisa para outros relacionados
a telecomunicações e redes de telecomunicações;
fornecimento de direitos de utilização de redes de
telecomunicações; serviços de telecomunicações por
banda larga; serviços de banda larga sem fio;
serviços de boletons eletrônico (bbss) [serviços de
telecomunicações]; fornecimento de conexões de
telecomunicações a uma rede global de
computadores; aluguel de tempo de acesso em
redes globais de computadores; fornecimento de
acesso a bases de dados; aluguel de tempo de
acesso a bases de dados; serviços de roteamento e
junção em telecomunicações; transmissão de
arquivos digitais; serviços de correio de voz; serviços
de teleconferência; fornecimento de salas de
conversação ("chat") na internet; todos os serviços
acima referidos também prestados através de redes
de comunicações ou telecomunicações baseadas
em computação em nuvem ("cloud computing").
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840381565 27/12/2012
003
Tit.NTT COMMUNICATIONS KABUSHIKI KAISHA
(NTT COMMUNICATIONS CORPORATION) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4719859
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARCSTAR UCAAS
NCL(10) 42 sistema de computador e integração de
redes; projeto de software de computador,
programação de computadores, manutenção de
software de computadores; sistemas de computador
para processamento de dados de back-up;
configuração,
instalação
e
integração
de
computadores e de programas de computador
expansão e adição à suas funções; criptografia de
dados eletrônicos; autenticação de usuários que
acessam redes de computadores; consultoria e
testes relativos às medidas de segurança para
comunicação em rede de computadores; projeto e
desenvolvimento de hardware e software de
computador, aluguel de áreas de memória de
servidores para redes de comunicação; aluguel de
software de computador e servidores de
computador; aluguel de computadores; pesquisa e
desenvolvimento para terceiros no campo de
hardware e software de computador; atualização de
software de computador; fornecimento de programas
de computador, consultoria na área de software de
computador e computadores; manutenção de
software de computador para aplicativos sem fio, de
banda larga e em rede; conversão de dados de
programas de computador e de dados; reconstrução
de bases de dados para terceiros; fornecimento de
software/sistema
operacional
on
line
não
descarregável (não para download); consultoria na
área de aplicativos e redes de computação em
nuvem serviços de vpn (rede privada virtual);
serviços de computador, a saber, a integração de
ambientes de computação em nuvem privados e
públicos; serviços de consultoria na área de
computação em nuvem; serviços de computação em
nuvem; serviços de migração de dados;
hospedagem de sites computador (websites);
criação e manutenção de websites para terceiros;
fornecimento de ferramentas de busca para a
internet; serviços de segurança de computador;
monitoramento remoto de sistemas de computador;
serviços de proteção contra vírus de computador;
serviços de diagnóstico de falhas e verificação de
vírus em computadores; fornecimento de software
anti-vírus para vírus de computador; verificação da
conexão entre computadores; serviços de pesquisa
para terceiros relacionados a telecomunicações e
redes de telecomunicações.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.840382200 03/01/2013
Tit.APPLE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0163074

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MACBOOK PRO
NCL(10) 09 computadores; computadores portáteis;
computadores de bolso; hardware de computador;
software de computador; software de sistema
operacional de computador; software utilitário de
computador; periféricos de computador; baterias de
computador; controles remotos; unidades de disco;
cabos de força; conversores de energia; discos
rígidos para computadores; câmeras de vídeo; altofalantes para computadores; microprocessadores;
placas de memória de computador; teclados;
servidores de computador; estações de base de
computador; terminais de computador; impressoras;
telefones celulares; jogos eletrônicos; máquinas de
jogos de vídeo; caixas conversoras; projetores de
vídeo; rádios; microfones; fones; fones de ouvido;
sintonizadores; máquinas automáticas de venda;
aparelhos de fax; digitalizadores; monitores e telas
de computador; telas sensíveis ao toque; mouses de
computador; trackpads (dispositivos sensíveis ao
toque); canetas ópticas; controles para jogos
(joysticks);
controladores
de
jogo;
mesas
digitalizadoras; digitalizadores; cabos e conectores;
unidades de memória flash; interface de rede;
modems; modems a cabo; roteadores, pontes,
portas de ligação (gateways), e concentradores
(hubs); roteadores sem fio, cartões, e pontos de
acesso; telefones; assistentes digitais pessoais;
gravadores de vídeo; televisores; receptores
estéreos; reprodutores de disco de vídeo;
reprodutores de disco de áudio; gravadores e
reprodutores de áudio digital; amplificadores de
áudio; sintetizadores de música; geradores de
efeitos especiais de vídeo; câmeras fotográficas;
câmeras
digitais;
semicondutores;
circuitos
integrados; cartuchos de jogo de vídeo; discos
magnéticos, discos ópticos; manuais de instrução
embalados em associação com o supracitado.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840382219 03/01/2013
003
Tit.TEAVANA CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TEAVANA
NCL(10) 32 bebidas não alcoólicas com aroma de
chá; bebidas à base de frutas e sucos; purês e
concentrados de frutas utilizados como ingredientes
de bebidas; concentrados de bebidas e xaropes para
preparar bebidas à base de frutas misturadas
congeladas; bebidas à base de frutas e sucos com
gás e bebidas refrigerantes; misturas de bebidas em
pó e líquidas à base de chá para preparar bebidas à
base de frutas; bebidas refrigerantes; bebidas
energéticas; bebidas à base de soja sem serem
substituídos de leite.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840382227 03/01/2013
Tit.WEX INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907803
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WEX

003

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 36 serviços de cartões de crédito de frota
comercial;
serviços
financeiros,
a
saber,
fornecimento de empréstimos comerciais, cartões de
crédito comerciais e contas de depósito comerciais
por meio de uma rede global de computadores;
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serviços de cartão de pagamento; serviços de
processamento de pagamento.
Prior.:85/746,631
05/10/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840382235 03/01/2013
003
Tit.UNION CARBIDE CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0138894
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FINGERPRINT
NCL(10) 01 resinas de polietileno usadas em
tubulação de irrigação por gotejamento.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840382243 03/01/2013
003
Tit.TEAVANA CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TEAVANA
NCL(10) 35 serviços de administração empresarial;
serviços de gestão de negócios; serviços de
franquia, a saber, fornecimento de assistência
técnica no estabelecimento e operação de
restaurantes, cafés, salões de chá, e lanchonetes;
serviços de varejista na área de: café, cacau,
alimentos preparados e embalados, utensílios de
cozinha, esculturas, estatuetas, enfeites decorativos,
incenso, fragrância para casa, produtos para
cuidados pessoais; serviços de distribuidores
atacadistas, lojas atacadistas e encomendas
atacadistas, todos na área de: café, chá, cacau,
alimentos preparados e embalados, aparelhos
elétricos e não elétricos relacionados a chá,
utensílios domésticos, utensílios de cozinha, artigos
de vidro, artigos de presente, pratos, tigelas,
recipientes
de
armazenamento,
esculturas,
estatuetas, enfeites decorativos, vestuário, velas,
incenso, fragrância para casa, gravações musicais e
livros; serviços de venda pelo correio e serviços de
catálogo de venda pelo correio, serviços de
encomenda on-line computadorizada, serviços
varejistas on-line computadorizados por meio de
solicitação direto por pessoal de vendas
direcionados a usuários finais, serviços de pedido
on-line e serviços de loja varejista on-line, todos na
área de: café, cacau, alimentos preparados e
embalados, utensílios de cozinha, esculturas,
estatuetas, enfeites decorativos, incenso, fragrância
para casa; serviços de listas de presentes on-line
computadorizadas e serviços de pedidos de listas de
presentes relacionados a estas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840382251 03/01/2013
Tit.WEX INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907803
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WEX

003

Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0203149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JOB MANAGEMENT PARTNER 1
NCL(10) 09 hardware e software de computador;
programas de computador para gerenciamento de
sistemas integrados, a saber, gerenciamento
eficiente de aplicativos de tarefas e recursos de
computador em sistemas de computadores
distribuídos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840382278 03/01/2013
003
Tit.TEAVANA CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TEAVANA
NCL(10) 43 serviços de restaurante, café, cafeteria,
lanchonete, bar de chá e casa de chá, salão de chá;
serviços de restaurantes de quentinhas, e serviços
de restaurantes para levar a comida; serviços de
bufê; serviços de alimentos sob contrato; serviços de
preparação de alimentos e bebidas.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840382286 03/01/2013
Tit.TOKUYAMA CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0319228
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ESTELITE ASTERIA

No.840382324 03/01/2013
Tit.SOFT 99 CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8450099
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GLA'CO

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 resinas compostas dentárias; material
para preenchimento dentário.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840382294 03/01/2013
003
Tit.KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(HITACHI, LTD.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0203149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JOB MANAGEMENT PARTNER 1
NCL(10) 42 serviços de programação de
computador, a saber, projeto, desenvolvimento,
personalização, instalação, integração, formação de
rede, hospedagem, operação, reparo e manutenção
de
software
de
computador
usado
para
gerenciamento de sistemas integrados; serviços de
aluguel, manutenção e gerenciamento de servidor,
serviços de asp (provedor de serviço de aplicativo),
serviços de aluguel de sistema e software de
computador, serviços de computação em nuvem,
serviços de consultoria relacionados a todos os
serviços mencionados anteriormente.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 42 software como um serviço apresentando
software nas áreas de cartões de débito, cartões de
crédito, cartões de combustível e produtos de
cartões com fins especiais.
Prior.:85/746,631
05/10/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840382308 03/01/2013
003
Tit.PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8813132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEW YORK PLAYBOY
NCL(10) 03 desodorante e pulverizador corporal.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.840382260 03/01/2013

No.840382316 03/01/2013

003

Tit.CIPA INDUSTRIAL DE PRODUTOS
ALIMENTARES LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8907838
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SALTEX
NCL(10) 30 alimentos ricos em amido, biscoitos e
bolacha salgada, biscoitos amanteigados, massas,
waffles, biscoitos.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 01 agentes de revestimento (químicos) para
vidros de automóveis, motocicletas e navios;
substâncias hidrofóbicas, incluindo substâncias
hidrofóbicas para vidros de para-brisas de
automóveis e espelhos de automóveis; e
substâncias hidrofóbicas com efeito de limpeza para
vidros de para-brisas de automóveis e espelhos de
automóveis; substâncias químicas antimanchas para
janelas; preparações de revestimentos de espelhos
de automóveis para inibição de formação de gotas
de água em superfícies de espelhos por meio do
aumento da molhabilidade destes; preparações
antivibração para limpadores de para-brisas de
automóveis; substâncias químicas antimanchas para
vidros de para-brisas de automóveis.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.840382332 04/01/2013
Tit.VINÍCIUS SOARES FONSECA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09331465661
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DIBICO ESPORTE CLUBE

003

CFE(4) 1.1.1; 2.9.19; 21.3.1; 24.1.5; 27.5.3
NCL(10) 41 fornecimento; agências de notícias;
publicação de textos; publicações eletrônicas on-line;
fornecimento on-line de informações de notícias
esportivas; provimento de web site disponibilizando
fotos, áudio e vídeo; blog.
Procurador: LUIZA TANGARI COELHO
No.840382340 04/01/2013
011
Tit.NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08215522000112
*DOCUMENTO(S) ASSINALADO(S) E NÃO
ANEXADOS: PROCURAÇÃO. APRESENTE, NO
FORMULÁRIO DE CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA, A DOCUMENTAÇÃO INDICADA OU
APRESENTE NOVO FORMULÁRIO SEM A
INDICAÇÃO DE QUE TAIS DOCUMENTOS FORAM
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ANEXADOS. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: MICHEL GRISI SAMPAIO CARVALHOS
No.840382359 04/01/2013
003
Tit.GRAMANI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06917717000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOP AÇAI PURA ENERGIA

CFE(4) 1.7.6; 26.7.25; 27.5.25
NCL(10)
43
abertura
de
estabelecimentos
comerciais, sendo eles estabelecimentos próprios,
estabelecimentos por meio de parcerias ou ainda por
intermédio de franquias, podendo ser bares,
restaurantes ou lanchonetes
Procurador: SAMUEL PASQUINI
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Procurador: SAMUEL PASQUINI
No.840382383 04/01/2013
003
Tit.GOTHERMA ISOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA
- EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01198724000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOTHERMA ISOLAMENTO TÉRMICOS

CFE(4) 25.3.3; 25.3.11; 26.4.6; 26.7.25
NCL(10) 37 prestação de serviços de isolamentos
térmicos para caldeiras e equipamentos indústriais
em geral
Procurador: SAMUEL PASQUINI
No.840382391 04/01/2013
003
Tit.GOTHERMA ISOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA
- EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01198724000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOTHERMA ISOLAMENTO TÉRMICOS

No.840382367 04/01/2013
003
Tit.GOTHERMA ISOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA
- EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01198724000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOTHERMA ISOLAMENTO TÉRMICO

barbear; peças e acessórios para todos os produtos
supracitados
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.840382421 04/01/2013
003
Tit.LUCIANO FONSECA PINHEIRO-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08561220000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LUCIANO PINHEIRO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.25
NCL(10) 18 bolsas, armações para bolsas, bolsas de
malha de mãos, de viagem, para campistas, para
carregar bebês, para equipamentos esportivos,
carteiras de bolso, caixas de couro, caixas de couro
para chapéus, chapéus , coleiras, necessaire, bolas
esportivas, guarda-chuvas, guarda-sóis, males de
viagem, maletas para documentos, mochilas,
molesquim, pastas, porta-cartão, bolsas de praia,
porta chaves, sacolas, roupas para animais, e outros
No.840382430 04/01/2013
003
Tit.EDITORA JCN LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38013082000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA COSTA DO SOL & ALHURES

CFE(4) 25.3.3; 25.3.11; 26.4.6; 26.7.25
NCL(10) 17 isolamentos térmicos para caldeiras e
equipamentos indústriais em geral
Procurador: SAMUEL PASQUINI

CFE(4) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18; 26.7.25
NCL(10) 37 prestação de serviços de isolamentos
térmicos para caldeiras e equipamentos indústriais
em geral
Procurador: SAMUEL PASQUINI

No.840382405 04/01/2013
003
Tit.GOTHERMA ISOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA
- EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01198724000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOTHERMA ISOLAMENTO TÉRMICO

No.840382448 04/01/2013
003
Tit.SILVIO LEITE CAMPOS (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01178261700
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CONGRESSO NACIONAL EM REVISTA
NCL(10) 16 editoração de revistas, jornais e
publicações afins.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840382375 04/01/2013
003
Tit.GRAMANI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06917717000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOP AÇAI PURA ENERGIA

CFE(4) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18; 26.7.25
NCL(10) 17 isolamentos térmicos para caldeiras e
equipamentos indústriais em geral
Procurador: SAMUEL PASQUINI

CFE(4) 1.7.6; 26.7.25; 27.5.25
NCL(10) 29 polpa de açaí em geral, congelada,
gelada ou em temperatura ambiente, sendo ela in
natura ou acompanhada de outras polpas de frutas,
cereais, mel, leite, dentre outros produtos na
composição do produto açaí em polpa

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 editora de jornais, revistas, livros, outras
publicações afins.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840382413 04/01/2013
003
Tit.THE GILLETTE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0131628
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRESTOBARBA ULTRAGRIP FUTEBOL
NCL(10) 08 lâminas e lâminas de barbear,
dispensadores, caixas, estojos e cartuchos, todos
especificamente para, e contendo lâminas de

No.840382456 04/01/2013
Tit.THT DO BRASIL DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA LTDA-ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11858373000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THAURUSBELT

003
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arruelas, acoplamentos elásticos, acoplamentos
flexíveis e componentes. correntes, emendas,
reduções e engrenagens, correias industriais em v,
correias transportadoras e laminadas, correias
elevadoras,
correias
sincronizadas,
correias
variadoras e correias automotivas. celos mecânicos,
grampos para emenda de correias.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CFE(4) 3.4.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de correias para veículos,
partes e componentes em borracha, comércio de
correias industriais em v, lisas e dentadas, micro v,
variadoras, sincronizadas, correias planas e
laminadas de borracha, pvc e couro, correias
transportadoras e elevadoras, correias automotivas.
cola e catalisador para emenda de correias, grampos
farpa e boca de lobo para emenda de correias, tira
de acabamento e aderentes de superfície.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.840382464 04/01/2013
Tit.THT DO BRASIL DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA LTDA-ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11858373000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THAURUSBELT

No.840382472 04/01/2013
Tit.THT DO BRASIL DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA LTDA-ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11858373000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OTHT DO BRASIL

No.840382480 04/01/2013
003
Tit.ODETE CARDOSO LIMA DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14579446000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SONHO DE VERÃO BIQUINIS RIO-BRASIL
NCL(10) 35 vestuário.
No.840382502 04/01/2013
Tit.COSIEN, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8976538
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GESPARK

003
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 09 'programas de computador. fenamentas
e sistemas para a gestão e controle de
estacionamento e espaços de estacionamento;
software para facilidades de gerenciamento e
controle de acesso, barreiras de segurança
automáticas, leitores de tarja magnética, leitores de
códigos de barras e terminais decoditicadores,
parquimetros, máquinas de caixa, mecanismos para
aparelhos de pré- pagamento; caixas registadoras,
máquinas de calcular, equipamentos para o
tratamento, software, suportes de dados magnéticos,
aparelhos e instrumentos de medição, de
sinalização. de controle (fiscalização); aparelhos
para transmissão, gravação ou reprodução de som
ou imagens"
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA

003

CFE(4) 3.4.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 07 indústria de correias automotivas.
correias industriais em v, lisas e dentadas, micro v,
variadoras, sincronizadas, correias planas e
laminadas de borracha, pvc e couro, correias
transportadoras e elevadoras, correias automotivas.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Tit.COSIEN, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8976538
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GESPARK

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 37 serviços de montagem, instalação,
reparação e manutenção de software, equipamentos
de
gestão
e
instalaçâode
controle
de
estacionamentos e espaços de estacionamento;
instalação dos serviços, reparação e manutenção de
sofiware para gestão e controle de acesso e
instalações; serviço de instalação, instalação,
reparação e manutenção de barreiras de segurança
automâtico, leitores de tarja magnética, leitores,
terminais decodificadores e código de barras ,
parquimetros, sistemas de telefonia móvel ip e
analógicos, caixas eletrônicos, mecanismos para
aparelhos de pré-pagamento caixas registadoras,
máquinas de calcular, equipamentos para o
tratamento. portadores de dados magnéticos,
aparelhos e instrumentos de medição, sinalização,
verificação (supervisão>, e disposilivos de gravação,
transmissão ou reprodução de som ou imagens"
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA

003
No.840382510 04/01/2013
Tit.COSIEN, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8976538
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GESPARK

003

No.840382545 04/01/2013
011
Tit.RENATO SENA FILHO (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08673470587
*1) FALTA O PREENCHIMENTO DO CAMPO
DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE. APRESENTE
NOVO FORMULÁRIO COM O CAMPO
PREENCHIDO, OBSERVANDO AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MANUAL
DO USUÁRIO. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO). DOCUMENTO(S)
ASSINALADO(S) E NÃO ANEXADOS:
"DECLARAÇÃO" E CNH(ILEGÍVEL). APRESENTE,
NO FORMULÁRIO DE CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA, A DOCUMENTAÇÃO INDICADA OU
APRESENTE NOVO FORMULÁRIO SEM A
INDICAÇÃO DE QUE TAIS DOCUMENTOS FORAM
ANEXADOS. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840382553 04/01/2013
003
Tit.URBI ET ORBI AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33161761000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YOU AT URBI
NCL(10) 42 comunidade de turismo e viagens, rede
social.
Procurador: MARCO AURELIO DA SILVA
FERREIRA
No.840382561 04/01/2013
Tit.SOMFY SAS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6936237
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MY

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio de rolamentos, guias lineares,
rótulas, cabeça de articulação, mancais de ferro
fundido, alumínio e plástico, buchas de fixação,
porcas (km) e arruelas (mb), chave gancho,
engraxadeiras,
ferramentas
de
montagem,
desmontagem e alinhamento de rolamentos, graxas,
óleos
lubrificantes,
desengripantes,
silicone,
adesivos em geral, retentores, gaxetas, anéis orings,
cordão oring, anéis elásticos, parafusos, porcas,

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 42 design e desenvolvimento de hardware
e software para gerenciamento e controle de lugares
de estacionamento e estacionamento, projeto
técnico para a implementação de sistemas de gestão
e gestão e controle de acesso e serviços de
instalações de um estudio de engenharia
Procurador: JOSE RENATO FERREIRA
No.840382537 04/01/2013

003

003
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de salas de bate-papo online e de quadros de avisos
eletrônicos para transmissão de mensagens entre
usuários no campo de interesse geral; fornecimento
de um fórum de comunidade online para usuários
compartilharem informações, fotos, conteúdo de
áudio e de vídeo sobre eles mesmos, sua
preferências e aversões e atividades diárias,
obterem retorno de seus amigos, formarem
comunidades virtuais, e participarem de redes
sociais.
Prior.:85/668,990
05/07/2012 US
Procurador: BHERING ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos elétricos ou
eletrônicos para o controle, controle remoto e
programação de motores para acionar persianas,
telas, cortinas, janelas, fechaduras, portas, portas de
garagem, portões metálicos, cancelas e grades.
aparelhos e instrumentos elétricos ou eletrônicos
para o controle, controle remoto e programação de
dispositivos
de
vigilância,
televigilância,
videovigilância, dispositivos para controle de acesso
e alarme para a proteção de pessoas, bens e
prédios. aparelhos e instrumentos elétricos ou
eletrônicos para o controle, controle remoto e
programação de iluminação, aquecimento, ar
condicionado e ventilação.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.840382570 04/01/2013
003
Tit.BLUECIELO ECM SOLUTIONS HILDINF B.V.
(NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 9009299
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLUECIELO
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos eletrônicos,
desde que não incluidos em outras classes;
aparelhos para reprodução e armazenagem de
dados; computadores, equipamentos periféricos de
computadores e programas de computador
gravados; componentes para os itens mencionados
acima, desde que não incluidos em outras classes;
mídias magnéticas para dados; mídia para imagens
eiou som, incluindo, entre outras, fitas de vídeo, cds
de áudio, cd-roms, cds interativos (cois>, discos
laser, discos õticos e foto cds; software de
computador e programas de computador.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.840382588 04/01/2013
Tit.JOHANNES CARLOS VALENTIN (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17317018000114
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de lojas de venda a varejo
online destacando música e vídeo pré-gravados
baixáveis, livros, vestuário, sapatos, bolsas de mão,
jóias, alimentos, bebidas, utensílios de cozinha e de
mesa e roupas de cama, assadeiras, utensílios para
cozinhar, mobília, roupas de cama e de banho,
ferramentas de jardinagem, velas, óculos, relógios,
bagagem, artigos de papel, trabalhos artísticos,
brinquedos, equipamento de exercícios, eletrônicos,
e utensílios; serviços de lojas de venda a varejo
destacando livros, música, vestuário, sapatos, bolsas
de mão, jóias, alimentos, bebidas, utensílios de
cozinha e de mesa e roupas de cama, assadeiras,
utensílios para cozinhar, mobília, roupas de cama e
de banho, ferramentas de jardinagem, velas, óculos,
relógios, bagagem, artigos de papel, trabalhos
artísticos, brinquedos, equipamento de exercício,
eletrônicos, e utensílios; fornecimento de um website
destacando um mercado de comércio online para
negociação e para troca de vestuário, de calçados,
de livros, e de outras mercadorias em geral com
outros
usuários
membros;
compilação
de
informações em bases de dados de computador;
serviços de marketing, de propaganda e de
promoção, a saber, fornecimento de espaço de
propaganda online, fornecimento de ferramentas
para marketing interativo, e fornecimento de
ferramentas para anunciantes para fornecerem
conteúdo personalizado aos consumidores; serviços
de pesquisa de mercado e de informação de
marketing de negócios, a saber: facilitação de
compartilhamento de informações relevantes de
marcas, de conteúdo online e de mídia; serviços de
propaganda, a saber: promoção de produtos e de
serviços de terceiros via computador e redes de
comunicações por compilação de informações em
bases de dados de computador e permitindo os
consumidores a compartilharem informações sobre
os produtos e serviços de terceiros.
Prior.:85/668,990
05/07/2012 US
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840382600 04/01/2013
Tit.ARCHETYPES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910707
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARCHETYPE ME

003

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 30 café, café (bebidas a base de), café
(bebidas de) com leite e café (sucedâneos de),
bebidas a base de cacau; bebidas a base de
chocolate; achocolatados; café não torrado;
adoçantes naturais, preparações vegetais para uso
como substitutos do café r bebidas a base de café;
mistura para bolos; chá)
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.840382626 04/01/2013
Tit.ARCHETYPES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910707
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARCHETYPE ME

003

003

CFE(4) 2.9.1; 27.5.12,25
NCL(10) 16 livros
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840382596 04/01/2013
Tit.ARCHETYPES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910707
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARCHETYPE ME

No.840382618 04/01/2013
Tit.CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17467515000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRES

003
CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 38 serviços de telecomunicações, a saber:
fornecimento de instalações online e de
telecomunicações para interação em tempo real
entre usuários de computadores, de celulares e de
computadores portáteis, e de dispositivos de
comunicação com e sem fio; serviços que permitem
aos indivíduos enviar e receber mensagens via
email, via mensagens instantâneas ou via um
website no campo de interesse geral; fornecimento

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 41 serviços de fornecimento de um website
destacando blogs e publicações não baixáveis sob a
forma de artigos nas áreas de nutrição, de ginástica,
de
sexualidade,
de
auto-aperfeiçoamento
psicológico, de identificação e combinação de
personalidade, de relacionamentos e encontros
pessoais, de espiritualidade, de horóscopos e
astrologia, de moda, e de revisões e recomendações
de livros e de música; serviços de realização de
workshops e de seminários nas áreas de nutrição,
de
ginástica,
de
sexualidade,
de
autoaperfeiçoamento psicológico, de identificação e
combinação de personalidade, de relacionamentos e
encontros
pessoais,
de
espiritualidade,
de
horóscopos e astrologia, de moda, e de revisões e
recomendações de livros e de música; consultoria e
serviços de treinamento de ginástica pessoal.
Prior.:85/668,990
05/07/2012 US
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840382634 04/01/2013
Tit.EYE 4 DESIGN VEICULAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12903042000111

003
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: E4D
NCL(10) 37 portal on-line sobre design, arquitetura e
arte
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.840382642 04/01/2013
Tit.ARCHETYPES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910707
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARCHETYPE ME

003

Prior.:85/668,990
05/07/2012 US
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840382669 04/01/2013
Tit.CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17467515000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRES

003

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 29 bebidas lácteas; leite; leite de soja;
laticínios; nata (laticínios); soja (leite de ) [substituto
do leite]
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 42 serviços de computador, a saber,
criação de comunidades virtuais online para usuários
para organização de grupos e de eventos, para
participação de discussões, e para participação em
redes sociais; serviços de computador, a saber:
hospedagem online de instalações que permitem ou
facilitam o upload, dowload, streaming, postagem,
exibição,
postagem
em
blogs,
união,
compartilhamento ou de outra forma fornecimento de
mídia eletrônica ou de informações sobre redes de
comunicação; serviços de fornecimento de uma rede
online que permite os usuários a transferirem dados
de identidade pessoal e a compartilharem dados de
identidade pessoal com e entre múltiplos websites;
fornecimento de um website destacando tecnologia
que permite usuários online a criarem perfis
pessoais destacando informações de redes sociais e
transferirem e compartilharem tais informações entre
múltiplos websites; serviços de computador, a saber:
criação de índices de informações, de sites e de
outros recursos disponíveis em redes de
computador, fornecimento de uso temporário de
aplicativos de software não-baixáveis para redes
sociais, para criação de uma comunidade virtual, e
para transmissão de áudio, de vídeo, de imagens
fotográficas, de textos, de gráficos e de dados;
serviços de computador sob a forma de páginas da
web personalizadas destacando informação definida
ou especificada pelo usuário, perfis pessoais, áudio,
vídeo, imagens fotográficas, texto, gráficos e
permitindo os usuários a baixarem e compartilharem
vídeos, fotos, textos, gráficos e dados; criação e
manutenção de blogs para terceiros.
Prior.:85/668,990
05/07/2012 US
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840382650 04/01/2013
Tit.ARCHETYPES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910707
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARCHETYPE ME

003

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comercialização de produtos de
terceiros (café em bruto, café torrado, café moído,
sucedâneos do café, preparações vegetais para uso
como substitutos do café, adoçantes naturais,
bebidas à base de café, bebidas à base de cacau,
achocolatados, bebidas à base de leite, mistura para
bolos, chá, bebidas alcoólicas exceto cerveja.
preparações para fabricar bebidas, bebidas não
alcoólicas e filtro de papel para café
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA
No.840382677 04/01/2013
Tit.ARCHETYPES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910707
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARCHETYPE ME

003

003

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 16 filtros para café
Procurador: THIAGO ARPAGAUS DE SOUZA

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 45 serviços de consultoria de estilo de vida
pessoal; serviços de consultoria de estilo de vida
pessoal sob a forma de recomendação de livros e de
música a consumidores de acordo com seus estilos
de vida e personalidade; serviços de encontros por
computador; serviços de consultoria na área de
relacionamentos pessoais; serviços de combinação
de casais; serviços de consultoria de estilo de vida
pessoal nas áreas de espiritualidade, de
identificação
e
combinações
pessoais,
de
horóscopos e de astrologia; serviços de consultoria
de moda; serviços de rede social online.
Prior.:85/668,990
05/07/2012 US
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.840382685 04/01/2013
Tit.CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17467515000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRES

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 44 serviços de consultoria nos campos de
saúde e de nutrição; serviços de fornecimento de
website destacando informações sobre saúde, bemestar e nutrição.

No.840382693 04/01/2013
Tit.CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17467515000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRES

003

No.840382707 04/01/2013
003
Tit.CRYOPRAXIS CRIOBIOLOGIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04415395000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CÉLLE
NCL(10) 10 kits, copos e dispositivos de coleta de
fluido corporal, almofadas sanitárias e higiênicas
com copos e dispositivos de coleta de fluido
corporal, e produtos relacionados, todos incluídos
nesta classe.
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840382715 04/01/2013
003
Tit.CRYOPRAXIS CRIOBIOLOGIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04415395000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CÉLLE
NCL(10) 44 serviços biomédicos, a saber,
armazenagem de células, células e tecidos humanos
e outro material biológico para uso médico,
terapêutico, biotecnológico e cosmecêutico; serviços
de banco de células e tecidos humanos; coleta e
preservação de sangue e células humanas para uso
médico, terapêutico, biotecnológico e cosmecêutico.
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840382723 04/01/2013
Tit.CISCO TECHNOLOGY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0464171
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003
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NCL(10) 05 biomaterial a ser usado como substituto
ósseo, podendo ou não conter ácido hialurônico.
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840382758 04/01/2013
Tit.CISCO TECHNOLOGY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0464171
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.13.25
NCL(10) 42 consultoria em software de computador
relacionado à permissão de comunicação através da
internet em tempo real; serviços de suporte técnico,
a saber, reparo de problemas de software de
computador; serviços de computação, a saber,
criação de uma comunidade on-line para usuários
registrados para participar em discussões, formar
comunidades virtuais, engajar-se em rede social, e
troca de documentos; aconselhamento tecnológico
fornecido a usuários da internet através de suporte
via linha direta; consultoria técnica relativo a
hardware de computador, software de computador,
sistemas de computador, redes de comunicações de
computador, intranets e internet.
Prior.:58080/2012
04/07/2012 CH
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840382731 04/01/2013
Tit.FERRARI S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0248398
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SF FERRARI CHALLENGE

003

CFE(4) 3.3.1; 24.1.5; 27.5.1
NCL(10) 09 óculos; óculos de sol; óculos antireflexo; óculos para esporte; óculos para natação;
estojos para óculos e óculos de sol; lentes para
óculos e óculos de sol; armações para óculos e
óculos de sol; correntes para óculos e óculos de sol;
cordões para óculos e óculos de sol; óculos pincené;
estojos para óculos pincene; correntes para óculos
pincené, cordões para óculos pincené; armações
para óculos pincené; lentes corretoras (ótica);
dispositivos e instrumentos científicos, náuticos,
geodésicos, fotográficos, cinematográficos, õticos,
de pesagem, de medição, de sinalização, de
controle (supervisão), de salvamento e de ensino;
dispositivos e instrumentos para conduzir, chavear,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; dispositivos para gravação, transmissão
ou reprodução de som ou imagens; suportes
magnéticos de dados, discos de gravação; discos
compactos, dvds e outros meios de gravação digital;
mecanismos para dispositivos operados por moedas;
caixas registradoras, máquinas de calcular,
equipamento de processamento de dados,
computadores; software de computador; dispositivos
extintores de incêndio.
Prior.:MO2012C000533 19/07/2012 IT
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840382740 04/01/2013
003
Tit.SILVESTRE LABS QUIMICA E FARMACEUTICA
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33019548000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OSTHIX

003

CFE(4) 26.13.25
NCL(10) 09 software de computador que permita
comunicação através da internet em tempo real;
software de computador para trocas de mensagens
instantâneas, protocolo de voz através da internet
(volp), vídeo conferência, áudio conferência,
compartilhamento de aplicativo, compartilhamento
de desktop de computador, transferência de arquivo,
leitura e fornecimento de informação de presença de
usuário, e telefonia; software de computador para
dispositivos móveis para acesso remoto seguro via
internet a rede de comunicações de computadores
privadas; software de computador para facilitar a
interoperabilidade e múltiplos aplicativos de
software; software de computador que permite
usuários a identificar disponibilidade de outros
usuários e integrar livros de endereços eletrônicos e
calendários; software de computador que permite
usuários a comunicar, colaborar e compartilhar telas
de computador, desktops, dados, documentos
eletrônicos, vídeos e aplicativos através da internet;
software de computador para visualização,
gerenciamento, edição e armazenamento de
documentos através de rede de comunicações de
computadores; software de computador para
programação e gerenciamento de calendários,
contatos, encontros online, conferência por telefone
e vídeo conferência.
Prior.:58080/2012
04/07/2012 CH
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840382790 04/01/2013
003
Tit.SILVESTRE LABS QUIMICA E FARMACEUTICA
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33019548000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NANOSTEUM
NCL(10) 05 biomaterial a ser usado como substituto
ósseo, podendo ou não conter ácido hialurônico.
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840382804 04/01/2013
003
Tit.SILVESTRE LABS QUIMICA E FARMACEUTICA
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33019548000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HIALUGRAFT
NCL(10) 05 biomaterial a ser usado como substituto
ósseo, podendo ou não conter ácido hialurônico.
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840382812 04/01/2013
003
Tit.JOSÉ VICENTE CRESPO NAVARRO (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8976589
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SANDY
NCL(10) 30 sorvetes, pós e preparações para fazer
sorvetes, cones e casquinhas para sorvetes
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840382820 04/01/2013
003
Tit.RARECYTE, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8905495
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RARECYTE
NCL(10) 09 aparelhos e instrumentos de laboratório
para detecção de células tumorais circulantes e de
circulação de células epiteliais circulantes, para
separação de células e para aplicações
hematológicas.
Prior.:85/710,406
22/08/2012 US
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
No.840382839 04/01/2013
Tit.PT. PURINUSA EKAPERSADA (ID)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5454654
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SINAR CARD

003

No.840382766 04/01/2013
003
Tit.SILVESTRE LABS QUIMICA E FARMACEUTICA
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33019548000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NANOGRAFT
NCL(10) 05 biomaterial a ser usado como substituto
ósseo, podendo ou não conter ácido hialurônico.
Procurador: DI BLASI, PARENTE E ASS. PROP.
IND. LTDA
No.840382774 04/01/2013
003
Tit.JOSÉ VICENTE CRESPO NAVARRO (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8976589
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUNDAE
NCL(10) 30 sorvetes, pós e preparações para fazer
sorvetes, cones e casquinhas para sorvetes
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.840382782 04/01/2013
003
Tit.QVC, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0385514
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DENIM & CO.
NCL(10) 25 roupas, a saber, calças, cuecas, jeans,
camisetas, camisas, jaquetas, saias, calças tipo
legging, cachecóis, cintos, luvas; calçados, a saber,
sapatos, botas, chinelos, alpargatas, sandálias,
tênis, calçados atléticos; artigos de chapelaria, a
saber, chapéus, bonés, faixas de cabelo.

CFE(4) 26.3.23; 27.5.1
NCL(10) 16 papel, papelão e produtos feitos destes
materiais, não incluídos em outras classes; material
impresso; material de encadernação; fotografias;
artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; materiais de artistas; pincéis de pintura;
máquinas de escrever e requisitos de escritório
(exceto móveis); material instrucional e de ensino
(exceto aparelhos); materiais plásticos para
embalagem (não incluídos em outras classes);
caractere de tipografia para impressão; blocos de
impressão.
Procurador: JANSEN GAVA MOREIRA VIANA
No.840385455 06/12/2012
003
Tit.ANDRADE E VANDERLEY COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA EPP (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12837692000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
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(através de qualquer meio) de cosméticos;
representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

Marca: PANIFICAÇÃO JOSE DE ALENCAR

No.900036990 10/10/2006
230
Tit.XK INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00184210000187
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: FERNANDA RECCO NANDI

CFE(4) 8.1.1; 27.5.1
NCL(10) 30 fabricação de produtos de padaria e
confeitaria.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.900053844 24/10/2006
Tit.CISCO TECHNOLOGY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0464171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CISCO

400
CFE(4) 2.9.23; 26.1.1; 26.4.1; 26.11.2; 27.5.1
NCL(8) 41 informações sobre entretenimento [lazer][
informação
];entretenimento[
informação
];entretenimento [lazer] (informações sobre -)[
informação
];informações
sobre
recreação[
informação ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL" E DA SIGLA "SC'.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.840385498 14/12/2012
003
Tit.LINDA FULO CONFECÇÕES LTDA ME (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08435878000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LINDA FULO

CFE(4) 26.11.3
NCL(8) 36 financiamento (serviços de -); serviços de
financiamento para licença ou aquisição de hardware
e software de computador.
Prior.:78954940
17/08/2006 US
Procurador: MMV AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
CFE(4) 5.5.19; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.840392443 03/01/2013
003
Tit.MAX DAVID MOURA RODRIGUES (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03670836470
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FORRO TOP
NCL(10) 41 banda musical.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.900008040 12/09/2006
Tit.VALORIZAÇAO EMPRESA DE CAFE S/A
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01316790000181
*INDEFERIMENTO.
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

210

No.900015683 21/09/2006
Tit.FAIRWAY DO BRASIL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08103193000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAIRWAY

400

No.900062150 30/10/2006
Tit.CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03697212000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Carmen Steffens

400

No.900094400 23/11/2006
400
Tit.E.I.T. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04451402000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DESBLOQUEIO CRIATIVO
NCL(8) 41 organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento]; oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
apresentação de espetáculos ao vivo; apresentação
de espetáculos ao vivo [assessoria , consultoria ,
informação]; entretenimento; teatro de variedades
[espetáculos musicais]; prático (treinamento -)
[demonstração]; produção de shows; instrução
(serviços de -); teatrais (produções -); teatrais
(produções -) [assessoria , consultoria , informação];
ensino (serviços de -); ensino (serviços de -)
[assessoria , consultoria , informação]; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; companhia teatral (serviços de -);
companhia teatral (serviços de -) [assessoria ,
consultoria , informação]; curso técnico de formação;
curso técnico de formação [assessoria , consultoria ,
informação]; cursos livres [ensino]; cursos livres
[ensino] [assessoria , consultoria , informação].
Procurador: VILLAGE MARCAS & PATENTES S/C
LTDA
No.900100770 28/11/2006
400
Tit.MACMALHAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA. - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96664131000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MACMALHAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias dietéticas para uso
medicinal; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 14 pérolas [jóias e bijuterias];bracelete de
qualquer material [jóia/bijuteria];bijuteria / joalheria
(artigos de -);correntes [jóias e bijuterias];metal
precioso (fios de -) [jóias e bijuterias];brincos; contas
de madeira para bijuteria; adereços [jóias e
bijuterias];chaveiros de bijuteria; jóias e bijuterias de
âmbar amarelo; pulseiras [jóias e bijuterias];marfim
(adereços de -) [jóias e bijuterias];penduricalhos
[jóias
e
bijuterias];medalhões
[jóias
e
bijuterias];amuletos [jóias e bijuterias];anéis [jóias e
bijuterias];berloques [jóias e bijuterias];cloisonné
[jóias e bijuterias];colares [jóias e bijuterias];argola
de uso pessoal [bijuteria];broches [jóias e
bijuterias];fios de metal precioso [jóias e bijuterias]
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.900076682 08/11/2006
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DE MOTOCICLETA MONSTROS
DO ROCK MOTO CLUBE (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07531088000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MONSTROS MC 2002 SÃO JOSÉ SC
BRASIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(8) 25 artigos de malha [vestuário];camisas
(peitilhos de -);coletes; forros confeccionados [parte
de vestuário];luvas [vestuário];palas para camisas;
pelerines; praia (roupas de -);presilhas para calças;
roupa de baixo; sungas; vestuário *;agasalhos para
as mãos; anáguas; banho (calções de -);cachecóis;
jaquetas; meias; meias (ligas de -);suéteres; trajes;
xales; bolsos; cueiros de matérias têxteis para
bebês; escapulários; estolas de pele; jérseis
[vestuário];meias absorventes de transpiração; saias;
togas; trajes de banho; banho (toucas de -);calças
compridas; camisetas; casacos [vestuário];colarinhos
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postiços; corpete; faixas [vestuário];impermeáveis
(roupas -);lingerie (fr.);mantilhas; paletós; robe;
roupas de fantasia; camisas; ceroulas; colarinhos
[vestuário];faixas para a cabeça [vestuário];gorros;
lenços de pescoço; punhos de camisa; roupa íntima;
roupa para ginástica; roupas de imitação couro;
roupões de banho; sáris; sutiãs; blazers
[vestuário];bolsos para roupas; calças; capotes;
coletes
[roupa
íntima];combinação
[roupa
íntima];cuecas; enxovais de bebês; luvas sem
dedos; peles [vestuário];pijamas; ternos; toucas de
banho; babadouros, exceto de papel; camisetas
(peitilhos de -);ciclistas (vestuário para );combinações [vestuário];confeccionado (vestuário );gravatas; ligas; ligas de meias; macacões; meiascalças; pulôveres; aventais [vestuário];bermudas;
calça (fraldas -);capuzes [vestuário];espartilhos;
gabardines
[vestuário];librés;
malhas
[vestuário];peliças
Procurador: FERRARO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
No.900105771 01/12/2006
400
Tit.LE MANS AUTO LOCADORA LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04672143000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LE MANS RENT A CAR

CFE(4) 26.4.10; 26.11.3
NCL(8) 39 locação de automóveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "RENT A CAR".
Procurador: GOLD STAR PATENTES E MARCAS
S/C LTDA.
No.900134194 22/12/2006
400
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SANIFILL LEADER
NCL(8) 05 anti-sépticos bucais para uso medicinal
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C.
No.900170174 30/01/2007
400
Tit.RM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08234150000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NEWSCOMEX
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização
de
negócios
para
empresas[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial][ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em serviços de recursos humanos para
empresas[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação em marketing[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação empresarial[ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informações em serviços de comércio exterior.
Procurador: MARIA VILMA DA CONCEIÇÃO
OLIVEIRA
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No.900174641 02/02/2007
400
Tit.DIREX LOGISTICA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02692429000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIREX
NCL(9)
39
armazenagem
de
mercadorias
[assessoria em]; armazenagem de mercadorias
[consultoria em]; armazenagem de mercadorias;
armazenagem de mercadorias [informação em];
embalagem de mercadorias [assessoria em];
embalagem de mercadorias; embalagem de
mercadorias [consultoria em]; embalagem de
mercadorias
[informação
em];
entrega
de
mercadorias; entrega de mercadorias [assessoria
em]; entrega de mercadorias [consultoria em];
entrega de mercadorias [informação em]; estivagem
[conjunto de operações destinadas à movimentação
de mercadorias de terra para bordo, ou de uma
embarcação para outra, ou de bordo para terra]
[consultoria em]; estivagem [conjunto de operações
destinadas à movimentação de mercadorias de terra
para bordo, ou de uma embarcação para outra, ou
de bordo para terra]; estivagem [conjunto de
operações destinadas à movimentação de
mercadorias de terra para bordo, ou de uma
embarcação para outra, ou de bordo para terra]
[assessoria em]; e estivagem [conjunto de operações
destinadas à movimentação de mercadorias de terra
para bordo, ou de uma embarcação para outra, ou
de bordo para terra] [informação em].
Procurador: MEIRI MOREIRA PIENEGONDA
No.900205008 16/02/2007
400
Tit.SANDANI INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94909777000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOFTBRIL
NCL(9) 21 esponjas para uso doméstico; lã de aço
para limpeza
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
No.900211113 23/02/2007
400
Tit.JANBONÉS IND. COM. EXP. E IMP. DE BONÉS
E CONFECÇÕES LTDA EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04041187000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TROPICAL GIRL

Marca: NAMORADO FOOD SERVICE MIX DE
ARROZ

CFE(4) 2.9.1; 27.5.4,25
NCL(9) 29 sopa (preparações para fazer -); caldo;
caldo (preparações para fazer -); sopas; leite de
arroz; óleos comestíveis; caldos concentrados; caldo
de arroz, creme de arroz, óleo de arroz, arroz em
conserva e sopa de arroz.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "FOOD SERVICE" E "MIX DE
ARROZ".
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.900233168 12/03/2007
400
Tit.ARTECOLA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44699346000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARTEFLEX

CFE(4) 27.5.25
NCL(9) 17 chapa ou lamina de plástico
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.900234890 13/03/2007
400
Tit.SLC ALIMENTOS S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04107020000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NAMORADO FOOD SERVICE SELEÇÃO
EXCLUSIVA

CFE(4) 1.15.24; 2.9.1
NCL(9) 25 vestuário incluído nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GIRL".
Procurador: MARCO ANTONIO NUNES
No.900229616 08/03/2007
400
Tit.MAC'STYLE INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55457519000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAC'STYLE
NCL(9) 25 bermudas; calças compridas; camisetas;
macacões; malhas [vestuário];camisas; vestuário;
confeccionado (vestuário -);calças; e saias, todos os
itens elencados incluídos nesta classe.
Procurador: PAULO SÉRGIO CALIXTO MENDES
No.900230894 09/03/2007
Tit.SLC ALIMENTOS S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04107020000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

400

CFE(4) 2.9.1; 27.5.2,4
NCL(9) 31 farinha de arroz para forragem; arroz não
processado; farelo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "FOOD SERVICE" E "SELEÇÃO
EXCLUSIVA".
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.900254777 28/03/2007
Tit.SPILA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07867214000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUSH
NCL(9) 29 batatas fritas; batata em flocos

100
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*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI, REGISTRO
Nº 817738258.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.900254866 28/03/2007
100
Tit.SPILA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07867214000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUSH
NCL(9) 30 biscoitos; biscoitos amanteigados;
biscoitos de água e sal; bolachas; salgadinho,
exceto croquete
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI, REGISTRO
Nº 817738258.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SISTEMAS DE ENGENHARIA
AVANÇADA".
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.900276762 13/04/2007
400
Tit.ECOPAR - ECOESFERA PARTICIPAÇÕES S/A
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07975023000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECOWAY

CFE(4) 1.15.15; 27.5.25
NCL(9) 37 impermeabilização em obra civil[
informação, assessoria, consultoria ];aplicação de
tinta e impermeabilizante[ informação, assessoria,
consultoria ];conservação de piscina para a prática
de esporte[ informação, assessoria, consultoria
];edificações (impermeabilização de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES

No.900257415 30/03/2007
400
Tit.CHEAPFLIGHTS INTERNATIONAL LTD (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 602315
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VOOSBARATOS

CFE(4) 27.5.25
NCL(9) 36 corretores imobiliários; administração de
imóveis; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária; corretagem incluída nesta
classe; imóveis [compra e venda de -]
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA

CFE(4) 18.5.1; 27.5.25
NCL(9) 42 banco de dados (aluguel de servidor de -,
para terceiros);fornecimento de mecanismos de
busca para a obtenção, manutenção e distribuição
de dados a partir de um banco de dados localizado
em uma rede mundial de computadores (se o serviço
for de desenvolvimento de um software/website para
terceiros);fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores [se for uma
ferramenta de busca];fornecimento de mecanismos
de busca para a internet; atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática];atualização de software de computador;
recuperação de dados [informática];projeto de
sistema de computadores
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.900270918 10/04/2007
Tit.SEACAM COMERCIO E SERVICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96584743000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEA SISTEMAS DE ENGENHARIA
AVANÇADA

No.900281790 18/04/2007
400
Tit.IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34114371000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONVENÇÃO NACIONAL DAS
ASSEMBLËIAS DE DEUS NO BRASIL MINISTÉRIO DE PERUS
NCL(9) 41 cursos livres [ensino][ informação,
assessoria, consultoria ];ensino (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];educação
religiosa[ informação, assessoria, consultoria
];organização de exposições para fins culturais ou
educativos[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de congressos[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação
de
seminários[
informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CONVENÇÃO NACIONAL DAS
ASSEMBLËIAS DE DEUS NO BRASIL" E
"MINISTÉRIO".
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA

400

CFE(4) 26.11.2; 27.5.25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; compra e venda de softwares e
equipamentos periféricos.

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EIMPER

No.900291850 26/04/2007
Tit.BAWA IMPORT LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07133700000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UNDERCAT

400

CFE(4) 27.5.25
NCL(9) 01 fertilizante, fertilizante revestido,
fertilizante de liberação controlada, ingredientes
químicos e biológicos para uso na fabricação de
fertilizante.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ADVANCED TECHNOLOGIES".
Prior.:1.333.160
29/01/2007 CA
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.900295724 27/04/2007
400
Tit.AGRIUM INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0378437
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES

CFE(4) 27.5.25
NCL(9) 05 pesticidas, herbicidas, fungicidas,
inseticidas, rodenticidas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ADVANCED TECHONOLOGIES".
Prior.:1.333.160
29/01/2007 CA
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR

CFE(4) 26.3.23; 26.7.25; 27.5.25
NCL(9) 09 óculos de sol; óculos para esportes
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.900293667 27/04/2007
Tit.EIMPER COMERCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05909997000110

No.900295716 27/04/2007
400
Tit.AGRIUM INC. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0378437
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES

400

No.900303999 07/05/2007
Tit.MULTISPUMA INDUSTRIA E COMERCIO
LIMITADA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90536269000180

400
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parkas, calçados em geral, desde que inclusos nesta
classe, tênis, sapatos esportivos, sapatos para a
prática de esportes, chuteira de futebol, botas para a
prática de esportes, botas em geral, se incluídas
nesta classe, botinas, sapatos de ginástica,
sandálias de banho, chinelos de banho, sandálias e
sapato social.
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DILETTO

CFE(4) 27.5.25
NCL(9) 24 coberta ornamental para travesseiros;
acolchoado [roupa de cama];cobertas de cama;
roupa de cama; cama (roupas de -);cobertores de
cama; fronhas de travesseiros
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.900311010 14/05/2007
Tit.BOMD REPRESENTAÇÕES E COM. DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81721789000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SHOW BRILHO

400

CFE(4) 1.1.1; 27.5.25
NCL(9) 21 espanadores de pó, de penas; esponjas
para uso doméstico; limpeza de chão (panos para );móveis (espanadores de -);instrumentos de limpeza
[manuais];tapetes (batedores para -) [instrumentos
manuais];vassouras mecânicas; escovas para
calçados; escovas para lavar louça; esfregões
metálicos para arear; luvas para uso doméstico;
materiais para polir [exceto preparações, papel e
pedra];panos impregnados com detergente para
limpeza; vassouras; desentupidores de pia;
dispensadores de sabão; escovas *;escovas para
esfregar; esfregões; esfregões abrasivos para
cozinha; luvas para polir; esfregões [panos] de
limpeza; fumaça (aparelho para absorver -) para uso
doméstico; panos de pó;estopa de algodão para
limpeza; estopa para limpeza; dispensadores
metálicos de toalhas de papel; lã de aço para
limpeza; peles de camurça para limpeza; rodo
;espanadores de móveis; esfregões para limpeza;
esponjeiras; panos de limpeza; pano emborrachado
para limpeza; aço (lã de -) para limpeza; camurça
para limpeza; escovas para limpar tanques e
recipientes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRILHO".
Procurador: A CRIATIVA MARCAS E PATENTES
S/C LTDA ME
No.900325631 23/05/2007
400
Tit.SÃO PAULO ALPARGATAS S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61079117000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HAVAIANAS SEASON
NCL(9) 25 vestuário em geral, desde que incluso
nesta classe, short's, jaquetas, bermudas, calções,
camisetas, agasalhos esportivos, vestidos, calças de
moleton, blusas de moleton, meião, boné, meia
soquete, meias em geral, sungas, uniformes,
camisas polo, camisa social, calça social, calça
esportiva, biquinis, body, saias longas, saias curtas,
viseiras, chapéus, sobretudo, paletó, terno, blazers,

No.900332468 29/05/2007
400
Tit.DIMÔNACO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04982324000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIMÔNACO CONSTRUÇÕES
NCL(9) 37 construção civil (supervisão de trabalhos
de -);encanamento (serviços de -);construção
*;construção (informação sobre -)
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.900340690 04/06/2007
400
Tit.MOBILON NETWORKS INFORMÁTICA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08663252000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNOBLOG
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; aluguel de espaço
publicitário; assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; administração de empresa;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para
conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade; processamento de texto;
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação];administração comercial; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos científicos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cronométricos; publicação de textos
publicitários; administração de arquivo; publicidade
on-line em rede de computadores; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cinematográficos; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.900367148 25/06/2007
Tit.AEL SISTEMAS S/A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88031539000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AEL AEROELETRÔNICA

400

CFE(4) 26.3.1; 26.3.24; 27.5.25
NCL(9) 09 comutadores; distância (aparelhos para
medir -); leitores [equipamentos de processamentos
de dados]; comutação (dispositivos elétricos para -);
aparelho ou instrumento de controle; indicadores de
velocidade; aparelhos para registrar a milhagem de
veículos; computador (programas de -), gravados;
eletrodinâmicos (aparelhos -) para o controle remoto
de sinais; aparelho e unidade de controle eletrônico
para processamento, avaliação e medição de sinal
gerado por sensor; medição (instrumentos para -);
transceptor [aparelho transmissor e receptor de

sinal]; veículos (dispositivos de navegação para -)
[computador de bordo]; controle remoto de sinais
(aparelhos eletrodinâmicos para o -); aparelho ou
instrumento de sinalização; medidores (aparelhos
elétricos -); monitorar (aparelhos elétricos para -);
aparelhos de radar; sinais eletrônicos (transmissores
de -); distância (aparelhos para registro de -);
medidores; aparelho elétrico para comutação;
medidores [contadores]; transmissores de sinais
eletrônicos; avisos (quadro eletrônico para -);
controle remoto (aparelho para -); aparelho de
navegação por satélite; radar; aparelhos para
medição; controle de velocidade para veículos
(aparelhos para -).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ELETRÔNICA".
Procurador: PATRICIA PAYERAS SUMAN
No.900367237 25/06/2007
Tit.AEL SISTEMAS S/A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88031539000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AEL AEROELETRÔNICA

400

CFE(4) 26.3.1; 26.3.24; 27.5.25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de equipamento de processamento de dados e
computadores [informação, assessoria, consultoria];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de medição; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição [informação, assessoria, consultoria];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de sinalização; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
sinalização [informação, assessoria, consultoria];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água [informação,
assessoria, consultoria]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
controle (inspeção); comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de controle
(inspeção) [informação, assessoria, consultoria];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos científicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos [informação, assessoria, consultoria];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de veículos
[informação, assessoria, consultoria]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água [informação,
assessoria, consultoria].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AEROELETRÔNICA".
Procurador: PATRICIA PAYERAS SUMAN
No.900367369 25/06/2007
Tit.AEL SISTEMAS S/A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88031539000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AEL AEROELETRÔNICA

400
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92968106000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SJT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SÃO
JUDAS TADEU

CFE(4) 26.3.1; 26.3.24; 27.5.25
NCL(9) 37 assistência técnica e manutenção de
computador [hardware]; assistência técnica e
manutenção de computador [hardware] [informação,
assessoria, consultoria]; instalação, manutenção e
reparo de máquinas; instalação, manutenção e
reparo de máquinas [informação, assessoria,
consultoria]; aperfeiçoamento de equipamento
automotivo; aperfeiçoamento de equipamento
automotivo [informação, assessoria, consultoria];
assessoria, consultoria e informação em reparos no
setor de aviação; assessoria, consultoria e
informação em reparos no setor de aviação
[informação, assessoria, consultoria]; computadores
(instalação,
manutenção e reparo de -);
computadores (instalação, manutenção e reparo de ) [informação, assessoria, consultoria]; instalação,
manutenção e conserto de computador [hardware];
instalação, manutenção e conserto de computador
[hardware] [informação, assessoria, consultoria];
automação industrial [instalação e manutenção de
máquinas]; automação industrial [instalação e
manutenção de máquinas] [informação, assessoria,
consultoria]; manutenção e reparo de aeronaves;
manutenção e reparo de aeronaves [informação,
assessoria, consultoria].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ELETRÔNICA".
Procurador: PATRICIA PAYERAS SUMAN
No.900389540 10/07/2007
Tit.NESTLE WATERS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123323
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: MÁRCIA R. SANT ANNA

230

No.900432888 03/08/2007
Tit.BIOTA BITKISEL ILAÇ KOZMETIK
LABORATUARLARI ANONIM SIRKETI (TR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 628803
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIOXET

400

CFE(4) 5.3.13; 5.3.20; 26.4.6; 26.4.15; 27.5.1
NCL(9) 03 dentifrícios; sabonetes; perfumes;
produtos para enxaguar a roupa [lavanderia];óleos
para perfumes e essências; branquear (sais para );óleos para uso cosmético; perfumaria (produtos de
-);cosméticos; lavanderia (produtos para -);enxaguar
a roupa (produtos para -) [lavanderia];loções
capilares; corantes para lavanderia; avivar cores
(produtos químicos de uso doméstico para -)
[lavanderia];amaciantes de tecidos [lavanderia];anil
para lavanderia; sabões; polir (produtos para -)
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.900464356 24/08/2007
400
Tit.INSTITUICAO EDUCACIONAL SAO JUDAS
TADEU (BR/RS)

CFE(4) 27.5.8
NCL(9) 36 administração de imóveis
Procurador: GUERRA ADV. ASSOCIADOS
No.900478632 31/08/2007
400
Tit.TRES D.O. COMERCIO DE ARTIGOS DO
VESTUARIO LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08868105000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUATRO PÉTALAS
NCL(9) 25 roupas de banho; roupões de banho;
sandálias; suéteres; suspensórios; trajes de banho;
anáguas; aventais [vestuário];bandanas; banho
(roupas de -);banho (sandálias de -);camisas;
capotes; corpete; espartilhos; impermeáveis (roupas
-);luvas sem dedos; parcas; penhoar; lenço de lapela
[parte anterior e superior de um casaco voltada para
fora];cinta [vestuário comum];baby-doll; maiô;robe;
solidéus [barrete];toucas de banho; vestuário *;xales;
banho (toucas de -);cachecóis; calçados *;couro
(roupas de -);cueiros de matérias têxteis para bebês;
gorros; ligas de meias; macacões; meias; meiascalças; calção para banho; sapatos de futebol;
sapatos de praia; sáris; sutiãs; trajes; bonés; botinas;
casacos [vestuário];galochas; ginástica (roupa para ) [colante];íntima (roupa -);lingerie (fr.);malhas
[vestuário];mantilhas; pelerines; pescoço (lenços de );chinelo [vestuário comum];presilhas para polainas;
roupas de couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; turbantes; polainas; banho (roupões de
-);calças; calças compridas; chapéus, bonés etc;
couro (roupas de imitação de -);enxovais de bebês;
jérseis [vestuário];meias (ligas de -);paletós;
camisola; boné;roupas íntimas antitranspirantes;
togas; véus [vestuário];agasalhos para as mãos;
alpercatas; banho (calções de -);banho (chinelos de );botas *;capuzes [vestuário];cartolas; ceroulas;
cintos porta-moedas [vestuário];coletes; cuecas;
faixas para a cabeça [vestuário];fantasia (roupas de );futebol (sapatos de -);peles [vestuário];canga;
porta-moedas (cintos -) [vestuário];roupa de baixo;
roupas
de
imitação
couro;
sobretudos
[vestuário];sungas; toucas de natação; túnicas;
viseiras; artigos de malha [vestuário];bebês (fraldas
de matérias têxteis para -);bermudas; calçados em
geral *;cintos [vestuário];escapulários; jaquetas;
luvas [vestuário];palmilhas; peliças; jaleco; estolas;
chuteira; bermuda para prática de esporte; biquíni;
praia (roupas de -);presilhas para calças; pulôveres;
roupa íntima; roupas de fantasia; bebês (cueiros de
matérias têxteis para -);blazers [vestuário];calções
de
banho
[sungas];camisetas;
chinelos
[pantufas];confeccionado (vestuário -);estolas de
pele; gravatas; guarda-pós; echarpe; fraque; poncho;
beca; roupa para ginástica; roupa para ginástica
[colante];saias; ternos; colarinhos [vestuário];faixas
[vestuário];ginástica (sapatos para -);lenços de
pescoço; meias absorventes de transpiração;
pijamas
Procurador: RICARDO SENNA CANEDO
No.900566507 19/10/2007
400
Tit.VALFRUID COMÉRCIO DE VÃLVULAS E
ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08818729000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VF VALFLUID ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
tubos rígidos não metálicos para a construção;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
tubos flexíveis não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
tubos metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de ferragem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS".
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.900607033 12/11/2007
230
Tit.XK INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00184210000187
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: FERNANDA RECCO NANDI
No.900672641 20/12/2007
Tit.ORBE DO BRASIL ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03280060000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BANBO

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 11 lanternas para iluminação; lâmpadas
incandescentes; luzes para automóveis; veículos
(refletores para -) [faróis];difusores de luz; veículos
(luzes para -);lâmpadas; luzes para veículos; faróis
para automóveis; faróis de veículos; veículos
(aparelhos de iluminação para -)
Procurador: MUMIR BAKKAR
No.900712627 24/01/2008
210
Tit.GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00631071000192
*INDEFERIMENTO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.900712635 24/01/2008
400
Tit.VINICOLA CASA DEL PIERO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09084670000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CASA DEL PIERO
NCL(9)
33
destiladas
[bebidas
alcoólicas]
[espirituosas];vinho de fruta; bebidas destiladas;
bebidas alcoólicas contendo frutas; destiladas
(bebidas -);vinho
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CASA".
Procurador: ABDULCARIM BAKKAR
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No.900743069 15/02/2008
Tit.UNIVITIS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6641830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRAND THEATRE
NCL(9) 33 vinho
Procurador: ABREU, MERKL E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
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No.900751789 21/02/2008
400
Tit.CEREFORT COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07469517000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CEREFORT
NCL(9) 30 café;farinha de milho; farinha moída
(produtos de -);flocos de milho; milho moído; soja
(farinha de -);alimentos farináceos; conservar
alimentos (sal para -);farinha de rosca; farinha de
trigo; açúcar cristalizado para uso alimentar;
amendoins (confeitos de -);farinhas para uso
alimentar; milho torrado; cereais (preparações feitas
com -);açúcar *;amido para uso alimentar; cereais
secos (flocos de -);cozinha (sal de -);milho para
pipoca; arroz; café não torrado; soja (molho de );amido (produtos de -) para uso alimentar;
condimentos; feijão (farinha de -)
Procurador: SOUZA RAMOS & ASSOCIADOS
No.900752246 21/02/2008
400
Tit.CEREFORT COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07469517000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CEREFORT
NCL(9) 31 alimento para gado; animais de criação;
animais de estimação (alimentos para -);camas para
gado (produtos para -);colza (torta de -) para gado;
farinha de arroz para forragem; milho (torta de -)
para gado; sal para gado; turfa para cama para
gado; animais de cativeiro para exibição; animais de
estimação (lixa para -) [areia higiênica];arroz não
processado; cereais em grãos, não processados;
gado (torta para -);grãos para consumo animal;
milho; sementes de plantas; subprodutos do
processamento de cereais, para consumo animal;
trigo; animais de estimação (areia higiênica
aromática para -);postura de aves de criação
(preparações para -);proteína para consumo animal;
sêmola para aves de criação; animais confinados
(alimento para -);lixa para animais de estimação
[areia higiênica];resíduos de destilaria para consumo
animal; amendoim (farinha de -) para animais; cal
para
forragem
animal;
forragem;
grãos
[cereais];cereais (subprodutos do processamento de
-), para consumo animal; farelo; feno; forragens
fortificantes para animais; alimentos para animais;
alimentos para animais de estimação; amendoim
(torta de -) para animais; animais (preparações para
engorda de -);bagaços de cana-de-açúcar [matériaprima];biscoitos para cães; farelos (massa de -) para
consumo animal; gado (produtos para camas para );grãos
[sementes];levedura
para
animais;
amendoins [frutos];bagaços; farinha para animais
Procurador: SOUZA RAMOS & ASSOCIADOS
No.900766018 28/02/2008
400
Tit.HITEC COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00881365000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QLUZ

CFE(4) 13.1.6; 27.5.1,8
NCL(9)
11
lâmpadas
elétricas;
lâmpadas
incandescentes;
lâmpadas
para
projetores;
luminosos (tubos -) para iluminação; ornamentais
(chafarizes -);protetores para os pés, aquecidos
eletricamente;
queimadores
de
gasolina;
queimadores
de
laboratório;
radiadores
[aquecimento];recuperadores de calor; refrigeração
para fornalhas (recipientes de -);resfriadores
(aparelhos -) de bebidas; resfriadores para fornalhas;
ar (aparelhos de ionização para tratamento de );destilação (aparelhos de -);filamentos elétricos de
aquecimento; filtros elétricos para café;filtros para
água potável; fornalhas (resfriadores para -);fornos
(armações metálicas para -);torrefadores de
café;tubos
para
descargas
elétricas,
para
iluminação; queimadores ;calor (recuperadores de );chaleiras elétricas; acessórios de regulagem e
segurança para canos de gás; acessórios moldados
para fornalhas; água potável (filtros para );aquecedoras (placas -);aquecedores de água
(aparelhos -);candelabro elétrico; lampadários
[iluminação pública];lâmpadas; lanternas para
iluminação; luzes de mergulho; ar quente (aparelhos
para banhos de -);dispositivos de proteção para
iluminação; elétricas (lanternas -) portáteis;
filamentos de magnésio para iluminação; fornalhas
(aparelhos de carregamento para -);fornos (suportes
para -);gás (acendedor de -);geladeira industrial e
comercial; lampião elétrico; estufa elétrica ;forno a
gás; quebra-luz [abjur];bombas de calor; abajur
[quebra-luz];abrandamento da água (aparelhos para
-);acetileno (chamas de -);acetileno (queimadores de
-);aquecedores
elétricos
para
mamadeiras;
aquecedor industrial; capacete aquecedor para
ondulação do cabelo; máquina de café expresso
para uso industrial e comercial; secadora de roupa a
gás; grelhas para cozinhar; lâmpadas (globos para );lâmpadas de segurança; lâmpadas para soldar;
lamparinas para frisar; lanternas de bolso elétricas;
purificação de ar (aparelhos e máquinas para );queimadores de álcool; radiadores (tampões para );secadoras de roupa, elétricas; ar (reaquecedores
de -);árvores de natal (lâmpadas elétricas para );banhos de ar quente (aparelhos para -);difusores
de luz; evaporadores; filamentos para lâmpadas
elétricas;
fogões
[aparelhos
de
aquecimento];torneiras ;freezer de uso doméstico;
filtro elétrico
de uso doméstico; acendedores
;acetileno (geradores de -);acumuladores de vapor;
aquecedores de camas; candela [pequeno aparelho
de iluminação];caixa [estojo] para forno de
microondas;
sanduicheira
[aparelho
elétrico];aparelho elétrico de iluminação; lâmpadas a
gás; lâmpadas a óleo; lâmpadas para luzes
direcionais para automóveis; lanternas para
bicicletas, triciclos, etc; luminosos (números de
casas -);lustres; luz (difusores de -);placas
aquecedoras; portáteis (lanternas elétricas );queimadores de gás; reaquecedores de ar;
refrigeradores
(máquinas
e
aparelhos
);refrigeradores
[geladeiras];aquecedores
para
ferros; ar (aparelhos para desodorização do -);ar
(secadores de -);ar quente (aparelhos de -);arcondicionado (aparelhos de -);ar-condicionado
(aparelhos de -) para veículos; arco (lâmpadas de );armações metálicas para fornos; filtragem de água
(aparelhos para -);fogões de cozinha; fornos de
microonda [aparelhos de cozinha];gelo (aparelhos e
máquinas de -);germicidas (queimadores -);geladeira
a gás; lanterna para veículo; fogão elétrico; portatoalha térmico; vela para filtro elétrico de uso
doméstico ;café (filtros elétricos para -);café
(percoladores elétricos de -);calor (acumuladores de
-);acessórios moldados para fornos; acumuladores
de calor; aquecedor elétrico de ar ou de água para
uso
doméstico;
aquecedores,
autoclaves,
evaporadores e aparelhos para purificação da água
para utilização doméstica ou comercial; ar
condicionado e umidificador de ar central de uso
industrial;
máquina
e
equipamento
para
aquecimento; assador comercial e industrial; balcão
frigorífico de uso doméstico; balcão frigorífico de uso
industrial; secadora elétrica de uso doméstico
;aparelho desodorizador elétrico ou eletrônico de uso
comum ou doméstico; iluminação (aparelhos e

instalações de -);lâmpadas (refletores de );lâmpadas para luzes direcionais para veículos;
lanternas de bolso; quebra-jato [para de
torneiras];queimadores de acetileno; radiadores
elétricos; aquecimento (aparelhos de -);aquecimento
(aparelhos elétricos de -);assadeiras; bicicleta
(lanternas para -);gás (aparelhos para depuração de
-);gás (geradores de -) [instalações];globos para
lâmpadas; torrefadores; tubos luminosos para
iluminação; fabricador de gelo para uso industrial e
comercial; forno e fornalha industrial; forno para
fundição; aquário (iluminação para -);aquecedores
(elementos -);aquecedores de pratos; aparelho,
sistema e instalação para tratamento de água
servida; lâmpadas de laboratório; lâmpadas de
mineiros; lampiões para decoração [lanternas
chinesas];lanternas chinesas; purificação de água
(aparelhos e máquinas para -);queimadores;
queimadores de gás oxídrico; recipientes frigoríficos;
secadores (aparelhos -);suporte para abajur;
aquecimento (chapas de -);ar (aparelhos para
resfriamento do -);ar (instalações para filtragem de );arruelas para torneiras; bolsas de água quente;
elétricas (lâmpadas -);fornalhas de cozinha
[fogões];fornos [cozedores];frigideiras elétricas; gás
(acessórios de regulagem e segurança para
aparelhos de -);torradeiras; vapor (acumuladores de
-);vapor (instalações geradoras de -);fogão a gás;
churrasqueiras elétrica e não elétricas; resfriador;
depurador e maçarico para caldear; bolso (lanternas
de -);carvão para lâmpadas de arco; acendedores
por fricção para ignição de gás; acessórios de
regulagem e segurança para aparelhos de água;
aquecedores de água; aquecedores para banho;
acendedor para fogão elétrico
;aparelho para
tratamento e purificação de água para uso industrial;
luminária; incandescentes (queimadores -);lâmpadas
de raios ultravioleta, exceto para uso medicinal;
lâmpadas elétricas para árvores de natal; mangas do
candeeiro; números de casa, luminosos; panelas de
pressão elétricas; pão (torradeiras para );percoladores elétricos de café;pilhas atômicas;
pressão (panelas de -) elétricas; queimadores de gás
(suportes para -);queimadores de óleo; queimadores
incandescentes; secadores (aparelhos -) de
forragem; bicos queimadores para candeeiros;
elementos aquecedores; esquenta-pés [elétricos ou
não elétricos];esterilizadores de ar; filtros para arcondicionado; fornos (acessórios moldados para );frigoríficos (recipientes -);gás (acessórios de
regulagem e segurança para canos de );ventiladores [ar-condicionado];gerador para solda
elétrica; holofote; fogareiro elétrico; forno doméstico
elétrico; câmaras frigoríficas; antiofuscantes para
automóveis (dispositivos -) [acessórios para
lanternas];condensador de gás, exceto peça de
máquina; sorveteira elétrica de uso doméstico;
aparelho para fazer gelo de uso doméstico;
iluminação de teto; lanternas; lanternas elétricas
portáteis; luzes para automóveis; luzes para
veículos; mamadeiras (aquecedores elétricos para );queimadores germicidas; refletores de lâmpadas;
regulagem e segurança (acessórios de -) para
aparelhos de gás; secadores de ar; suportes para
queimadores de gás; assar (grelhas para );esterilizadores; esterilizadores de água; gás
(queimadores de -);gelo (caixas de -);germicidas
(lâmpadas -) para purificação de ar; torrefadores de
frutas; utensílios de cozinha, elétricos; geladeira;
bolsas de esterilização descartáveis; café (máquinas
elétricas de -);acendedor de gás; acendedor para
fogão não elétrico
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA
No.900769009 29/02/2008
400
Tit.EQUIPE DE VENTOS E BELEZA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66183294000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CIA PAULISTA DE MODA
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CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de concursos de beleza;
festas (planejamento de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DE
"CIA" E "MODA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.900779454 06/03/2008
100
Tit.DUNA REVENDEDORA DE VEÍCULOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05978062000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XRT

CFE(4) 1.15.3; 27.5.1-2
NCL(9) 12 motocicletas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
900561203
Procurador: SÍNESE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
No.900800119 17/03/2008
Tit.KARINA CABRAL TORRES ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05861415000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OMI

351

CFE(4) 3.1.1; 8.3.25; 11.3.1; 25.12.1; 26.4.2
NCL(9) 30 bebidas à base de chocolate; cacau
(bebidas de -) com leite; chocolate (bebidas de -)
com leite; bebidas à base de cacau; chocolate
(bebidas à base de -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
817405496
Procurador: MAURINEI DE OLIVEIRA SANTOS
No.900801182 17/03/2008
100
Tit.PUCCINI COMERCIO DE ROUPAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03439310000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GATE ONE
NCL(9) 25 saias; toucas de natação; xales;
alpercatas; coletes; couro (roupas de -);jaquetas;
jérseis [vestuário];jaleco; ternos; toucas de banho;
uniformes; botas para esportes *;couro (roupas de
imitação de -);enxovais de bebês; lenços de
pescoço; pijamas; echarpe; chinelo [vestuário
comum];anáguas; blazers [vestuário];bonés; casacos
[vestuário];chapéus, bonés etc; coletes [roupa
íntima];meias; meias-calças; paletós; calçado
esportivo; sobretudos [vestuário];sutiãs; borzeguins;
cachecóis; calças; calças compridas; camisetas;
combinação [roupa íntima];cuecas; ginástica (roupa
para
-)
[colante];calçados
*;capuzes
[vestuário];combinações [vestuário];confeccionado
(vestuário -);gravatas; chuteira; bermuda para prática
de esporte; biquíni; robe; suéteres; sungas; artigos
de
malha
[vestuário];camisas;
chinelos
[pantufas];cintas [roupa íntima];fraldas de matérias
têxteis para bebês; penhoar; camisola; canga; babydoll; pulôveres; roupa de baixo; roupas íntimas
absorventes de transpiração; roupões de banho;
sandálias; polainas; botinas; calções de banho
[sungas];maiô;spencer ;roupa íntima; bermudas;
botas
*;cintos
[vestuário];macacões;
malhas
[vestuário];parcas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
826368999
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA

cabelos (preparações para -);pele (cremes para
clarear a -);pomadas para uso cosmético;
antiperspirante [desodorante];banho de espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
cremes para clarear pele; desodorante (sabonete );leites de limpeza para toalete; antitranspirantes
[produtos de toalete];barba (tinturas para -);beleza
(máscaras de -);sobrancelhas (cosméticos para as );xampus; loções capilares; maquiagem (pó para );perfumes; pés (sabonetes antitranspirantes para os
-);removedor de cosmético; água-de-toalete; cílios
(produtos
cosméticos
para
os-);depilatórios
(produtos -);lápis de sobrancelhas; lápis para uso
cosmético; leite de amêndoas para uso cosmético;
banhos (preparações cosméticas para -);cabelos
(preparações para ondular -);sobrancelhas (lápis de );unhas (esmalte para -);unhas (produtos para o
cuidado das -);esmalte para unhas; loções para uso
cosmético; perfumes de flores (bases para );colorantes para toalete; cabelos (tinturas para os );sabonetes; tinturas cosméticas; tinturas para os
cabelos; loções pós-barba; maquiagem para o rosto;
pele (produtos cosméticos para cuidados da );preparações cosméticas para emagrecimento;
banho de imersão de uso pessoal (preparações para
- ), exceto para uso medicinal; água de lavanda;
amêndoas (sabonete de -);sabonete antitranspirante
para os pés; sabonete para barbear; sais de banho,
exceto para uso medicinal; maquiagem (produtos
para -);maquiagem (produtos para remover );permanentes
nos
cabelos
(produtos
neutralizadores para -);produto para limpeza e
hidratação da pele não medicamentoso; água
depilatória; cosméticos para os cílios; esmalte para
as unhas; laquê para cabelos; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético; batons
para os lábios; bronzeadoras (preparações -)
[cosméticos];perfumaria (produtos de -);preparação
cosmética para redução da gordura localizada;
condicionador [cosmético];cera para depilação;
cosméticos; cremes cosméticos; descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; extratos de flores
[perfumaria];fragrâncias
(mistura de -);lenços
impregnados com loções cosméticas; água de
colônia; antitranspirante (sabonete -);sabonete
desodorante;
loções
cosméticas
(lenços
impregnados com -);pó para maquiagem; produtos
depilatórios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LINDINHAS".
Procurador: JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM
No.900804998 19/03/2008
400
Tit.VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00562190000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LINDINHAS

No.900804807 18/03/2008
400
Tit.VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00562190000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LINDINHAS

CFE(4) 27.5.22
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
Procurador: FERNANDO ANTÔNIO FRANCO DA
ENCARNAÇÃO
No.900801158 17/03/2008
Tit.BRASNUTRI ALIMENTOS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09281173000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHOCOLATO

100

CFE(4) 4.7; 27.5.4; 29.1.15
NCL(9) 03 clarear (cremes para -) a pele;
desodorantes para uso pessoal; filtros solares; flores
(extratos de -) [perfumaria];água de cheiro; barbear
(produtos
para
-);toalete
(produtos
de);neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; óleos para uso cosmético; ondular os

CFE(4) 4.7; 27.5.4; 29.1.15
NCL(9) 03 esmalte para as unhas; lápis de
sobrancelhas; água de lavanda; produto para
limpeza e hidratação da pele não medicamentoso;
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético; antiperspirante [desodorante];cremes para
clarear pele; leites de limpeza para toalete; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; sabonete antitranspirante para os pés;
unhas (produtos para o cuidado das -);loções
capilares; loções para uso cosmético; cremes
cosméticos; depilatórios (produtos -);desodorante
(sabonete -);esmalte para unhas; filtros solares;
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água de colônia; sais de banho, exceto para uso
medicinal; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
descolorantes (produtos -);água de cheiro;
amêndoas (sabonete de -);banhos (preparações
cosméticas para -);batons para os lábios;
bronzeadoras
(preparações
-)
[cosméticos];sabonetes; loções cosméticas (lenços
impregnados com -);neutralizadores (produtos -)
para permanentes nos cabelos; perfumes de flores
(bases para -);pomadas para uso cosmético; cera
para
depilação;
cosméticos;
emagrecimento
(preparações cosméticas para -);fragrâncias (mistura
de -);aromáticos [óleos essenciais];barba (tinturas
para -);sobrancelhas (cosméticos para as -);óleos
para uso cosmético; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -);permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores
para
-);produtos
depilatórios;
preparação cosmética para redução da gordura
localizada; removedor de cosmético; clarear (cremes
para -) a pele; colorantes para toalete;
antitranspirante
(sabonete
-);antitranspirantes
[produtos de toalete];cabelos (preparações para
ondular -);sabonete para barbear; unhas (esmalte
para -);xampus; maquiagem (pó para -);maquiagem
(produtos para remover -);maquiagem para o rosto;
ondular os cabelos (preparações para -);perfumes;
condicionador
[cosmético];banho
de
espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
cosméticos para os cílios; descolorantes (produtos -)
para uso cosmético; desodorantes para uso pessoal;
extratos de flores [perfumaria];lápis para uso
cosmético; laquê para cabelos; lenços impregnados
com loções cosméticas; barbear (produtos para );tinturas para os cabelos; toalete (produtos de);loções pós-barba; maquiagem (produtos para );pele (cremes para clarear a -);perfumaria (produtos
de -);pés (sabonetes antitranspirantes para os );água-de-toalete; cílios (produtos cosméticos para
os-);flores (extratos de -) [perfumaria];leite de
amêndoas para uso cosmético; cabelos (tinturas
para
os
-);sabonete
desodorante;
tinturas
cosméticas; pó para maquiagem; preparações
cosméticas para emagrecimento; água depilatória
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LINDINHAS".
Procurador: JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM
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qualquer meio) de produtos feitos de cana
[assessoria , consultoria , informação] comércio
(através de qualquer meio) de animais vivos
comércio (através de qualquer meio) de animais
vivos [assessoria , consultoria , informação]
Apostila: SEM DIREITO O USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AGROPECUÁRIA".
Procurador: SÉRGIO ZANELLA COPPI
No.900872039 22/04/2008
100
Tit.TGI CONSULTORIA EM GESTÃO S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35521046000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Empresas & Empresários

CFE(4) 26.4.1; 26.4.7; 27.5.1
NCL(9)
16
revistas
[periódicos];impressas
(publicações -);periódicos; publicações impressas;
livros
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI, REG.
821502930.
Procurador: ESCOBAR ADVOCACIA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO
EMPRESARIAL

400

No.900915730 15/05/2008
Tit.SAYOART INDUSTRIAL S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39064639000176
*PEDS 825735696, 900915722
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS

241

No.900923490 20/05/2008
100
Tit.COTTON DAY MALHAS LTDA. ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05528705000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KIT KET

CFE(4) 2.5.1-3; 2.5.23; 27.5.1
NCL(9) 25 macacões; parcas; tira (faixa) para a
cabeça; calças; camisetas; faixas para a cabeça
[vestuário];suéteres;
bonés;
casacos
[vestuário];chinelos
[pantufas];capuzes
[vestuário];chinelo [vestuário comum];artigos de
malha
[vestuário];camisas;
coletes;
jaquetas;
pijamas; saias; túnicas; vestuário *;calças compridas;
confeccionado (vestuário -);faixas [vestuário];luvas
[vestuário];malhas [vestuário];boné
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI, REG.900444258
Procurador: VERA LÚCIA DIAS LINDNER
CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 16 publicações impressas; livros; periódicos;
impressas (publicações -);revistas [periódicos]
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI; REG.821502930
Procurador: ESCOBAR ADVOCACIA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO
EMPRESARIAL
No.900874376 23/04/2008
Tit.TELE ÁGUA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24064578000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Diskágua

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios [assessoria ,
consultoria , informação] comércio (através de
qualquer meio) de sementes, plantas e flores
naturais comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais [consultoria ,
informação] comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de cana comércio (através de

No.900888709 02/05/2008
Tit.TESO LA MONJA, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7069863
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VICTORINO
NCL(9) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja]
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA

No.900872047 22/04/2008
100
Tit.TGI CONSULTORIA EM GESTÃO S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35521046000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: E&E Empresas e Empresários

No.900860448 16/04/2008
295
Tit.GKS PARTICIPAÇÕES LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09036094000123
*DESPACHO EXARADO NA RPI 2213, DE
04/06/2013, POR INCORREÇÃO NO DESPACHO
EXARADO.
Procurador: CAPELLA & VELOSO ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.900862475 16/04/2008
400
Tit.AGRO PECUARIA ROCHELE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52905437000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A R AGROPECUÁRIA ROCHELE

NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta
[informação, assessoria, consultoria].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DISKÁGUA".
Procurador: ESCOBAR ADVOCACIA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO
EMPRESARIAL

CFE(4) 1.15.15; 2.1.25; 27.5.1

No.900931728 26/05/2008
400
Tit.XSOL SERVIÇOS COMERCIO LOCAÇOES E
REPRESENTAÇOES DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07620166000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: XSOL

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 dados (recuperação de -) [informática][
informação, assessoria, consultoria ];duplicação de
programas de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];banco de dados (aluguel de servidor de
-, para terceiros)[ informação, assessoria, consultoria
];banco de dados (serviços de desenvolvimento de -)
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[informática][ informação, assessoria, consultoria
];perícia técnica na área de computação e
informática[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];computadores (aluguel de )[ informação, assessoria, consultoria ];criação em
artes gráficas (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];análise de suporte e
sistema [serviço de informática][ assessoria,
consultoria ];assistência técnica em software[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (aluguel de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados[
informação,
assessoria,
consultoria
];hardware de computador (consultoria em -)[
assessoria, consultoria ];instalação de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (atualização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação, assessoria, consultoria ];tratamento de
informação/dados
[serviço
de
informática][
informação, assessoria, consultoria ];fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca][
informação, assessoria, consultoria ];implantação de
sistema [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];análise de sistemas [informática][
informação, assessoria, consultoria ];análise e
processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria ];inspeção de máquina e material[
informação, assessoria, consultoria ];computador
(duplicação de programas de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];manutenção de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];composição gráfica [criação em arte gráfica][
informação, assessoria, consultoria ];atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (manutenção
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];artes
gráficas (serviços de criação em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];atualização de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];diagramação[ informação, assessoria, consultoria
];serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ];computadores (projeto de sistema de -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em software[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações no campo da manutenção da
segurança e integridade de banco de dados [serviço
de informática][ informação, assessoria, consultoria
];programação
de
computador
[informática][
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador
(instalação
de
-)[
informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de computadores[
informação, assessoria, consultoria ];consultoria em
hardware de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros[ informação, assessoria, consultoria
];computação gráfica [serviços de informática][
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.900936754 28/05/2008
400
Tit.XSOL SERVIÇOS COMERCIO LOCAÇOES E
REPRESENTAÇOES DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07620166000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: XSOL
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 bancos de dados de computador
(compilação de informação em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos[ informação,
assessoria, consultoria ];agenciamento de mão-deobra[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de equipamento de
processamento de dados e computadores[
informação, assessoria, consultoria ];sistematização
de informações em bancos de dados de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de máquinas e equipamentos de escritório
*[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de máquinas[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em compilação de
informações em bancos de dados de computador[
informação, assessoria, consultoria ];fotocópias[
informação, assessoria, consultoria ];terceirização
[fornecimento
de
mão-de-obra][
informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de máquinas
fotocopiadoras[ informação, assessoria, consultoria
];bancos de dados de computador (sistematização
de informações em -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

CFE(4) 1.1.1; 2.3.1; 2.9.1; 9.7.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comercialização, importação e exportação
de calçados e artigos do vestuário
Procurador: MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS

No.900938820 28/05/2008
100
Tit.GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73034761000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GOLONI
NCL(9) 20 armários; bancos [móveis];cômodas com
gavetas; móvel modulado; banquinho [móvel];sofás;
assentos [cadeiras];camas *;balcão [móvel];armários
para
medicamentos;
berços;
banqueta
[móvel];escrivaninhas;
sofá-cama;
cama
[mobiliário];gaveta; medicamentos (armários para );mesas
*;espreguiçadeiras
[cadeiras];balcões;
bancadas
de
lavatório
[mobiliário];cadeiras
[assentos];cantoneira [mobiliário];penteadeiras; racks
(ingl.);estantes [móveis];pufe; poltronas; jardineiras
[móveis]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
829744720
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

No.900942800 30/05/2008
100
Tit.DISCOVER COMPONENTES PARA CALÇADOS
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04116397000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: D DISCOVER

No.900938889 28/05/2008
Tit.CALÇADOS BEIRA RIO S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88379771000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Eu moleca

351

No.900942584 30/05/2008
100
Tit.DISCOVER COMPONENTES PARA CALÇADOS
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04116397000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: D DISCOVER

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 25 solas para calçados; saltos de sapatos;
viras para botas e sapatos
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI; REG.829882901
Procurador: EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO
SIM

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI REG.829882898
Procurador: EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO
SIM
No.900959720 09/06/2008
100
Tit.NEWCOM TELEINFORMÁTICA LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03478750000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Newcom Consultoria e Sistemas
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Marca: Eurofarma Astro

NCL(9) 40 beneficiamento de cereal[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: LUCENÉIA DE BORTOLI VERDEIRO

No.900961538 09/06/2008
351
Tit.MODULAQUE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76941095000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIQUE
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.901008460 26/06/2008
351
Tit.FÁTIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01152953000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PAPELARIA MAIS BRASIL
NCL(9) 16 fatura e formulário; esquadros para
desenho; estojos de tintas [material escolar];fitas
para máquinas de escrever; folhas de celulose
reciclada para embrulhar; laminadoras (máquinas -),
para escritórios; letreiros de papel ou cartão; diário;
dicionário; paletas para pintores; papel *;anotações
(blocos para -);calendários; colas para escritório ou
uso doméstico; apostila para fim educacional;
caderneta de nota; caderno de caligrafia; caderno
para música; apara de papel; agenda; arquivo de
mesa para microfilme; etiquetar (aparelhos manuais
para -);folhas de papel [papelaria];gravuras; lacrar
(máquinas para -) para escritório; manuais
[impressos];papel
(pesos
para
-);álbuns;
apontadores
de
lápis
[elétricos
ou
não
elétricos];aquarelas; bilhetes; compassos para
desenhar; cartão; cartolina; embalagens de papel ou
plástico; carimbo; cromos; encadernação (artigos
para -);estojos para desenho; estojos para moldes;
fichas
[papelaria];grampeadores
[material
de
escritório];litografias; material didático [exceto
aparelhos];papel (guardanapos de -);papelão
*;adesivas (substâncias -) [colas] para papelaria ou
uso doméstico; bandeiras [de papel];blocos
[papelaria];canetas; cartas, cartões, etc *;portacanetas; quadros-negros; livro de bolso; desenhar
(artigos para -);desenhos impressos; diagramas;
encadernações; fitas de papel; giz (porta -);giz para
escrever; lápis; almanaques; aritméticas (tabelas );brochuras;
cartões
de
participação
[papelaria];transparências [papelaria];telas gomadas
para papelaria; porta-lápis; desenho (esquadros para
-);elásticos para escritório; estojos para escrever;
etiquetas para fichas; litografados (objetos de arte );livros; mapas geográficos; cortador [material de
escritório] ;marcadores de livros; matérias plásticas
para modelar; apagadores para quadros; cartão
postal; cartões de felicitações; caderno escolar;
apagador de tinta [corretivo];molde de papel e de
papelão; livro encadernado; livro litúrgico; fichário de
mesa; desenhar (instrumentos para -);estêncil;
etiquetas, exceto de tecido; fichas de arquivo;
folhetos; pastas [papelaria];adesivo [material de
escritório];blocos de notas [cadernos];caixas para
canetas; capas [papelaria];cartas [mapas];cartão
postal sonoro; retratos; livro cartonado; desenho
(régua t para -);envelopes [papelaria];escrever
(artigos para -);estojos para canetas; fichários para
papéis soltos; fios para encadernação; formulários
[impressos];fotogravuras; imagens [representações
gráficas];lacrar (materiais para -) para papelaria;
livros para escrever ou desenhar; material escolar
[papelaria];moldes para apagar; papel (fitas de );arquivo (móveis de -) [material de escritório]
arquivo; arquivos [material de escritório];blocos para
anotações; anuário; bobina de papel e papelão;
pranchetas; embalagens feitas de celulose
regenerada (ompi);decalques; escritório (materiais
de -), exceto móveis; etiquetas adesivas
[papelaria];impresso (material -);lapiseiras; letras de
aço;
letras
e
números
[caracteres
de
tipografia];marcar (giz para -);nanquim (tinta );apontadoras de lápis (máquinas -) [elétricas ou não
elétricas];atlas; blocos de papel em múltiplas vias
[papelaria];blocos para desenho; caixas de papelão
ou papel; cópias heliográficas [plantas];livro de
contabilidade; livro de tombo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'PAPELARIA'
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.900973064 13/06/2008
400
Tit.EUROFARMA LABORATORIOS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61190096000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

No.901014273 28/06/2008
Tit.MARCELO DE FRANÇA COSTA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06998021720
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 15.7.11; 27.5.10
NCL(9) 42 automação industrial [desenvolvimento,
instalação e manutenção de sistemas][ assessoria
];banco de dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática][ assessoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre desenvolvimento de produtos[
assessoria ];pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros];fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros)[ assessoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
823159760
Procurador: WLADIMIR DE ANDRADE
No.900961163 09/06/2008
400
Tit.ROSA MAXIMA DELMOTTE DE MECARELLI
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42503442749
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARATY WORKSHOP FOTOGRAFIA

CFE(4) 1.5.15; 27.5.1
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.900974060 16/06/2008
230
Tit.RGF ENTRETENIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07697989000183
*SEDE ALTERADA
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.900977965 17/06/2008
Tit.JHSF MANAUS EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09547849000154
*CED.1 - JHSF INCORPORAÇÕES S.A.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO
D'HANENS

235

No.900991119 19/06/2008
Tit.JHSF MANAUS EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09547849000154
*CED.1 - JHSF INCORPORAÇÕES S.A.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO
D'HANENS

235

No.901006076 25/06/2008
400
Tit.REGINALDO VERDERIO E OUTRO (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53721039149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FAZENDA ESTRELINHA

CFE(4) 6.3.1; 27.5.1; 29.1.15
NCL(9) 41 organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento][ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de
simpósios; fotografia[ informação, assessoria,
consultoria ];organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de congressos; cursos livres [ensino];promotor de
eventos [se artísticos/culturais];ensino (serviços de );organização de competições [educação ou
entretenimento];organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
seminários; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] ;organização e apresentação
de colóquios; instrução (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "WORSHOP" E "FOTOGRAFIA".
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA

CFE(4) 1.1.1; 5.1.3; 26.1.2
NCL(9) 20 embalagem (recipientes de plástico para )
Procurador: LUCENÉIA DE BORTOLI VERDEIRO
No.901006947 25/06/2008
400
Tit.REGINALDO VERDERIO E OUTRO (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53721039149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAZENDA ESTRELINHA

CFE(4) 1.1.1; 5.1.3; 26.1.2

351
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Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"RÁDIO", isoladamente.
Procurador: O PRÓPRIO.

Marca: LAST SYSTEMS

No.901083801 31/07/2008
400
Tit.ÉTICA MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00548620000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DALISSA

CFE(4) 1.17.11,16
NCL(9) 42 suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados[
consultoria
];análise
de
sistemas
[informática][ consultoria ];manutenção de software
de computador[ consultoria ];software de computador
(manutenção de -)[ consultoria ];análise e
processamento de dados [serviço de informática][
consultoria ];manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros[ consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em tecnologia da informação; software
de computador (elaboração [concepção] de-)[
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'SYSTEMS'.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901065099 22/07/2008
Tit.SPX CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6868339
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GSE

400

CFE(4) 27.7.25
NCL(9) 09 aparelho ou instrumento de pesagem;
cartas (balanças para pesar -);pesar (máquinas para
-);precisão (balanças de -);balanças; pesagem
(aparelhos e instrumentos para -);balanças de
precisão; balanças romanas; básculas [balança para
grandes pesos];romanas (balanças -)
Procurador: WALTER LUCIO FIGUEIREDO DA
SILVA
No.901068250 23/07/2008
400
Tit.SCORPION DO BRASIL POLIMERAS UNICRAM
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01390820000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UNICRAM
NCL(9) 11 distribuição de água (instalações para );entrada de água (aparelho para -);acessórios de
regulagem e segurança para aparelhos de água;
controle de válvula hidráulica; canos de água
(instalações para -);torneiras misturadoras para
canos de água; água ou gás (acessórios de
segurança para aparelhos e canos de -)
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.901075256 28/07/2008
400
Tit.CENTRO DE IMPRENSA ASSESSORIA E
RADIO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00113999000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RadioTube
NCL(9) 38 agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações)

CFE(4) 26.1.6; 26.7.1; 27.5.1
NCL(9) 03 leites de limpeza para toalete; beleza
(máscaras
de
-);creme,
pasta
e
líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; filtros solares;
banhos
(preparações
cosméticas
para
);bronzeadoras (preparações -) [cosméticos];alga
[cosmético];cera para depilação; cremes cosméticos;
cremes para clarear pele; desodorante (sabonete );desodorantes para uso pessoal; sabonetes;
xampus; óleos para toalete; produto de higiene
pessoal à base de própole; condicionador
[cosmético];cosméticos;
sabonete
desodorante;
sabonete medicinal; emagrecimento (preparações
cosméticas para -);toalete (produtos de-);loções para
uso cosmético; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -);produto para limpeza e hidratação da
pele não medicamentoso; argila para estética;
etéreas
(essências
-);aromáticos
[óleos
essenciais];sais de banho, exceto para uso
medicinal; óleos para uso cosmético; preparações
cosméticas para emagrecimento; batons para os
lábios; óleos essenciais; maquiagem para o rosto;
pomadas para uso cosmético; preparação cosmética
para redução da gordura localizada
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.901134031 22/08/2008
235
Tit.ASSOCIAÇAO VITÓRIA EM CRISTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40306326000166
*CED.1 - EDITORA CENTRAL GOSPEL LTDA
Procurador: ROBSON MARIANO DO REIS
No.901157864 03/09/2008
400
Tit.COLORATA DECORAÇOES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08313478000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLORATA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 24 descanso de garrafas e copos [roupas de
mesa];roupa de cama; cama (colchas de -);mesa
(guardanapos de -) têxteis; acolchoado [roupa de
cama];cama (mantas de -);colchas; roupa de cama,
mesa e banho; cobertores de cama; cobertura de
mesa [toalha];cobertas de cama; cobertas de cama
de papel; têxteis (guardanapos de mesa -);toalhas
de mesa [exceto de papel];cama, mesa e banho

(roupa de -);lençóis [têxteis];cama (roupa de -);cama
(roupas de -);panos [incluídos nesta classe].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"COLORATA".
Procurador: ADILSON GABARDO
No.901167223 08/09/2008
400
Tit.FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO
DE MINAS GERAIS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17212069000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINAS TREND PREVIEW

CFE(4) 27.5.1; 29.1.1; 29.1.8,12
NCL(9) 35 feiras (organização de -) para fins
comerciais
ou publicitários; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; consultoria em organização de
negócios[ consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre oportunidades de negócio; desfile
de moda com fim publicitário; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; informações de negócios; negócios
(consultoria em gestão e organização de );assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; negócios (informações de -)
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"PREVIEW".
Procurador: TÁCITO AVELAR E SILVA
No.901167754 08/09/2008
400
Tit.INTEL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0175170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INTRU
NCL(9) 41 serviços de entretenimento, a saber:
produção de filmes cinematográficos, de vídeos e de
filmes; fornecimento de efeitos especiais de
televisão, de vídeo e de filmes cinematograficos;
serviços de produção de animação.
Prior.:3020080438495 01/07/2008 DE
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.901237671 10/10/2008
351
Tit.ATAKAREJO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
E BEBIDAS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73849952000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A ATAKADÃO ATAKAREJO

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de desinfetantes;
promoção de vendas [para terceiros];comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para
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animais; comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para bebês; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de material de limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ATACADÃO".
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.901286362 03/11/2008
Tit.INSTITUTO BRASIL 2014 (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09081630000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECO GOAL

NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; promoção de vendas
[para terceiros];demonstração de produtos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
serralharia
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO: "EXERCITAR FITNESS".
Procurador: EDUARDO LÍVIO DAIMOND

351

CFE(4) 1.15.23; 21.3.1; 26.2.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 41 organização de competições desportivas;
organização de competições [educação ou
entretenimento][ consultoria ]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento]; publicação de textos [exceto para
publicidade];informações sobre educação [instrução];
organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de seminários;
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; informações sobre
recreação; publicação de livros; organização e
apresentação de congressos; treinamento prático
[demonstração];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução]; assessoria,
consultoria e informação ensino; publicação on-line
de livros e jornais eletrônicos; provimento de
instalações desportivas[ consultoria ]; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]; organização e apresentação
de simpósios; cursos livres [ensino]; informações
sobre entretenimento [lazer]; organização e
apresentação de conferências; curso técnico de
formação; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.901293725 06/11/2008
210
Tit.ASSOCIAÇÃO BRAS DE ENGENHARIA E
CONSULTORIA ESTRUTURAL ABECE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00478710000121
*INDEFERIMENTO.
Procurador: BRITÂNIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.901322113 21/11/2008
400
Tit.EXERCITAR FITNESS LTDA. - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01688637000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXERCITAR FITNESS

No.901328693 25/11/2008
351
Tit.EXXON MOBIL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0043826
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOBIL SUPER MOTO
NCL(9) 04 lubricantes, a saber, óleos de motor,
óleos para forquilhas, lubrificantes para correntes,
fluidos e graxas de freio.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da palavra
"MOTO".
*RETIFICAÇÃO DO DEFERIMENTO PUBLICADO
NA RPI 2106, DE 17/05/2011, TENDO EM VISTA
INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.901334243 27/11/2008
400
Tit.EDSON DA SILVA BELLOTI ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56947286000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MUSITAL
NCL(9) 41 entretenimento; organização de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];espetáculos (serviços de -);teatrais
(produções -);espetáculos ao vivo (apresentação de
-);produção de shows
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 3.7.21; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário [consultoria em]
comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário
[assessoria em] comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário [informação em]
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes [informação em]
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes [assessoria em]
comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes [consultoria em]
Procurador: PORTFOLIO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.901374725 18/12/2008
400
Tit.STAMPGRAF SERIGRAFIA TÉCNICA E ARTES
GRÁFICAS LTDA.EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91026922000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STAMPGRAF

No.901351440 05/12/2008
210
Tit.MODAS ACEROLA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02981642000144
*INDEFERIMENTO.
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.901368890 16/12/2008
090
Tit.LUIZ ANTONIO JAMBEIRO DE MORAES
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16269470153
*PET. 012120000017, DE 18/01/2012, NÃO
ATENDEU SATISFATORIAMENTE EXIGÊNCIA
ANTERIOR, HAJA VISTA QUE A AUTORIZAÇÃO
DEVE SER EXPRESSA PARA O REGISTRO DO
NOME CIVIL COMO MARCA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901369098 16/12/2008
400
Tit.ZENSHIN BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS DE MAQUINÁRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07435235000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZENSHIN BRASIL
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de engates de máquinas
e componentes de transmissão (exceto para
veículos terrestres);comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: GISELE DE SOUZA

CFE(4) 26.2.5; 27.5.1
NCL(9) 09 régua de precisão; circuitos impressos;
circuitos integrados; placas sinalizadoras para
estrada, luminosas ou mecânicas; sinalização
(painéis de -), luminosos ou mecânicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STAMP".
Procurador: LUIZ ALBERTO ROSENSTENGEL
No.901381861 21/12/2008
400
Tit.K'POR NATIVE SPORTS WEAR COMÉRCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME.. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07882892000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KA'APOR Native Sportswear

No.901372072 17/12/2008
400
Tit.100 POR CENTO RUBRO NEGRO COMÉRCIO
DE ROUPAS LTDA-ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08708320000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 100% RUBRO NEGRO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1

CFE(4) 2.1.1; 2.1.23; 26.11.12; 27.5.25
NCL(9) 25 praia (roupas de -); roupa íntima; sungas;
banho (chinelos de -); confeccionados (forros -)
[parte de vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
forros confeccionados [parte de vestuário]; íntima
(roupa -); boné; roupas íntimas absorventes de

RPI 2214 de 11/06/2013

transpiração; roupões de banho; toucas de natação;
artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); banho (roupas de -); banho
(sandálias de -); calcanheiras para meias; calções de
banho
[sungas];
pelerines;
calçados
para
snowboarding;
roupa
para
ginástica;
antitranspirantes (roupas íntimas -); casacos
[vestuário]; faixas [vestuário]; futebol (sapatos de -);
calção para banho; bermuda para prática de esporte;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
blazers [vestuário]; cachecóis; capuzes [vestuário];
cintos [vestuário]; pescoço (lenços de -); biquíni;
sutiãs; vestuário; alpercatas; bandanas; bermudas;
botas para esportes; calças compridas; ciclistas
(vestuário para -); pulôveres; suéteres; trajes de
banho; viseiras; banho (calções de -); banho (toucas
de -); chapéus, bonés; esportes (sapatos para -);
ginástica (sapatos para -); tira (faixa) para a cabeça;
chuteira; quimono [vestuário]; culote [calça para
montaria]; maiô; roupa de baixo; roupas íntimas
antitranspirantes; uniformes; vestuário de papel;
camisetas; chuteiras de futebol (travas para -);
confeccionado (vestuário -); esportes (botas para -);
ginástica (roupa para -) [colante]; calça para
equitação; calçado esportivo; sapatos de praia;
banho (roupões de -); bonés; camisas; cintos portamoedas [vestuário]; coletes; cuecas. todos incluídos
nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "NATIVE SPORTSWEAR".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901394831 07/01/2009
400
Tit.SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA
SENHORA DO PATROCINIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45466752000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CEUNSP
NCL(9) 41 organização e apresentação de
congressos; educação (serviços de -);organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento];publicação de livros; academias
[educação];informações
sobre
educação
[instrução];organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de colóquios; organização e apresentação de
seminários; escolas de enfermagem; acampamentos
desportivos (serviços de -);educação física; instrução
(serviços de -);organização e apresentação de
conferências; apresentação de espetáculos ao vivo;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento];organização e apresentação de
simpósios; publicação de textos [exceto para
publicidade];aulas de ginástica; ensino (serviços de );exames pedagógicos [avaliação];organização de
competições desportivas; treinamento prático
[demonstração]
Procurador: SÉRGIO ZANELLA COPPI
No.901398357 09/01/2009
400
Tit.DIREITO DE OUVIR SISTEMAS DE SAÚDE
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05430569000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Direito de Ouvir
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
ópticos [assessoria , consultoria , informação]
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
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cosmético; banho de espuma (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; água de cheiro; água de
colônia; produto para limpeza e hidratação da pele
não medicamentoso; sobrancelhas (cosméticos para
as -);maquiagem para o rosto; óleos para uso
cosmético; perfumaria (produtos de -);cosméticos
para os cílios; beleza (máscaras de -);maquiagem
(produtos para -);perfumes; cremes cosméticos;
desodorantes
para
uso
pessoal;
banhos
(preparações cosméticas para -);maquiagem (pó
para -)
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 produção de shows; produção de vídeos;
apresentação de espetáculos ao vivo; publicação de
livros; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; composição musical (serviços de );editoração eletrônica; espetáculos (serviços de );organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de
conferências
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA

No.901420719 26/01/2009
400
Tit.COMÉRCIO DE EMBALAGENS
DESCARTAVEIS MANAUS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54100912000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MANAUS EMBALAGENS

No.901400491 12/01/2009
150
Tit.VICTELE CALÇADOS MODAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05547918000179
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 159 DA LPI.
Procurador: PAULO BASTOS
No.901407844 16/01/2009
Tit.F.T. COSMÉTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00012689000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OHANA

400

CFE(4) 27.5.3
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EMBALAGENS".
Procurador: GISELE DE SOUZA
No.901433535 02/02/2009
351
Tit.KAZZA PISO MATERIAIS HIDRÁULICOS E
ACABAMENTOS LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08835186000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: N NACIONAL TINTAS

CFE(4) 26.4.4; 26.4.7; 26.11.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.901419303 23/01/2009
400
Tit.COSMETICOS AMOR NA PELE LTDA. EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10548920000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AMOR NA PELE

No.901400440 12/01/2009
400
Tit.REPUBLICA DAS IDÉIAS COMUNICAÇÃO
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05672318000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REPÚBLICA DAS IDÉIAS

CFE(4) 1.15.15; 5.3.11; 27.5.1
NCL(9) 03 sabonetes; sobrancelhas (lápis de );loções para uso cosmético; maquiagem (produtos
para remover -);pele (produtos cosméticos para
cuidados da -);cosméticos; batons para os lábios;
xampus; óleos para toalete; removedor de

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
matérias tintoriais; comércio (através de qualquer
meio) de matérias para calafetar, vedar e isolar;
comércio (através de qualquer meio) de tintas,
vernizes, lacas; comércio (através de qualquer meio)
de materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de pincéis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "NACIONAL" E "TINTAS".
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.901436941 04/02/2009
Tit.MINERVA S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67620377000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MINERVA

400
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Tit.PE MARCAS E LICENCIAMENTOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10615462000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THE BLUE BUDDHA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 18 couro (estribos de -);couro curtido;
valises; couro (fios de -);bolsas; couro (cordões de );couro (tiras de -);couro não trabalhado ou
semitrabalhado; tiras de couro; couro (correias de -)
usadas a tiracolo; couro (imitações de -);imitações
de couro
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.901444448 06/02/2009
Tit.BIOGENTS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7039050
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIOGENTS

400

CFE(4) 3.13.24; 27.5.1
NCL(9) 05 produtos para a destruição de insetos,
inseticidas, insetífugos, meios inseticidas, repelentes
de insetos e substâncias para a atração de insetos.
Prior.:EM 007148414
08/08/2008 EM
Procurador: CLAUDIO SZABAS
No.901445088 09/02/2009
400
Tit.THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
LIMITED (ZA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7078943
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SBG
NCL(9) 09 leitores de código de barras; máquinas de
contabilidade; máquinas para contar e separar
dinheiro; scanners [equipamento de processamento
de dados];cartões inteligentes [cartões com circuito
integrado];chips
[circuitos
integrados];dados
(suportes magnéticos para -);aparelho e unidade de
controle eletrônico para processamento, avaliação e
medição de sinal gerado por sensor; máquinas
automáticas de venda; receptores de áudio e de
vídeo; aparelhos para transmissão de som;
transmissores
[telecomunicação];codificadores
magnéticos; aparelho de telecomunicação; leitores
ópticos de caractere; suportes ópticos para dados;
cartões
magnéticos
codificados;
leitores
[equipamentos
de
processamentos
de
dados];aparelho,
placa
e
acessórios
de
telecomunicação;
processamento
de
dados
(dispositivos para -);transmissores de sinais
eletrônicos; aparelho ou instrumento de controle;
transceptor [aparelho transmissor e receptor de
sinal];programas
de
computador
[para
download];processadores de texto; cartões com
circuito integrado [cartões inteligentes];programas de
computador gravados; programas operacionais para
computador [gravados];eletrodinâmicos (aparelhos -)
para o controle remoto de sinais
Procurador: ZÍPORA DO NASCIMENTO SILVA
POLONIO
No.901453137 12/02/2009

351

CFE(4) 2.1.3; 2.1.17; 27.5.17; 27.5.25; 29.1.12
NCL(9) 25 polainas (presilhas para -);praia (roupas
de -);robe; roupas íntimas antitranspirantes; saias;
sapatos (viras para -);toucas de natação; turbantes;
viras para botas e sapatos; polainas; alpercatas;
armações de chapéus; automobilistas (vestuário
para -);bolsos; botas (ferragens para -);botas (viras
para
-);botas
*;capuzes
[vestuário];cintos
[vestuário];enxovais de bebês; espartilhos; faixas
para a cabeça [vestuário];galochas; gravatas;
guarda-pós; íntima (roupa -);lenços de pescoço;
luvas [vestuário];meias (calcanheiras para -);palas
para camisas; pesca (coletes para -);carapuça
[barrete cônico; gorro];cravo para chuteira; solado
não ortopédico; spencer ;roupa íntima; roupas de
imitação couro; saltos de sapatos; sandálias;
suspensórios; sutiãs; vestuário de papel; anáguas;
aventais [vestuário];babadouros, exceto de papel;
banho (chinelos de -);bermudas; borzeguins;
camisas
(peitilhos
de
-);cartolas;
casacos
[vestuário];cintas [roupa íntima];coletes para pesca;
combinações [vestuário];confeccionado (vestuário );corpete; couro (roupas de -);dólmã [veste
militar];forros
confeccionados
[parte
de
vestuário];fraldas de matérias têxteis para bebês;
futebol (sapatos de -);gáspeas para sapatos; jérseis
[vestuário];palmilhas; pescoço (lenços de -);pijamas;
fardão; fraque; culote [calça para montaria];calçado
esportivo; cinta para menstruação ;alba [vestimenta
de padre];beca; presilhas para polainas; roupas para
esqui náutico; sapatos (ferragens para -);sapatos de
futebol; solas para calçados; suéteres; trajes; trajes
de banho; travas para chuteiras de futebol;
agasalhos para as mãos; blazers [vestuário];botinas;
cachecóis; calçados *;calçados de madeira;
calcanheiras para meias; calças; chapéus (armações
de
-);colarinhos
postiços;
colarinhos
[vestuário];cueiros de matérias têxteis para bebês;
esportes (sapatos para -) *;fantasia (roupas de );ligas de meias; malhas [vestuário];manípulos
[estolas];meias absorventes de transpiração; paletós;
peles [vestuário];lenço de lapela [parte anterior e
superior de um casaco voltada para fora];chuteira;
roupa íntima descartável; calçado para uso
profissional; babador não descartável; bandagem
elástica [vestuário];maiô;pulôveres; roupa para
ginástica [colante];roupas de banho; sáris; toucas de
banho; túnicas; xales; antiderrapantes para botas e
sapatos; axilares (sudários -);banho (roupas de );banho (roupões de -);bebês (fraldas de matérias
têxteis para -);botas de esqui; camisas (palas para );combinação [roupa íntima];esportes (botas para -)
*;estolas de pele; meias-calças; sutiã para postura
sem finalidade terapêutica; calção para banho;
canga; baby-doll; batina; blusa militar; sapatos
(antiderrapantes para -);sapatos (gáspeas para );sapatos de praia; sudários axilares; uniformes;
véus [vestuário];viseiras; banho (toucas de -);boné
(palas de -);botas (calcanheiras para -);calçados em
geral *;calcanheiras para botas e sapatos; camisas;
capotes; chapéus, bonés etc; cintos porta-moedas
[vestuário];coletes [roupa íntima];couro (roupas de
imitação de -);ginástica (sapatos para -);gorros;
jaquetas; ligas; luvas sem dedos; mantilhas;
echarpe; farda; calça para equitação; avental
descartável de uso não profissional; boné;punhos de
camisa; roupa de baixo; vestuário *;almofada forrada

não elétrica para aquecer os pés; boa [estola de
plumas];bonés; botas (antiderrapantes para -);botas
para esportes *;calça (fraldas -);calças compridas;
calções de banho [sungas];camisetas; chapéus
[chapelaria];chinelos [pantufas];ginástica (roupa para
-) [colante];impermeáveis (roupas -);librés; meias;
meias (ligas de -);mitras [chapéus];pelerines; tira
(faixa) para a cabeça; estolas; poncho; quimono
[vestuário];casula [vestimenta sacerdotal que se põe
sobre a alva e a estola];bermuda para prática de
esporte; roupas de couro; roupas de fantasia; roupas
íntimas absorventes de transpiração; solidéus
[barrete];sungas; togas; bandanas; bebês (cueiros
de matérias têxteis para -);bolsos para roupas;
ceroulas; ciclistas (vestuário para -);cuecas; esqui
(botas de -);ferragens de metal para sapatos e
botas; lingerie (fr.);macacões; palas de boné;parcas;
pele (estolas de -);penhoar; plastrom; jaleco; chinelo
[vestuário
comum];coturno;
calçados
para
snowboarding (ompi);camisa para militar; cinta
[vestuário comum];biquíni; bota para operário; portamoedas (cintos -) [vestuário];presilhas para calças;
roupa para ginástica; roupões de banho; sapatos
(calcanheiras para -);sobretudos [vestuário];ternos;
antitranspirantes (roupas íntimas -);artigos de malha
[vestuário];banho (calções de -);banho (sandálias de
-);biqueiras; botas (canos de -);camisa (punho de );camisetas (peitilhos de -);casulas sacerdotais
[vestimenta];chuteiras de futebol (travas para );coletes; confeccionados (forros -) [parte de
vestuário];escapulários; faixas [vestuário];gabardines
[vestuário];orelheiras [vestuário];peliças; camisola;
cobertura descartável para calçado; casaco para
operador
Procurador: RODRIGO MARTINEZ NUNES MELLO
No.901454222 12/02/2009
100
Tit.HILÊ INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05879626000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Xsport
NCL(9) 05 antiúricas (preparações -);menta para uso
farmacêutico; mineral (água -) para uso medicinal;
sal amoníaco (pastilhas de -);dietéticas (substâncias
-) adaptadas para uso medicinal; água de melissa
para uso farmacêutico; água do mar para banhos
medicinais; medicinais (ervas -);quássia para uso
medicinal; sais de água mineral; sais de potássio
para uso medicinal; sais para banhos de água
mineral; ar (preparações para perfumar o -);geléia
real [para uso medicinal];medicinais (raízes );medicinal (óleos para uso -);raízes medicinais; sais
aromáticos; suplementos alimentares minerais;
vegetais
(fibras
-)
comestíveis
[não
nutritivas];xaropes para uso farmacêutico; dietéticos
(alimentos -) adaptados para uso medicinal; água
mineral (sais de -);alimentos para bebês; infusões
medicinais; sais para uso medicinal; subprodutos do
processamento de grãos de cereais [para uso
medicinal];erva-doce para uso medicinal; cápsulas
para uso farmacêutico; antiasma (chá -);sais de
sódio para uso medicinal; sedimento medicinal
[lama];tapa-olhos para uso medicinal; balas [doces]
para uso medicinal; ervas (chás de -) para uso
medicinal; ervas medicinais; cápsulas para
remédios; digestivos para uso farmacêutico;
alimentos dietéticos (preparações para -) adaptados
para uso medicinal; amido para uso dietético ou
farmacêutico; ar (preparações para purificar o );medicinais
(infusões
-);pílulas
para
uso
farmacêutico;
salsaparrilha
[para
uso
medicinal];bebidas medicinais; óleo de fígado de
bacalhau; balas [doces] medicinais; emagrecimento
(preparações medicinais para -);chá para emagrecer
para uso medicinal; chás medicinais; comestíveis
(fibras vegetais -) [não nutritivas];diabéticos (pão
para -);açúcar para uso medicinal; águas minerais
para uso medicinal; medicinais (bebidas -);mentol;
nutricionais (complementos -) para uso medicinal;
pão para diabéticos; vitaminas (preparações para );banhos de água mineral (sais para -);fibras
vegetais
comestíveis
[não
nutritivas];bebidas
dietéticas adaptadas para uso medicinal
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 821088602.
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.901454788 12/02/2009
351
Tit.HILÊ INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05879626000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Redutlax
NCL(9) 05 açúcar para uso medicinal; água do mar
para banhos medicinais; alimentos dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
amido para uso dietético ou farmacêutico; mentol;
raízes medicinais; digestivos para uso farmacêutico;
água mineral (sais de -);antiúricas (preparações );medicinais
(infusões
-);pílulas
para
uso
farmacêutico; sedimento medicinal [lama];balas
[doces] para uso medicinal; chá para emagrecer
para uso medicinal; água de melissa para uso
farmacêutico; antiasma (chá -);menta para uso
farmacêutico; pão para diabéticos; sais de água
mineral; cápsulas para uso farmacêutico; águas
minerais para uso medicinal; ar (preparações para
perfumar o -);ar (preparações para purificar o );medicinais (bebidas -);medicinais (raízes -);mineral
(água -) para uso medicinal; suplementos
alimentares minerais; emagrecimento (preparações
medicinais para -);ervas medicinais; fibras vegetais
comestíveis [não nutritivas];dietéticos (alimentos -)
adaptados para uso medicinal; quássia para uso
medicinal; sais de sódio para uso medicinal;
subprodutos do processamento de grãos de cereais
[para uso medicinal];vitaminas (preparações para );ervas (chás de -) para uso medicinal; bebidas
medicinais; balas [doces] medicinais; banhos de
água mineral (sais para -);erva-doce para uso
medicinal; cápsulas para remédios; geléia real [para
uso medicinal];nutricionais (complementos -) para
uso medicinal; sais aromáticos; sais para banhos de
água mineral; sais para uso medicinal; sal amoníaco
(pastilhas
de
-);salsaparrilha
[para
uso
medicinal];vegetais (fibras -) comestíveis [não
nutritivas];chás medicinais; diabéticos (pão para );dietéticas (substâncias -) adaptadas para uso
medicinal;
alimentos
para
bebês;
infusões
medicinais; medicinais (ervas -);medicinal (óleos
para uso -);óleo de fígado de bacalhau; sais de
potássio para uso medicinal; tapa-olhos para uso
medicinal; xaropes para uso farmacêutico; bebidas
dietéticas
adaptadas
para
uso
medicinal;
comestíveis (fibras vegetais -) [não nutritivas]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901454800 12/02/2009
351
Tit.HILÊ INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05879626000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Redutlax
NCL(9) 30 própole para consumo humano; própolis
para consumo humano; soja (farinha de -);açafrão
[temperos];açafrão-da-terra, para uso alimentar;
cevada moída; melaço (xarope de -);milho (flocos de
-);milho para pipoca; erva para infusão, exceto
medicinal; farinha de aveia; guaraná [pó para
preparar
bebida];tempero
[condimento];anis
estrelado; flocos de milho; gelo para bebidas; malte
para consumo humano; farinha de cevada; açúcar
líquido; noz-moscada; bebidas (flavorizantes para -),
exceto óleos essenciais; canela [especiaria];chá
(bebidas à base de -);frutas (geléias de -)
[confeitos];gelado (chá -);gelados comestíveis (pós
para preparar -);melaço para uso alimentar; floco de
cereal; alecrim; amendoim doce; cereais secos
(flocos de -);chá gelado; extrato de malte para uso
alimentar; flocos de aveia; gengibre (bolo ou pão de
-);farinha de batata; açúcar de fécula; açúcar de
fruta; barra dietética de cereais; real (geléia -) para
consumo humano [exceto para uso medicinal];trigo
(farinha de -);anis [grãos];aromáticas (preparações -)
para uso alimentar; aveia (alimentos à base de );bebidas à base de chá;condimentos; essências
para alimentos [exceto essências etéreas e óleos
essenciais];milho (farinha de -);farinha de tapioca;
farinha integral [uso alimentar];chá da china; bala
comestível ;temperos; aveia (farinha de -);aveia
(flocos de -);cevada descascada; cravos-da-índia
[especiaria];especiarias;
geléias
de
frutas
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[confeitos];mel; farinha de trigo; chá de flor; chá de
fruta; aveia integral em pó;louro; açúcar *;aveia
moída; baunilha [flavorizante];cereais (preparações
feitas com -);geléia real para consumo humano
[exceto para uso medicinal];infusões não medicinais;
farinha de mandioca; farinha para sopa; alho
[condimento];aveia descascada; chá;gelo, natural ou
artificial; levedura em cápsula, exceto para uso
medicinal; menta para confeitos
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901468908 20/02/2009
400
Tit.AGRIMAR - AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05938392000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TAVERNA MINEIRA
NCL(9) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];bebida
fermentada alcoólica; bebidas destiladas; aperitivos
[incluídos nesta classe].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TAVERNA".
Procurador: SOUZA RAMOS & ASSOCIADOS
No.901491942 02/03/2009
400
Tit.COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO
RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA CENTRAL - SICREDI SUL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87437687000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POUPEDI SICREDI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 assessoria, consultoria e informação
bancária; caderneta de poupança [serviços
financeiros];cobrança (serviços de -);cartão de
crédito (serviços de -);análise financeira; bancários
(serviços -);financiamento (serviços de -);poupança
(bancos de captação de -)
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.901492035 02/03/2009
400
Tit.COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO
RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA CENTRAL - SICREDI SUL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87437687000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POUPEDI SICREDI

CFE(4) 2.5.25; 27.5.1
NCL(9) 36 poupança (bancos de captação de );cobrança (serviços de -);análise financeira;
caderneta
de
poupança
[serviços
financeiros];assessoria, consultoria e informação
bancária; bancários (serviços -);cartão de crédito
(serviços de -);financiamento (serviços de -)
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.901500631 06/03/2009

400

Tit.AYSEN INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06179696000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUTRI HAIR LILÁS

CFE(4) 5.5.7; 25.12.1; 27.5.1
NCL(9) 03 xampus; cosméticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "NUTRI HAIR" E "LILÁS".
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.901522619 18/03/2009
351
Tit.RAFAEL GOULART DE ABREU DIAS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03841601669
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MIX

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 bermudas; calças; artigos de malha
[vestuário];casacos
[vestuário];confeccionado
(vestuário -);vestuário *;camisas; combinações
[vestuário]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901526223 19/03/2009
Tit.ENGER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06931173000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RUMO 90°

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário *;cachecóis; calças compridas;
camisetas; combinações [vestuário];paletós; trajes;
bermudas; casacos [vestuário];jaquetas; parcas;
malhas [vestuário];suéteres; saias; artigos de malha
[vestuário];camisas;
ternos;
sobretudos
[vestuário];blazers [vestuário];calças
Procurador: PATRICIA PAYERAS SUMAN
No.901526487 19/03/2009
Tit.KR EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00521584000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRUQUADRA

400
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CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 construção civil (supervisão de trabalhos
de -);aplicação de tinta e impermeabilizante;
construção e reparação em colocação de alvenaria;
construção e reparação em colocação de calha;
construção e reparação em colocação de piso;
impermeabilização em obra civil; terraplanagem;
conservação de quadra para a prática de esporte;
polimento; construtor (serviços de -);construção
*;construção e reparação de obra civil; construção e
reparação em colocação de tela; pedreiro [serviços
de - ];alvenaria (serviços de -);lixamento;
conservação de campo de esporte
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901530883 23/03/2009
175
Tit.CADBURY IRELAND LIMITED (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4957679
*PET (RJ) 020120039089 DE 04/05/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO. INT.
DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA
MOREIRA.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.901539520 26/03/2009
100
Tit.LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17159229000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RELAXOR XR
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG 819307530.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.901539791 27/03/2009
100
Tit.MATHEUS BONACCORSI FERNANDINO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04523804648
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: business broker
NCL(9) 35 negócios (consultoria em gestão e
organização de -)[ informação, assessoria,
consultoria
];negócios
(levantamentos
de
informações de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];administração de empresa[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(assessoria em gestão de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
marketing[ informação, assessoria, consultoria
];captação de patrocínio[ informação, assessoria,
consultoria ];negócios (consultoria profissional em -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em negócios relativos à
relocalização
para
empresas[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre oportunidades de negócio[
informação, assessoria, consultoria ];industrial ou
comercial (assessoria em gestão -)[ informação,
assessoria, consultoria ];informações (levantamento
de -) de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];levantamentos de informações de
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];negócios (consultoria em gestão de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];administração de holding
[tipo de empresa][ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
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empresarial[ informação, assessoria, consultoria
];gestão pública/privada[ informação, assessoria,
consultoria ];consultoria profissional em negócios[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(avaliações de -)[ informação, assessoria, consultoria
];pesquisa em negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria em gestão de negócios[
informação,
assessoria,
consultoria
];gestão
(consultoria em -) de negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];informações de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(informações de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios e comercialização de produtos
sob contrato de franquia[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais[ informação, assessoria, consultoria
];avaliações de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas][ informação, assessoria, consultoria
];consultoria em organização de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(pesquisa em -)[ informação, assessoria, consultoria
];administração comercial[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios[
informação, assessoria, consultoria ];estudos e
pareceres pertinentes à macro e microeconomia,
serviços estes prestados com fins de assessoria na
gestão de negócios e operação de uma empresa
comercial[ informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901540811 27/03/2009
400
Tit.CASCAVEL EXPRESS COLETAS E ENTREGAS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09576491000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASCAVEL EXPRESS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 tapete, conserto e reparo; lavanderia;
lavagem; lavagem a vapor; lavagem a seco
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "QUALITY LAVANDERIA" E "DISK
LIMPEZA".
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.901577910 16/04/2009
400
Tit.EGO ÓTICA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04987455000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BESICLES
NCL(9) 09 óculos; óculos antiofuscantes; óculos
(cordões para -) [pincenê];estojos de óculos; estojos
para pincenê;caixa [estojo] para guardar lentes;
lentes de contato (estojos para -);óculos (estojos
para -);óculos para esportes; estojos para lentes de
contato; óculo para soldador; lentes de contato;
óculos (lentes de -);óculo para guiar moto e ciclo;
óculo para prática de tiro ao alvo; óculos de natação
(ompi);óculo para uso em sala de emergência e de
cirurgia; oculista (artigos de -);óculos (armação de );pára-sóis para lentes; esportes (óculos para );estojos para óculos; cordões para óculos
[pincenê];óculos (correntes para -);óculos de sol;
armações de óculos; correntes para óculos
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.901591769 24/04/2009
210
Tit.ATOS IND.E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS
METÁLICAS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00694328000155
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ANDREA ARIADNES DA SILVA

CFE(4) 18.1.5; 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 39 expedição de frete; entrega de
mercadorias; entrega de mercadorias [assessoria ,
consultoria , informação];
mensagens (entrega
de -); mensagens (entrega de -) [assessoria ,
consultoria , informação]; mercadorias (entrega de -);
mercadorias (entrega de -) [assessoria , consultoria ,
informação];entrega de pacotes; entrega de pacotes
[assessoria , consultoria , informação]; frete
[transporte de mercadorias]; entrega de malote;
entrega de malote [assessoria , consultoria ,
informação]; assessoria, consultoria e informação
em serviços de entrega; assessoria, consultoria e
informação em serviços de entrega [assessoria ,
consultoria
,
informação];
entrega
de
correspondência; entrega de correspondência
[assessoria , consultoria , informação].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EXPRESS".
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.901551899 02/04/2009
351
Tit.C.C.R. SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03357398000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QL QUALITY LAVANDERIA DISK LIMPEZA

No.901612375 05/05/2009
100
Tit.MATHEUS BONACCORSI FERNANDINO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04523804648
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Family Business
NCL(9) 45 assessoria consultoria e informação em
equilíbrio ambiental (feng shui)[ informação,
assessoria, consultoria ];propriedade intelectual
(consultoria em -)[ informação, assessoria,
consultoria ];propriedade intelectual (licenciamento
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];serviço
de vigilância em propriedade intelectual[ informação,
assessoria,
consultoria
];serviços
jurídicos[
informação, assessoria, consultoria ];nomes de
domínio (registro de - ) [serviços jurídicos][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em patentes e em
propriedade industrial[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
propriedade
intelectual
[serviços
jurídicos][
informação, assessoria, consultoria ];gestão de
direitos autorais[ informação, assessoria, consultoria
];licenciamento de direitos autorais [serviços
jurídicos][ informação, assessoria, consultoria
];direitos autorais (gestão de -)[ informação,
assessoria,
consultoria
];licenciamento
de
propriedade intelectual[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
sobre gerenciamento de copyright [direito de autor][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre segurança no
trabalho[
informação,
assessoria,
consultoria
];gestão de direitos autorais de obras audiovisuais
[serviços
jurídicos][
informação,
assessoria,
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consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre compilação e interpretação da legislação
aplicável (se consultoria jurídica)[ informação,
assessoria, consultoria ];registro de nomes de
domínio [serviços jurídicos][ informação, assessoria,
consultoria ];transferência tecnológica [serviços
jurídicos][ informação, assessoria, consultoria
];arbitragem, mediação e resolução alternativa de
disputa [serviços jurídicos][ informação, assessoria,
consultoria
];segurança
(consultoria
em
-)[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisas
jurídicas[ informação,
assessoria, consultoria
];programa de computador (licenciamento de - )
[serviços
jurídicos][
informação,
assessoria,
consultoria ];consultoria em segurança do trabalho[
informação, assessoria, consultoria ];consultoria em
propriedade intelectual[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
sobre assuntos jurídicos[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
sobre negociações trabalhistas [serviços jurídicos][
informação, assessoria, consultoria ];licenciamento
ou cessão de direito de uso de programas de
computação[ informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901612502 05/05/2009
090
Tit.MATHEUS BONACCORSI FERNANDINO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04523804648
*APRESENTE DOCUMENTAÇÃO QUE
COMPROVE QUE O REQUERENTE EXERCE
ATIVIDADE COMPATÍVEL COM TODOS OS
SERVIÇOS ESPECIFICADOS OU RESTRINJA O
ESCOPO DA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
COMPROVANDO ATIVIDADE COMPATÍVEL COM
OS MESMOS.
Procurador: O PRÓPRIO.
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Tit.FLOR DO PANTANAL IND E COM DE
ALIMENTOS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10441239000150
*PEDS. 824726308, 826673384, 826673406,
900166282, 901107409
Procurador: MARIA BERENICE ARAUJO VAZ

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 09 aparelho ou instrumento de segurança;
processamento de dados (dispositivos para );programas de computador gravados; programas de
computador
[para
download];programas
operacionais
para
computador
[gravados];magnéticos (suportes -) para dados;
acopladores [processamento de dados];leitores
[equipamentos de processamentos de dados];alarme
de segurança ;dados (suportes magnéticos para );suportes ópticos para dados; computador
(programas operacionais para -) [gravados]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "APP".
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.901644706 18/05/2009
400
Tit.VITRINE PROPAGANDA E MARKETING LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08817254000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VITRINE V

No.901620963 08/05/2009
400
Tit.ELEMENTAL BEUTY SALÃO DE BELEZA E
ESTÉTICA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07957957000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ELEMENTAL BEAUTY

CFE(4) 5.5.20; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
escovas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos; comércio
(através de qualquer meio) de espelhos; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BEAUTY"
Procurador: CGM ASSESSORIA LTDA.
No.901633224 14/05/2009
400
Tit.TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44772937000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TSI APP 2000 64

No.901646938 18/05/2009
400
Tit.METALLUX S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7136269
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: METALLUX
NCL(9) 42 serviços de investigação e desenho
científicos e tecnológicos e com eles relacionados;
análise
industrial
e
serviços
de
investigação/pesquisa, desenho e desenvolvimento
de hardware e software, com a exclusão de
quaisquer serviços relacionados ao desenho e
desenvolvimento de armazéns e software e
programas para gestão de armazéns; serviços de
engenharia, serviços científicos e tecnológicos,
serviços de investigação, concepção de serviços e
serviços de engenharia, no campo de módulos de
controle de movimento, sensores de pressão e
circuitos híbridos e tecnologias cob (chip on board),
em conexão com as máquinas, aparelhos elétricos,
eletrônicos
e
eletromecânicos,
aparelhos,
instrumentos e aparelhos para uso doméstico, de
construção e industrial, aparelhos de laboratório,
aparelhos e instrumentos médicos, biomédicos e
terapêuticos, veículos e aparelhos para locomoção
por terra, água e ar, módulos de controle de
movimento para controlar motores e motores
elétricos, sensores de pressão, circuitos híbridos e
cob (chip on board), circuitos elétricos e eletrônicos,
sensores elétricos e eletrônicos, circuitos e sensores
de medição, controladores de pressão e sensores de
pressão, aquecedores elétricos, resistências,
joysticks, potenciómetros, estimuladores elétricos e
eletrônicos, válvulas elétricas, micro-estimuladores,
bombas e microbombas, motores elétricos, micromotores, reguladores de motores, controladores de
sensor, circuitos híbridos, circuitos integrados,
circuitos e sensores eletrônicos, circuitos eletrônicos
e sensores de laboratório, sensores e circuitos
eletrônicos domésticos, circuitos eletrônicos e
sensores para veículos, circuitos eletrônicos e
sensores industriais, circuitos eletrônicos e sensores
de construção.
Prior.:64.144/2008
19/11/2008 CH
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD

CFE(4) 26.13.1; 27.5.1
NCL(9) 35 agências de informação comercial;
aluguel de espaço publicitário; decoração de vitrines;
demonstração de produtos; mala direta (publicidade
por -);marketing (estudos de -);publicação de textos
publicitários; publicidade de rádio; publicidade de
televisão; assessoria em gestão de negócios;
atualização de material publicitário; negócios
(consultoria em gestão e organização de -);negócios
(informações de -);agências de propaganda;
comerciais de rádio; levantamentos de informações
de negócios; negócios (consultoria profissional em );pesquisa de marketing; captação de patrocínio;
aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação; clipping (serviços de -);preparação de
colunas publicitárias; comerciais de televisão;
informação comercial (agências de -);pesquisa em
negócios; pesquisas de opinião; serviços de
relocalização para empresas; agências de
publicidade; assessoria em gestão comercial ou
industrial; publicidade; relações públicas; aluguel de
material publicitário; análise de custo; consultoria
profissional em negócios; especialistas em
eficiência; informações de negócios; material
publicitário (atualização de -);publicidade por
catálogos de vendas; serviços de layout para fins
publicitários; avaliações de negócios; consultoria em
organização de negócios; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors];negócios (consultoria em gestão
de -);publicidade on-line em rede de computadores
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VITRINE".
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 emissão e venda de passagens; agências
de turismo [exceto para reservas de hotel];cruzeiros
(organização de -) [viagens];organização de
cruzeiros
[viagens];reservas
para
viagens;
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo; reserva de assentos para viagem; visitas
turísticas; organização de excursões
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VIAGENS MARAVILHOSAS" E DA
LETRA "M", ISOLADAMENTE.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP

No.901644820 18/05/2009

No.901659592 22/05/2009

241

No.901652660 20/05/2009
Tit.TERTUR TURISMO LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03809113000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M VIAGENS MARAVILHOSAS

400

100
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Tit.CE-AG ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS
CONTÁBEIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01744350000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RAGGION

Tit.GILMAR PEREIRA FLORES - ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10450006000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: J JOANINHA 99 FREE STYLE SHOW

CFE(4) 3.13.9; 18.1.5; 26.11.1; 27.5.17; 27.7.17
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos em matérias plásticas semiprocessadas;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI, REGISTRO
Nº 819715263. FICA AINDA CONSIGNADA, A
TÍTULO DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO,
A IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR DE Nº 900218851, CONSIDERADO
PARCIALMENTE COLIDENTE COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: ALBERTO ANDRE LASCH
No.901663123 25/05/2009
Tit.JOSÉ RONALDO RODRIGUES DA SILVA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56238223472
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LEMIX

CFE(4) 26.1.1; 26.4.1; 26.13.25; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 35 guarda-livro [contabilidade][ assessoria,
consultoria ];declarações de impostos (preparação
de -)[ assessoria, consultoria ];consultoria em gestão
de pessoal[ assessoria, consultoria ];contabilidade[
assessoria, consultoria ];perícia contábil[ assessoria,
consultoria ];consultoria em organização de
negócios[ assessoria, consultoria ]
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.901677264 28/05/2009
400
Tit.POLICOM CABOS E CONECTORES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00413540000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOP SOLUTION G3

CFE(4) 26.4.9; 27.1.1
NCL(9) 09 acopladores [processamento de dados],
racks para equipamentos ativos de rede de
computadores.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TOP SOLUTION".
Procurador: IGRACY ALMEIDA DAMOUS

No.901667730 26/05/2009
400
Tit.PHARMASCIENCE LABORATORIOS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25773037000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NATURALITO
NCL(9) 03 antitranspirante (sabonete -);sabonetes;
perfumaria (produtos de -);pés (sabonetes
antitranspirantes para os -);algodão para fins
cosméticos (hastes com pontas de -);barbear
(produtos para -);limpeza (leite de -) para toalete;
cosméticos (estojos de -);dentifrícios; desodorantes
para uso pessoal; amêndoas (sabonete de );xampus; pastilhas e gomas de mascar para fins
cosméticos (ompi);cosméticos; algodão para uso
cosmético; anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal; cremes cosméticos; amêndoas (óleo de );aromáticos [óleos essenciais];cabelos (tinturas para
os -)
Procurador: FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE
No.901668699 27/05/2009

400

CFE(4) 3.7.21; 27.5.1
NCL(9) 25 calçados ;chapéus [chapelaria];vestuário,
todos incluídos nesta classe.
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.901709930 05/06/2009
400
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AS 7 DA SEMANA
NCL(9) 38 radiodifusão; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação; teledifusão; telecomunicações
(informações sobre -);transmissão [emissão] de sinal
de telecomunicação por satélite
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901709964 05/06/2009
400
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AS 7 DA SEMANA
NCL(9) 41 entretenimento; entretenimento [lazer]
(informações sobre -);televisão (programas de
entretenimento de -);televisão e rádio (produção de
programas de -);rádio e televisão (produção de
programas de -);produção de programas de rádio e
televisão
Procurador: O PRÓPRIO.

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário *
Procurador: ALEXANDRE JOSÉ DO AMARAL
SOARES

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLIE

No.901700380 02/06/2009
400
Tit.LBT PRODUÇÕES LTDA. EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58482787000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LBT Produções LTDA
NCL(9) 35 agências de propaganda; agências de
propaganda[ informação, assessoria, consultoria
];propaganda; propaganda[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria promocional, consultoria e
informação
sobre
propaganda;
assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRODUÇÕES LIMITADA"
Procurador: SUELI GALVES GOMES
No.901702587 03/06/2009
Tit.CONSITEX S.A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0328669
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ERMENEGILDO ZEGNA
NCL(9) 25 roupa íntima
Procurador: MAURÍCIO ARIBONI

400

No.901703729 03/06/2009
Tit.PLIE CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12270694000166

351

No.901710008 05/06/2009
400
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NO LUGAR CERTO, NA HORA ERRADA
NCL(9) 38 radiodifusão; transmissão [emissão] de
sinal
de
telecomunicação
por
satélite;
telecomunicações (informações sobre -);teledifusão;
transmissão de filmes de televisão via cabo, satélite,
rede de telecomunicação
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901712892 09/06/2009
400
Tit.MINAÇO LAMINADOS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04432083000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MINAÇO

CFE(4) 26.15.11
NCL(9) 06 aço (chapas de -);aço laminado; laminado
de metal; aço
Procurador: VÂNIA DE LOURDES SANCHES
No.901715271 09/06/2009

400

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 425

Tit.NOVARTIS AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0343706
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ONBRIZE
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas para o
tratamento de doenças do sistema respiratório.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.901719498 12/06/2009
Tit.PRIX EMPRESARIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10788535000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRIX

400

[colante];sobretudos
[vestuário];sutiãs;
ternos;
chinelos
[pantufas];faixas
para
a
cabeça
[vestuário];gabardines
[vestuário];jérseis
[vestuário];lenços de pescoço; paletós
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG 830220585.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901730459 18/06/2009
400
Tit.MACRILAN BEAUTY BRASIL COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10647948000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MACRILAN BEAUTY BRASIL
CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 42 software de computador (elaboração
[concepção] de-);análise de sistemas [informática][
informação, consultoria ];projeto de sistema de
computadores[
informação,
consultoria
];computadores (projeto de sistema de -)[ consultoria
]; análise de sistemas [informática]; projeto de
sistema de computadores; computadores (projeto de
sistema de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOLUÇÕES EM TI".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial]
assessoria, consultoria e
informação empresarial consultoria em organização
de negócios estudos e pareceres pertinentes à
macro e microeconomia, serviços estes prestados
com fins de assessoria na gestão de negócios e
operação de uma empresa comercial
gestão
(consultoria em -) de negócios negócios (assessoria
em gestão de -) negócios (consultoria em gestão de
-) negócios (consultoria em gestão e organização de
-)
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.901724017 16/06/2009
100
Tit.MARCATIVA PRODUTOS MANUFATURADOS
LTDA. ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95774998000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REMIX

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 cosméticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BEAUTY" E " BRASIL"
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.901737755 22/06/2009
400
Tit.ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10533764000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIA SAPORE
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Procurador: RICARDO SERAFIM
No.901747181 25/06/2009
241
Tit.MARCATIVA PRODUTOS MANUFATURADOS
LTDA. ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95774998000198
*REG SUB JUD 827761864
Procurador: AGOSTINHO DE MELO
No.901755486 30/06/2009
Tit.PAULO CESAR DA SILVA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96988886672
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUPREMO

400

No.901756946 30/06/2009
400
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DESAFIO DO OSCAR
NCL(9)
38
radiodifusão;
telecomunicações
(informações sobre -);teledifusão; transmissão
[emissão] de sinal de telecomunicação por satélite;
transmissão de filmes de televisão via cabo, satélite,
rede de telecomunicação
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901758841 01/07/2009
400
Tit.YESSINERGY DO BRASIL AGROINDUSTRIAL
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10505913000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YES
NCL(9) 31 animais de estimação (alimentos para );alimentos para animais de estimação; animais
(preparações para engorda de -);ração para animal;
alimento para gado; alimentos para animais; animais
confinados (alimento para -);suplemento alimentar
para ração de animal; animais (objetos comestíveis
para mascar para -);animais de criação (preparações
para engorda de -)
Procurador: SABINA NEHMI DE OLIVEIRA
No.901761150 01/07/2009
400
Tit.CALCADOS BRISTOL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58511205000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRISTELLI
NCL(9)
25
alpercatas;
chinelo
[vestuário
comum];sandálias;
calçados
*;coturno;
botas
*;chuteira; botinas; galochas
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 24.15.1; 27.5.1
NCL(9)
25
robe;
saias;
sáris;
véus
[vestuário];agasalhos para as mãos; alpercatas;
cachecóis; camisetas; ceroulas; ligas; pijamas;
camisola; roupa de baixo; roupa íntima; suéteres;
túnicas; bandanas; casacos [vestuário];colarinhos
[vestuário];confeccionado
(vestuário
-);faixas
[vestuário];canga; baby-doll; roupas de banho;
roupas de imitação couro; trajes; boa [estola de
plumas];bonés; maiô;bermudas; chapéus, bonés etc;
meias; parcas; echarpe; roupas de fantasia;
uniformes;
viseiras;
artigos
de
malha
[vestuário];lingerie (fr.);luvas [vestuário];macacões;
roupa para ginástica; sungas; suspensórios;
anáguas;
aventais
[vestuário];blazers
[vestuário];corpete; guarda-pós; jaquetas; estolas;
chinelo [vestuário comum];vestuário *;calças;
camisas; capotes; capuzes [vestuário];coletes;
combinação
[roupa
íntima];cuecas;
malhas
[vestuário];pulôveres;
roupa
para
ginástica

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 alto-falante para eletrodoméstico; canais
acústicos; alto-falantes; som (aparelhos para
reprodução de -);caixas para alto-falantes; altofalante, amplificador, rádio e toca-fita para
automóvel; amplificadores; sirenes; aparelhos para
transmissão de som
Procurador: FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE
No.901756067 30/06/2009
Tit.ADAPIT SOLUÇÕES EM TI (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08975921000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Adapit Soluções em TI

No.901764272 03/07/2009
400
Tit.MASTER SPORTS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14262278000141
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

CFE(4) 26.1.10; 26.13.25

426 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

NCL(9) 28 aparelho de musculação; arco e flecha
(material para -);bastões de balizas; bicicletas fixas
para exercícios de ginástica; bolas de jogo; jogo de
cartas; acolchoado para prática de esporte; ginástica
(aparelhos de -);raquetes; redes para tênis; tacos de
hóquei; cabo de taco de golfe; brinquedo para
montar; baralho (cartas de -);bolas de neve; tênis
(lançador de bolas de -);rede de vôlei; rede para
esportes; halteres; botas com patins; pipas
[papagaios];tacos de bilhar; tacos para jogos;
suporte atlético [colhoneira, artigo desportivo]
;halterofilia (cintos de -) [artigos desportivos];bolas
pequenas para jogos; tabuleiros de xadrez; jogos
(bolas para -);jogos *;jogos de salão; jogos de
tabuleiro; bolas de bilhar; musculação (aparelhos
para -);jogo de roleta; bastão para ginástica;
aparelhos para musculação; bastões para jogos
[tacos];malha (jogo da -);pinos de jogo de boliche;
redes para esportes; salão (jogos de -);tabuleiros de
damas; taco de bilhar (pontas de -);capa para
raquete de tênis; brinquedo de corda; arcos [arco e
flecha];bolas de gude para jogos; bolas para jogos;
caneleiras [artigos desportivos];petecas; tacos de
golfe; aparelho para tração [ginástica];bola de
pingue-pongue
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA.
No.901766445 03/07/2009
210
Tit.VIA RIO PRETO ABATEDOURO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10588599000180
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES
No.901766950 03/07/2009
351
Tit.UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTROOESTE (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77902914000172
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 4.5.5
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
aluguel de software de computador [informação em];
aluguel de software de computador [assessoria em];
aluguel de software de computador [consultoria em];
análises químicas [consultoria em]; análises
químicas análises químicas [informação em];
análises químicas [assessoria em]; consultoria em
hardware
de
computador
[assessoria
em];
consultoria em hardware de computador; consultoria
em hardware de computador [informação em];
consultoria em hardware de computador [consultoria
em]; pesquisa e desenvolvimento [para terceiros]
[consultoria em]; pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros]; pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros]
[assessoria
em];
pesquisa
e
desenvolvimento [para terceiros] [informação em];
química (serviços de -) [consultoria em]; química
(serviços de -) [assessoria em]; química (serviços de
-) [informação em]; química (serviços de -); teste de
materiais [consultoria em]; teste de materiais; teste
de materiais [informação em]; teste de materiais
[assessoria em].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901767379 03/07/2009
210
Tit.COTIPLAS IND E COM DE ARTEFATOS
PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48725956000187
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MAURICIO CARLOS DA SILVA BRAGA
No.901767913 04/07/2009
Tit.SORVETERIA GELOMAR LTDA (BR/SC)

210

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78538147000127
*INDEFERIMENTO.
Procurador: CERUMAR ASSES. CONS. PROP.
INTELECT. LTDA
No.901770647 06/07/2009
351
Tit.SIND DAS INDS DE FIAÇÃO TECELAGEM E DO
VEST DE BLUMENAU (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82662701000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TEXPREVIEW
NCL(9) 41 organização e apresentação de
congressos[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento][ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de simpósios[
informação, assessoria, consultoria ];cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -)[ informação,
assessoria, consultoria ];organização de exposições
para fins culturais ou educativos[ informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de conferências[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de seminários[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de colóquios[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.901775053 07/07/2009
400
Tit.MATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64978646000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M MATEC ENGENHARIA

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 37 construção; construção e reparos de
armazém; serviços de isolamento para edificações;
terraplanagem;
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; construção de fábricas; elevadores
(instalação e reparo de -); assessoria consultoria e
informação em construções; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou];
construtor (serviços de -); construção (informação
sobre -); instalação e reparo de aparelhos elétricos;
construção e reparação de obra civil; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção; construção civil (supervisão de trabalhos
de -); instalação de portas e janelas; (todos incluídos
nesta classe).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENGENHARIA".
Procurador: CAPITAL MARCAS E PATENTES LTDA
No.901777579 08/07/2009
100
Tit.MODESTO INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11120722000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LG CONSTRUÇÕES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
37
informação
sobre
construção;
assentamento de tijolos; construção (informação
sobre -); demolição de edificações; construção e
reparação de obra civil; construção e reparação em
colocação de alvenaria; construção civil (supervisão
de trabalhos de -); cobertura de telhado (serviços de
-); construção *; assessoria consultoria e informação
em
construções;
assessoria,
consultoria
e
informação em supervisão de construção; reboco
(serviços de -); alvenaria (serviços de -); construtor
(serviços de -); supervisão de trabalhos de
construção civil
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
821026836.
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.901785954 13/07/2009
400
Tit.MARIA VERONICE CARDOSO MENESES ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10943081000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ESTRELA BIA

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(9)
25
roupões
de
banho;
solidéus
[barrete];toucas
de
banho;
trajes;
véus
[vestuário];banho (calções de -);boné (palas de );ceroulas; chinelos [pantufas];íntima (roupa );macacões; mitras [chapéus];tira (faixa) para a
cabeça; poncho; baby-doll; túnicas; uniformes;
artigos de malha [vestuário];bolsos; calçado
esportivo; calção para banho; canga; cinta [vestuário
comum];beca; biquíni; roupa para ginástica; roupas
de couro; suspensórios; turbantes; agasalhos para
as mãos; biqueiras; cachecóis; calçados *;cartolas;
combinações [vestuário];couro (roupas de imitação
de -);cuecas; faixas [vestuário];gravatas; ligas;
manípulos [estolas];meias-calças; farda; quimono
[vestuário];camisola; roupa de baixo; roupas de
banho; sandálias; sobretudos [vestuário];sudários
axilares; ternos; botas *;camisas; espartilhos; gorros;
lingerie
(fr.);orelheiras
[vestuário];peles
[vestuário];robe; sáris; trajes de banho; armações de
chapéus; bandanas; bonés; camisetas; casacos
[vestuário];chapéus, bonés etc; couro (roupas de );luvas
[vestuário];bandagem
elástica
[vestuário];batina;
roupa
para
ginástica
[colante];suéteres; banho (roupões de -);banho
(toucas de -);bermudas; blazers [vestuário];botinas;
calças compridas; chapéus [chapelaria];cintos
[vestuário];colarinhos [vestuário];combinação [roupa
íntima];meias; boné;roupas de imitação couro; saias;
sungas; vestuário *;xales; calçados de madeira;
calças; calções de banho [sungas];capotes; chapéus
(armações de -);coletes; corpete; jaquetas; jérseis
[vestuário];librés; luvas sem dedos; malhas
[vestuário];jaleco; fraque; calçado para uso
profissional; bermuda para prática de esporte; praia
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(roupas de -);punhos de camisa; roupa íntima;
sapatos de futebol; sutiãs; togas; toucas de natação;
anáguas; bolsos para roupas; calçados em geral
*;capuzes
[vestuário];coletes
[roupa
íntima];confeccionado (vestuário -);ligas de meias;
pijamas; fardão; roupa íntima descartável; maiô
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.901788465 14/07/2009
Tit.LEITURA DINAMICA DISTRIBUIDORA DE
LIVROS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07249497000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Leitura Dinâmica

No.901793744 16/07/2009
Tit.L V DE OLIVEIRA CONFECÇÕES (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09048689000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LILÁS CHIQUE MODA FEMININA

400

400

[fresca];azeitonas frescas; ervilhas frescas; moitas;
pepinos; castanhas; hortaliças frescas; cenoura
fresca; salsa [erva fresca];caqui fresco; couve
[fresca];damasco [fresco];alface; batatas frescas;
laranjas; quiabo [fresco];caju fresco; abacaxi fresco;
berinjela fresca; cebolas frescas; frutas, verduras e
legumes frescos; limões; couve-flor [fresca];agrião
fresco; beterraba; hortelã;palmito (fresco);chuchu
[fresco];carambola fresca; manjericão; castanhas
frescas; milho; legume fresco; tomate fresco; cereja
fresca; acelga fresca; coentro; alcachofra fresca;
soja [fresca]
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.901811084 23/07/2009
400
Tit.MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44145845000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SOFTY´S

No.901789399 14/07/2009
400
Tit.LEXIN'S INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
ME 07.807.760/0001-54 (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07807760000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UREAVIT

CFE(4) 5.5.19; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro[ informação, assessoria,
consultoria
];promoção
de
vendas
[para
terceiros];promoção de vendas [para terceiros][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em agências de modelos
para publicidade ou promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em agências de
modelos para publicidade ou promoção de vendas[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de roupas[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário[ informação,
assessoria, consultoria ];demonstração de produtos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIV DAS
EXPRESSÕES "LILÁS", "CHIQUE" E "MODA
FEMININA".
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 embalagens de papel ou plástico; lenços
de papel para retirar maquiagem; papel higiênico;
papel descartável para assento sanitário; papel
encerado; blocos de papel em múltiplas vias
[papelaria];papel cartão; papel de seda; embalagens
de papel para cremes; filtro de papel; filtros de papel
para café;lenços de papel; papel acetinado; cortina
de papel; coador [filtro] de papel; papel almaço
pautado; papel crepom; papel para gráfica; papel
contínuo; cueiros de papel ou celulose para bebês
[descartáveis];fraldas-calças de papel ou celulose
para bebês [descartáveis];guardanapos de papel;
calças (fraldas -) de papel ou celulose para bebês
[descartáveis];capa de papel para assento de vaso
sanitário; toalhas de papel para mesa; papel vegetal;
folhas de papel [papelaria];babadores de papel;
toalhas de rosto, de papel
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 condicionador [cosmético];cosméticos;
xampus; óleos para uso cosmético; pomadas para
uso cosmético; perfumes; cremes cosméticos; filtros
solares
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.

No.901807109 22/07/2009
210
Tit.ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05254971000181
*INDEFERIMENTO.
Procurador: IARA SILVEIRA PINHEIRO

No.901811122 23/07/2009
400
Tit.MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44145845000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SOFTY´S

CFE(4) 2.3.25; 20.7.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos, comércio varejista e atacadista
e distribuição de livros, revistas e publicações.
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO

No.901791512 15/07/2009
400
Tit.MARCELINO ADILSON BORTOLETTO ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07845259000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PORTLAND
NCL(9) 30 sorvetes (pós para preparar -);sorvetes;
gelados comestíveis (pós para preparar -);confeitos;
caramelos
[doces];doces
[confeitos];gelados
comestíveis
Procurador: SENIOR'S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA ME.
No.901793205 16/07/2009
400
Tit.J K S REPRESENTACOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02045776000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HALUI
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

No.901809772 23/07/2009
Tit.JOSE DAHIR PORTO DE LUCA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07963527000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Cio da Terra

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
31
amêndoas
[frutas];amendoins
[frutos];cocos; uvas frescas; rabanete [produto
fresco, in natura];abacate fresco; aipim fresco;
abóboras; alho-poró;cogumelos frescos; ervas
frescas;
nabo
[fresco];repolho
[fresco];rúcula

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 coador [filtro] de papel; filtros de papel
para café;fraldas-calças de papel ou celulose para
bebês [descartáveis];guardanapos de papel; papel
higiênico; blocos de papel em múltiplas vias
[papelaria];papel descartável para assento sanitário;
papel vegetal; papel acetinado; papel crepom;
lenços de papel; papel encerado; calças (fraldas -)
de
papel
ou
celulose
para
bebês
[descartáveis];papel cartão; papel contínuo; toalhas
de rosto, de papel; embalagens de papel ou plástico;
papel de seda; papel para gráfica; filtro de papel;
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folhas de papel [papelaria];lenços de papel para
retirar maquiagem; toalhas de papel para mesa;
cueiros de papel ou celulose para bebês
[descartáveis];embalagens de papel para cremes;
cortina de papel; babadores de papel; papel almaço
pautado; capa de papel para assento de vaso
sanitário
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.901814121 24/07/2009
Tit.DAVISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04568560000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Daily Clean

400

CFE(4) 1.1.1; 24.1.7; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.901815411 24/07/2009
400
Tit.RAQUEL P GUERRA GALLO & CIA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07041244000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GALLO CONFECÇÕES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 dentifrícios; xampus; anti-séptico bucal,
exceto para uso medicinal; sabonete desodorante;
odorizadores
de
uso
pessoal;
cosméticos;
sabonetes; produto de higiene pessoal à base de
própole; erva para banho; produto para limpeza e
hidratação da pele não medicamentoso; lenços
impregnados com loções cosméticas; cristal para
banho de uso pessoal; condicionador [cosmético]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DAILY CLEAN".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.901814571 24/07/2009
400
Tit.BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34029587000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ESTRELA SOLIDÁRIA

CFE(4) 3.7.3; 27.5.1
NCL(9) 25 bonés; calças compridas; macacões;
meias; jaquetas; uniformes; camisas; bermudas;
roupa íntima; calças; saias; camisetas; roupas de
banho
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONFECÇÕES".
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.901816477 25/07/2009
Tit.CAIXA DO APOSENTADO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09430542000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAIXA DO APO$ENTADO

CFE(4) 1.1.1; 24.1.7; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário incluído nesta classe; enxovais
de bebês; roupa para ginástica; roupas de banho;
travas para chuteiras de futebol; bonés; esportes
(sapatos para -) incluídos nesta classe; uniformes;
bandanas; coletes; cuecas; meias; roupa de baixo;
sandálias; sapatos de futebol; calçados em geral,
desde que inclusos nesta classe; calças compridas;
camisas;
camisetas;
artigos
de
malha
[vestuário];calças;
casacos
[vestuário];cinta
[vestuário comum];bermudas; chuteiras de futebol
(travas para -)
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.901814601 24/07/2009
400
Tit.BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34029587000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTRELA SOLIDÁRIA

400

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 36 análise financeira; câmara de
compensação [bancário];crédito (agências de );financiamento (serviços de -);fiscal (consultoria );imobiliárias (agências -);patrocínio financeiro;
emissão de bônus de valor; assessoria consultoria e
informação em cobrança e cadastro; administração
de carteira de valor mobiliário; administração de
seguro; assessoria, consultoria e informação na área
econômico-financeira; assessoria, consultoria e
informação sobre seguros de saúde; aluguel
(serviços de cobrança de -);consultoria em seguros;
consultoria fiscal [valoração];depósitos de objetos de
valor;
empréstimos
a
prazo;
fianças
[garantias];financiamento de leasing; títulos de valor
(emissão de -);análise e gestão de crédito;

empréstimo contra garantia, penhor; assessoria,
consultoria e informação bancária; assessoria,
consultoria e informação em administração de
dívidas; administração de fundo de investimento;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
de jóias; assessoria, consultoria e informações sobre
investimento bancário; caixa de aposentadoria
[serviços financeiros];câmbio monetário; câmbio
(operações de -);capital (investimentos de -)
[finanças];cartão de crédito (serviços de -);cobrança
(serviços de -);consultoria financeira; empréstimos
[finanças];hipotecários
(financiamentos
);informações financeiras; informações sobre
seguros; transferência eletrônica de fundos; serviços
de consultoria econômica; administração financeira;
assessoria, consultoria e informação sobre planos de
saúde; assessoria, consultoria e informações
financeiras prestadas a investidores; gestão de risco
financeiro; informação sobre crédito de cheques,
títulos e outros documentos; perícia técnica na área
de economia; cobranças de dívidas (agências de );emissão de títulos de valor; financeira (consultoria );financeira (gestão -);financeiro (patrocínio );imóveis
(administração
de
-);penhor
[empréstimo];seguros marítimos; assessoria técnica
em linhas de crédito; assessoria, consultoria e
informação em administração de riscos financeiros;
administração de cartão de crédito; compensação de
cheque [serviços financeiros];assessoria, consultoria
e informações sobre atuaria [avaliação e
administração de riscos];capitalização [serviços
financeiros];cartão
de
caixa
[serviços
financeiros];informe
financeiro
relacionado
à
assessoria
econômico-financeira;
liquidação
financeira [serviço de-];comercialização de seguro
saúde; avaliação de jóias; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis];bolsa de valores
(cotações de -);empréstimo contra garantia
[penhor];financeiras (informações -);fundos de
investimentos [finanças];garantias [fianças] (serviços
de -);seguro contra acidentes; seguros; seguros
(consultoria em -);constituição e administração de
fundo
de
investimento
[serviços
financeiros];assessoria
técnica,
consultoria
e
informação na avaliação de dano em veículo e
outros bens móveis; assessoria, consultoria e
informação em fundo de investimentos; assessoria,
consultoria e informação em investimentos;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro; bolsa de mercadoria e de
futuro (cotações de - );caderneta de poupança
[serviços
financeiros];carteira
de
investidor
estrangeiro [serviços financeiros];imóveis [compra e
venda de -];liquidação de sinistro; perícia técnica na
área financeira; fundos (transferência eletrônica de );fundos de pensão [aposentadoria];garantias
[fianças];seguros (informações sobre -);consórcio de
bens [serviços financeiros];banco comercial [serviços
financeiros];banco
de
investimento
[serviços
financeiros];banco múltiplo com ou sem carteira
comercial [serviços financeiros];cartão de débito
(serviços de -);cofres bancários (serviços de
depósito em -);emissão de cartões de crédito;
financeira
(avaliação
-)
[seguros,
bancos,
imóveis];imobiliária
(avaliação
-);imobiliários
(corretores
-);investimentos
de
capital
[finanças];poupança (bancos de captação de );acompanhamento de conta; administração de
cartão de débito; administração de consórcio;
administração
de
seguro-saúde;
assessoria,
consultoria e informação em empréstimos;
assessoria, consultoria e informação em mercado de
ações; assessoria, consultoria e informação em
seguros; assessoria, consultoria e informação
especializada em matéria de previdência privada;
assessoria, consultoria e informações sobre seguros
[serviços financeiros];gestão financeira; imóveis
(arrendamento de -);seguros de vida; cooperativa de
crédito; depósito de valores; assessoria, consultoria
e informação em administração de patrimônio;
assessoria, consultoria e informação em crédito;
factoring [sistema pelo qual uma empresa produtora
de bens ou serviços transfere seus créditos a
receber, resultante de vendas a terceiros, a uma
empresa especializada que assume as despesas de

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 429

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89850341000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M ZERO

cobrança e os riscos de não pagamento; fomento
comercial; fomento mercantil];home-banking
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CAIXA DO APOSENTADO".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.901817392 27/07/2009
400
Tit.EURÍPEDES ALVES DE OLIVEIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07674350000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RARUS MÓVEIS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FOR BABY".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 25.1.25; 26.4.5; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MÓVEIS".
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME

No.901820164 28/07/2009
400
Tit.SILCOLOR COMERCIO DE TINTAS E
REVESTIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03054369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SILCOLOR
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
tintas, vernizes, lacas
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES

No.901818330 27/07/2009
Tit.SOL CONFECCOES E ACESSORIOS DO
VESTUARIOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55716963000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FB FOR Baby

No.901821373 28/07/2009
400
Tit.LUZMAQ - INDUSTRIA BRASIL DE MÁQUINAS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06258193000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Luzmaq

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 sobretudos [vestuário];viseiras; ceroulas;
colarinhos
[vestuário];coletes;
confeccionado
(vestuário -);corpete; pijamas; calção para banho;
canga; baby-doll; suspensórios; uniformes; polainas;
lingerie (fr.);macacões; roupões de banho; sutiãs;
toucas de banho; túnicas; turbantes; vestuário
incluído nesta classe; bonés; camisetas; cintos
[vestuário];enxovais
de
bebês;
gabardines
[vestuário];boné;maiô;pulôveres; roupa de baixo;
saias; ternos; casacos [vestuário];combinações
[vestuário];faixas [vestuário];meias; roupa para
ginástica; suéteres; bermudas; bolsos; calças;
cuecas; biquíni; sungas; capuzes [vestuário];togas;
espartilhos; gorros; jaquetas; librés; ligas; robe;
roupa íntima; roupas de banho; trajes; xales;
bandanas; blazers [vestuário];cachecóis; camisas;
gravatas; luvas [vestuário];meias-calças; paletós;
camisola
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FOR BABY".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.901818542 27/07/2009
Tit.SOL CONFECCOES E ACESSORIOS DO
VESTUARIOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55716963000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FB FOR Baby

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
07
acoplamentos
de
eixos
[máquinas];máquinas
para
sucção
de
ar;
mecanismos de rodas para máquinas; caldeiras de
máquinas (coletores de incrustações para );compressores [máquinas];controles hidráulicos
para máquinas e motores; condensador de vapor
[industrial];tambores [peças de máquinas];expansão
(tanques de -) [peças de máquinas];bombas para
instalações
de
aquecimento;
máquina
e
equipamento para geração de vapor ;condensador [
parte
de
máquina];secadoras
(máquinas
);sobreaquecedores; ar comprimido (máquinas de );misturadoras [batedoras] [máquinas];centrífugas
(máquinas -);caldeira [parte de máquina];válvulas
para charneiras [peças de máquinas];máquina
injetora;
trocadores
de
calor
[peças
de
máquinas];misturadoras (máquinas -);cilindros para
motores e máquinas; compressores (rolos -);esteira
secadora [parte de máquina];válvulas [peças de
máquinas];conexão
para
máquina
industrial;
mecanismos de controle para máquinas e motores;
volantes para máquinas; ar (máquinas para sucção
de -);compressor parte de máquina e veículo;
secadora de gás ou vapor [máquina];centrífuga
industrial, parte, componente ou acessório;
agitadores; ar comprimido (motores de -);caldeiras
(tubos de -) [partes de máquinas];caldeiras para
máquinas a vapor; cilindros para máquinas
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.901821705 28/07/2009
Tit.GRENDENE S/A. (BR/CE)

400

CFE(4) 26.11.1; 27.1.2; 27.5.1
NCL(9) 25 viras para botas e sapatos; chinelo
[vestuário comum];botas incluídas nesta classe;
saltos de sapatos; sapatos de praia; botinas;
sandálias; gáspeas para sapatos; palmilhas; botas
(canos de -);calçados em geral, desde que inclusos
nesta classe
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.901821721 28/07/2009
Tit.ALCAMED PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07547205000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALCAMED

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos];comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos médicos; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA
No.901822582 28/07/2009
Tit.PORTO FREIRE ENGENHARIA E
INCORPORAÇÃO LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01064644000106
*PED. EX.REC. 827642288.
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL

241

No.901822612 28/07/2009
Tit.PORTO FREIRE ENGENHARIA E
INCORPORAÇÃO LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01064644000106
*PED.EX.REC. 827642296.
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL

241

No.901822922 28/07/2009
Tit.BÉBÉ SUCRE COMERCIO DE ROUPAS
INFANTIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11023841000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Bébé Sucré

400
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CFE(4) 9.3.1; 9.3.5; 9.3.9; 9.3.15,25
NCL(9) 25 praia (roupas de -);pulôveres; sapatos
(calcanheiras para -);sapatos (viras para -);ternos;
turbantes;
banho
(roupões
de
-);botas
(antiderrapantes para -);calça (fraldas -);camisas
(palas para -);chapéus [chapelaria];coletes para
pesca; cueiros de matérias têxteis para bebês;
escapulários; ferragens de metal para sapatos e
botas; impermeáveis (roupas -);luvas sem dedos;
peliças; cravo para chuteira; cinta para menstruação
;babador não descartável; presilhas para polainas;
roupa para ginástica; sapatos (ferragens para );sapatos de praia; suspensórios; artigos de malha
[vestuário];babadouros, exceto de papel; bandanas;
calcanheiras para botas e sapatos; chinelos
[pantufas];confeccionado
(vestuário
-);cuecas;
galochas; gáspeas para sapatos; ginástica (roupa
para -) [colante];ginástica (sapatos para -);lenços de
pescoço; malhas [vestuário];tira (faixa) para a
cabeça; chuteira; culote [calça para montaria];calça
para equitação; cinta [vestuário comum];bandagem
elástica [vestuário];bota para operário; spencer
;polainas (presilhas para -);roupas de banho; roupas
íntimas absorventes de transpiração; saias; sapatos
(antiderrapantes para -);solas para calçados;
sudários axilares; toucas de banho; véus
[vestuário];agasalhos para as mãos; aventais
[vestuário];bermudas; blazers [vestuário];bolsos para
roupas; bonés; botas (calcanheiras para -);botas
(canos de -);botas para esportes incluídas nesta
classe; calçados incluídos nesta classe; calças;
camisas
(peitilhos
de
-);capotes;
capuzes
[vestuário];casulas
sacerdotais
[vestimenta];colarinhos postiços; corpete; couro
(roupas de imitação de -);esportes (sapatos para -)
desde que inclusos nesta classe; faixas
[vestuário];echarpe; roupas de couro; sungas;
antiderrapantes para botas e sapatos; armações de
chapéus; banho (sandálias de -);boné (palas de );botas (viras para -);botas de esqui; cartolas;
chapéus, bonés etc; chuteiras de futebol (travas para
-);coletes; espartilhos; fantasia (roupas de -);futebol
(sapatos de -);ligas de meias; palas de boné;paletós;
pijamas; plastrom; estolas; chinelo [vestuário
comum];sutiã
para
postura
sem
finalidade
terapêutica; calçado para uso profissional; cobertura
descartável para calçado; boné;robe; roupa para
ginástica [colante];antitranspirantes (roupas íntimas );banho (calções de -);banho (chinelos de -);bebês
(cueiros de matérias têxteis para -);biqueiras;
calçados em geral, desde que inclusos nesta classe;
calças compridas; camisetas (peitilhos de -);casacos
[vestuário];combinação [roupa íntima];combinações
[vestuário];esportes (botas para -) incluídas nesta
classe; faixas para a cabeça [vestuário];fraldas de
matérias têxteis para bebês; gorros; ligas;
macacões; pele (estolas de -);pelerines; pescoço
(lenços de -);poncho; baby-doll; beca; blusa militar;
roupa íntima; sáris; sutiãs; túnicas; xales; polainas;
alpercatas; automobilistas (vestuário para -);botas
incluídas nesta classe; calçados de madeira;
calcanheiras para meias; chapéus (armações de );cintas [roupa íntima];coletes [roupa íntima];forros
confeccionados [parte de vestuário];gabardines
[vestuário];librés;
lingerie
(fr.);luvas
[vestuário];manípulos [estolas];mantilhas; meias
absorventes de transpiração; meias-calças; mitras
[chapéus];penhoar; lenço de lapela [parte anterior e
superior de um casaco voltada para fora];farda;
quimono [vestuário];carapuça [barrete cônico;
gorro];calçados para snowboarding (ompi);camisola;
canga; bermuda para prática de esporte; porta-
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moedas (cintos -) [vestuário];presilhas para calças;
roupa de baixo; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho;
sandálias; solidéus [barrete];toucas de natação;
trajes de banho; uniformes; vestuário incluído nesta
classe; viseiras; bolsos; camisa (punho de );camisas; camisetas; ciclistas (vestuário para );cintos
porta-moedas
[vestuário];cintos
[vestuário];confeccionados (forros -) [parte de
vestuário];couro (roupas de -);estolas de pele;
guarda-pós; íntima (roupa -);jaquetas; meias; meias
(ligas de -);orelheiras [vestuário];palas para camisas;
parcas; peles [vestuário];roupa íntima descartável;
calção para banho; camisa para militar; casula
[vestimenta sacerdotal que se põe sobre a alva e a
estola];solado não ortopédico; punhos de camisa;
saltos de sapatos; sapatos (gáspeas para -);sapatos
de futebol; sobretudos [vestuário];suéteres; togas;
trajes; travas para chuteiras de futebol; vestuário de
papel; viras para botas e sapatos; almofada forrada
não elétrica para aquecer os pés; anáguas; banho
(roupas de -);banho (toucas de -);bebês (fraldas de
matérias têxteis para -);botas (ferragens para );botinas;
cachecóis;
calções
de
banho
[sungas];ceroulas;
colarinhos
[vestuário];dólmã
[veste militar];enxovais de bebês; esqui (botas de );gravatas; jérseis [vestuário];meias (calcanheiras
para -);palmilhas; pesca (coletes para -);jaleco;
coturno; calçado esportivo; casaco para operador;
biquíni; maiô
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BÉBÉ".
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.901827517 30/07/2009
210
Tit.O SOARES LINGERIE ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01071870000114
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ROSANA CARVALHO DE ANDRADE
No.901830771 31/07/2009
210
Tit.BELA IAÇA INDUSTRIA E COMERCIO POLPAS
DE FRUTAS LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07481452000181
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MARIA BRASIL DELOURDES SILVA
No.901831786 31/07/2009
210
Tit.BELLUNA - INDÚSTRIA E COMÉRDIO DE
ESTOFADOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07613911000133
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA
No.901839930 05/08/2009
210
Tit.MECAMBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01636231000159
*INDEFERIMENTO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901840580 05/08/2009
400
Tit.JOSÉ ARNALDO JORGE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10953033848
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: belvittà
NCL(9) 03 cílios (produtos cosméticos para os);cílios postiços (substâncias adesivas para fixar );clarear (cremes para -) a pele; extratos de flores
[perfumaria];água
oxigenada
[peróxido
de
hidrogênio] para uso cosmético; anti-séptico bucal,
exceto para uso medicinal; cabelos (tinturas para os
-);sabonete medicinal; sais de banho, exceto para
uso medicinal; unhas (produtos para o cuidado das );maquiagem (produtos para remover -);maquiagem
para o rosto; óleos para uso cosmético; pés
(sabonetes antitranspirantes para os -);produto de
higiene pessoal à base de própole; banho de
imersão de uso pessoal (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; cosméticos (estojos de );cosméticos para os cílios; desodorantes para uso
pessoal; filtros solares; água de colônia; barba
(tinturas para -);sabonete para barbear; loções
capilares; loções cosméticas (lenços impregnados

com -);loções para uso cosmético; maquiagem (pó
para -);óleos essenciais; ondular os cabelos
(preparações para -);preparações cosméticas para
emagrecimento;
cosméticos
(estojos
de);desodorante (sabonete -);esmalte para unhas;
lenços impregnados com loções cosméticas;
sabonete desodorante; xampus; limpeza (leite de -)
para toalete; pele (cremes para clarear a -);pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);perfumaria
(produtos de -);papel impregnado de substância para
higiene
pessoal;
creme,
pasta
e
líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; algodão para a
higiene pessoal; talco para toalete; cílios postiços;
dentifrícios; depilatórios (produtos -);descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; leites de limpeza
para toalete; algodão para uso cosmético; amêndoas
(sabonete de -);batons para os lábios; sabonete
antitranspirante para os pés; óleos para perfumes e
essências; estojo de cosméticos de brinquedo (com
cosméticos reais);cremes cosméticos; essenciais
(óleos
-);fragrâncias
(mistura
de
-);hálito
(pulverizadores para perfumar -);leite de amêndoas
para uso cosmético; água de cheiro; amêndoas (óleo
de -);cabelos (preparações para ondular );sabonetes; tinturas cosméticas; loções pós-barba;
maquiagem
(produtos
para
-);perfumes;
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -);pomadas para uso cosmético; removedor de
cosmético; argila para estética; banho de espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
cera para depilação; descolorantes (produtos -);lápis
para uso cosmético; algodão para fins cosméticos
(hastes com pontas de -);bronzeadoras (preparações
-) [cosméticos];tinturas para os cabelos; pedrapomes; adesivos (substâncias -) para fixar cabelos
postiços;
antitranspirantes
[produtos
de
toalete];beleza (máscaras de -);produtos depilatórios;
preparação cosmética para redução da gordura
localizada; produto para limpeza e hidratação da
pele não medicamentoso; cosméticos; cremes para
clarear pele; hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos; lápis de sobrancelhas; laquê para
cabelos; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; antitranspirante (sabonete -);banhos
(preparações cosméticas para -);barbear (produtos
para
-);toalete
(produtos
de-);neutralizadores
(produtos -) para permanentes nos cabelos; estojo
cosmético ;condicionador [cosmético]
Procurador: ROGÉRIO ANTONIO PEREIRA
No.901841234 05/08/2009
400
Tit.COVENTYA QUÍMICA LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04405220000237
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COVENTYA
NCL(9) 01 sais de metais preciosos para uso
industrial; substâncias químicas industriais; tintas
(preparações químicas para fabricação de );purificação de água (substâncias químicas para );metal (sais para colorir de -);abrandar água
(preparações para -);desengordurar (preparações
para -) para uso em processo de fabricação; metais
preciosos (sais de -) para uso industrial; água
(substâncias químicas para purificação de -)
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES
LTDA
No.901841994 05/08/2009
Tit.PRON ENGENHARIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01194481000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRON ENGENHARIA

400
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No.901849111 07/08/2009
Tit.CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE S PAULO PRODESP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62577929000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SINTONIA

CFE(4) 26.4.4; 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 37 assessoria consultoria e informação em
construções; isolamento (serviços de -) para
edificações;
informação
sobre
construção;
informação sobre reparos; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte
dele,
que
se
reconstruiu
ou
reformou];construção
(serviços
incluidos
na
classe);reboco
(serviços
de
-);construção
(informação sobre -);assessoria, consultoria e
informação
em
supervisão
de
construção;
terraplanagem; construção e reparação de obra civil;
construção de porto; construtor (serviços de );supervisão de trabalhos de construção civil;
construção de fábrica; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENGENHARIA".
Procurador: MERCANTIL ASSESSORIA EM
MARCAS E PATENTES S/C LTDA

400

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 42 análise e processamento de dados
[serviço de informática];assessoria, consultoria e
informação em tecnologia da informação; banco de
dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática]
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.901849138 07/08/2009
Tit.CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE S PAULO PRODESP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62577929000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESINTONIA

400

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CLÁSSICO CHOPP

CFE(4) 5.7.2; 8.7.1; 26.1.12; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 32 cerveja; malte [cerveja];não-alcoólicas
(bebidas -);cerveja de gengibre; cerveja não
fermentada [mosto de cerveja]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLÁSSICO CHOPP".
Procurador: ESCRITÓRIO ANTARES S/C LTDA.
No.901851833 10/08/2009
400
Tit.3R EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05958786000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STUDIO 1 MOTEL

No.901844950 06/08/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.901844969 06/08/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.901844977 06/08/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.901844985 06/08/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.901847780 07/08/2009
Tit.GISLENE MARA PINTO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10919328000160
*PEDS. 901759058 E 901760498
Procurador: MILTON PIONTE

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação; banco de dados (serviços
de desenvolvimento de -) [informática];análise e
processamento de dados [serviço de informática]
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.901849162 07/08/2009
Tit.CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE S PAULO PRODESP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62577929000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E-SINTONIA

400

241

No.901849090 07/08/2009
400
Tit.CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE S PAULO PRODESP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62577929000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SINTONIA
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação; banco de dados (serviços
de desenvolvimento de -) [informática];análise e
processamento de dados [serviço de informática]
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação; análise e processamento
de dados [serviço de informática];banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática]
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.901850756 10/08/2009
400
Tit.RP INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE BEBIDAS LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07451527000181

CFE(4) 1.1.1; 1.1.5; 26.2.1; 27.5.1
NCL(9) 43 acomodações temporárias (reservas de );aluguel de acomodações temporárias; aluguel de
acomodações temporárias[ informação ];reservas de
acomodações
temporárias;
reservas
de
acomodações
temporárias[
informação
];acomodações
temporárias
(aluguel
de
);acomodações temporárias (aluguel de -)[
informação ];motéis; motéis[ informação ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MOTEL".
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.901852872 10/08/2009
400
Tit.JOAO DE DEUS DE SOUZA FILHO (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09382110000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DOCKIE
NCL(9) 25 casacos [vestuário];bermudas; chapéus,
bonés etc; malhas [vestuário];calçados em geral ,
desde que inclusos nesta classe; cintos
[vestuário];camisas;
artigos
de
malha
[vestuário];calças; cuecas; meias
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901853720 11/08/2009
400
Tit.BIOCUTHIS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03500580000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MEDICALCLEAN
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íntimas -);banho (roupas de -);bonés; calças; faixas
para
a
cabeça
[vestuário];gorros;
jérseis
[vestuário];meias-calças; lenço de lapela [parte
anterior e superior de um casaco voltada para
fora];fraque
Procurador: IDEIATIVA PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIO-PAX
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG:
822731495.
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS

CFE(4) 26.1.4; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 03 cosméticos
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.901854140 11/08/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.901854212 11/08/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.901859109 12/08/2009
230
Tit.RGF ENTRETENIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07697989000183
*SEDE ALTERADA
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.901859559 12/08/2009
210
Tit.M. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01239341000187
*INDEFERIMENTO.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.901860034 12/08/2009
Tit.ZOUK CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04344391000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INSTINTO RADICAL

400

No.901854301 11/08/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.901854352 11/08/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.901856606 12/08/2009
Tit.MSR FARMA COMERCIAL LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05458634000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MINERAZ

400

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1; 27.5.3; 27.5.17,25
NCL(9) 05 medicinais (ervas -);suplementos
alimentares
minerais;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
estimulante do apetite; medicinais (raízes );nutricionais (complementos -) para uso medicinal;
vitamina e sais minerais; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em pó para
uso medicinal; complemento/ suplemento alimentar
para uso medicinal ;alimento para bebês em
condições especiais
Procurador: BRASNORTE MARCAS E PATENTES
LTDA
No.901857084 12/08/2009

100

CFE(4) 3.2.1; 3.2.3; 3.2.24; 26.1.5
NCL(9) 25 pulôveres; saias; suspensórios; véus
[vestuário];agasalhos para as mãos; blazers
[vestuário];calçados
em
geral
*;camisetas;
combinação [roupa íntima];cuecas; esportes (botas
para -) *;ginástica (sapatos para -);impermeáveis
(roupas -);íntima (roupa -);jaquetas; lingerie
(fr.);luvas sem dedos; meias absorventes de
transpiração; canga; robe; toucas de banho;
alpercatas; artigos de malha [vestuário];bandanas;
banho (roupões de -);botas *;botinas; calçados
*;chinelos [pantufas];couro (roupas de -);faixas
[vestuário];guarda-pós;
cinta
[vestuário
comum];biquíni; boné;roupa íntima; roupa para
ginástica [colante];roupas de banho; togas; toucas
de natação; banho (calções de -);botas para
esportes *;cintas [roupa íntima];ginástica (roupa para
-) [colante];gravatas; lenços de pescoço; parcas;
pesca (coletes para -);camisa para militar; baby-doll;
blusa militar; maiô;roupões de banho; calçados de
madeira;
capotes;
capuzes
[vestuário];cintos
[vestuário];combinações [vestuário];confeccionado
(vestuário -);esportes (sapatos para -) *;paletós;
pijamas; carapuça [barrete cônico; gorro];coturno;
camisola; bermuda para prática de esporte; praia
(roupas de -);sandálias; sutiãs; bermudas; calções
de banho [sungas];casacos [vestuário];corpete;
espartilhos;
fardão;
poncho;
quimono
[vestuário];calçado para uso profissional; calção para
banho; roupa para ginástica; roupas íntimas
absorventes de transpiração; sapatos de praia;
suéteres; ternos; trajes de banho; vestuário *;xales;
banho (chinelos de -);banho (toucas de -);cachecóis;
calças compridas; chapéus [chapelaria];coletes;
coletes [roupa íntima];luvas [vestuário];pescoço
(lenços de -);jaleco; porta-moedas (cintos -)
[vestuário];sobretudos [vestuário];uniformes; banho
(sandálias de -);camisas; chapéus, bonés etc; cintos
porta-moedas [vestuário];couro (roupas de imitação
de -);macacões; malhas [vestuário];meias; tira (faixa)
para a cabeça; estolas; chinelo [vestuário
comum];calçado esportivo; roupa de baixo; roupas
de imitação couro; roupas íntimas antitranspirantes;
sungas; trajes; viseiras; antitranspirantes (roupas

No.901861090 13/08/2009
400
Tit.K. L. CALÇADOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42819383000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REDIKAL
NCL(9) 18 bolso (carteiras de -);malas de viagem;
bolsas; bolsas de viagem; bolsas de mão; mochilas
escolares; couro não trabalhado ou semitrabalhado;
imitações de couro; couro (imitações de -);bolsa do
vestuário comum
Procurador: FERNANDO LUIZ ROSADO
No.901861286 13/08/2009
400
Tit.IQUANT INVESTIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10639564000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IQ
NCL(9) 36 assessoria, consultoria e informação em
investimentos; carteira de investidor estrangeiro
[serviços financeiros];investimentos de capital
[finanças];administração
financeira;
assessoria,
consultoria e informação em mercado de ações;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro; banco de investimento
[serviços
financeiros];fundos
de
pensão
[aposentadoria];fundos
mútuos;
consultoria
financeira; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros; assessoria,
consultoria e informação na área econômicofinanceira;
fundos
de
investimentos
[finanças];informações
financeiras;
assessoria,
consultoria e informação em fundo de investimentos;
gestão financeira; análise financeira; capital
(investimentos de -) [finanças];constituição e
administração de fundo de investimento [serviços
financeiros];serviços de consultoria econômica;
assessoria, consultoria e administração de
investimentos de terceiros ;assessoria, consultoria e
informações financeiras prestadas a investidores;
assessoria, consultoria e informações sobre
investimento bancário; fiduciários (serviços );assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio; administração de fundo
de investimento; informe financeiro relacionado à
assessoria econômico-financeira
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA.
No.901863017 13/08/2009
230
Tit.LUMYNUS PROGRAMAS DE ENSINO E
FRANQUIAS LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10557994000103
*NOME ALTERADO.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.901876402 19/08/2009
295
Tit.MARINA SARMENTO E CIA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85107373000119
*ARQUIVAMENTO PUBLICADO NA RPI 2210 DE
14/05/2013, PARA REEXAME DA MATÉRIA.
Procurador: ELIANE DUZ
No.901889504 25/08/2009
351
Tit.EMPYREO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03342989000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MIX STOCK
NCL(9) 25 vestuário *;calçados *
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STOCK".
Procurador: ANA PAULA ALMEIDA DE OLIVEIRA
No.901889539 25/08/2009
351
Tit.EMPYREO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03342989000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MIX STOCK
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NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STOCK",
Procurador: ANA PAULA ALMEIDA DE OLIVEIRA

Tit.IDEON VIDEO PRODUCOES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02606030000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDEON PRODUTORA

No.901914835 01/09/2009
100
Tit.ALFA PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05197245000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Alfa Participações e Empreendimentos

No.901890170 25/08/2009
241
Tit.PERSONAL DO VALE IDIOMAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08049194000121
*826060781 (PED EX REC)
Procurador: SOCIEDADE CIVIL BRAXIL LTDA
No.901891940 26/08/2009
351
Tit.TANIA GONCALVES DE BARROS (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03593403935
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: armazzem mix
NCL(9) 25 saias; aventais [vestuário];banho (calções
de -);banho (roupões de -);lenços de pescoço;
malhas [vestuário];meias; suspensórios; trajes;
xales; blazers [vestuário];calças compridas; corpete;
lingerie (fr.);roupas de banho; banho (roupas de );bermudas; bonés; coletes; camisetas; roupa para
ginástica; uniformes; jaquetas; estolas; praia (roupas
de -);ternos; polainas; anáguas; cachecóis; camisas;
agasalhos para as mãos; calças; combinação [roupa
íntima];gravatas; penhoar; echarpe; boné;pulôveres;
artigos de malha [vestuário];guarda-pós; macacões
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ARMAZZEM".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901900869 28/08/2009
400
Tit.ANDRE SNITKOWSKY SEGALL - PREMIUM
HAIR - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10575184000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PREMIUM HAIR

CFE(4) 24.9.5; 27.5.1,27.5.9-10; 29.1.11
NCL(9) 26 topetes [cabelo];aplique [cabelo
artificial];cabelos (tranças de -);cabelo artificial;
postiços (cabelos -);cabeleira [peruca];cabelos
postiços; perucas; tranças de cabelos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PREMIUM' E "HAIR".
Procurador: JOSE DIOGO GUILEN
No.901903604 30/08/2009
Tit.ÉCIO FÁBIO SOUZA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76115330610
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIOMAC7

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 41 produção de programas de rádio e
televisão; vídeos (produção de -);produção de
vídeos; televisão (programas de entretenimento de );televisão e rádio (produção de programas de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRODUTORA".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.901905216 31/08/2009
Tit.THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7201761
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LOTEMAX
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano
Procurador: MAURÍCIO ARIBONI

400

No.901914037 01/09/2009
400
Tit.VOLCANO - AGROCIÊNCIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05820590000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AVAL
NCL(9) 01 aditivos químicos para fungicidas; aditivos
químicos para inseticidas;
Procurador: HENRIQUE MOURA ROCHA
No.901914053 01/09/2009
400
Tit.BALADA VIP PUBLICIDADE, PROMOÇÕES E
EVENTOS LTDA. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41454380000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BALADA IN

CFE(4) 27.5.1,3
NCL(9) 35 administração comercial; administração
de holding [tipo de empresa];assessoria em gestão
comercial ou industrial; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação econômica,
para os setores industrial e comercial das empresas,
visando
o
planejamento,
organização,
monitoramento e desenvolvimento de projetos
(também provido on-line) [assessoria em gestão
comercial];assessoria em gestão de negócios
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
827132905.
Procurador: MARCO ANTÔNIO RUZENE
No.901915580 01/09/2009
230
Tit.ASSESSORIA DO LAR DO BRASIL LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10831875000199
*SEDE ALTERADA
Procurador: MARIA IGNÊZ PEREIRA
No.901916161 01/09/2009
Tit.PROACTIVA SERVIÇOS AMBIENTAIS
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01600200000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FERTIACTIVO

100

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 informações sobre entretenimento
[lazer];organização e apresentação de congressos;
divertimento; entretenimento; entretenimento [lazer]
(informações sobre -);planejamento de festas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "BALADA".
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 05 suplementos alimentares minerais para
fins veterinários
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901903922 31/08/2009

NCL(9) 01 fertilizantes (preparações -);aditivos
químicos para inseticidas; fertilizantes; aditivos
químicos para fungicidas
Procurador: HENRIQUE MOURA ROCHA

400

No.901914240 01/09/2009
400
Tit.VOLCANO - AGROCIÊNCIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05820590000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CRATER

CFE(4) 5.3.13; 5.3.15; 26.3.23; 26.4.18; 27.5.1
NCL(9) 01 fertilizantes; adubo para agricultura;
fertilizantes (preparações -);agricultura (substâncias
químicas para -), com exceção dos fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
821869256.
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.901916161 01/09/2009
180
Tit.PROACTIVA SERVIÇOS AMBIENTAIS
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01600200000148
*PET.(WB) 810100337408, DE 09/08/2010, INCISO
II DO ART. 219 DA LPI. INT. ANA PAULA
ALFARANO KASSOW.
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
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No.901916200 01/09/2009
Tit.PROACTIVA SERVIÇOS AMBIENTAIS
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01600200000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FERTIACTIVO

RPI 2214 de 11/06/2013

100

CFE(4) 5.3.13; 5.3.15; 26.3.23; 26.4.18; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
fertilizantes orgânicos compostos, condicionadores
de solo, produtos organominerais e outros insumos
orgânicos destinados à agricultura.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
821869256. ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO
TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO APRESENTADA
PELA REQUERENTE NA PETIÇÃO INCIAL.
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.901916935 02/09/2009
400
Tit.M4 EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETARIAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09350090000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: M4 PARTICIPAÇÕES
NCL(9) 36 avaliação imobiliária; aluguel de
apartamentos; gestão financeira; administração de
condomínio; comércio de imóveis; arrendamento de
imóveis; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária; incorporação de imóvel;
aluguel de escritórios [imóveis];administração de
imóveis; aluguel de loja [imóvel];imóveis [compra e
venda de -]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PARTICIPAÇÕES".
Procurador: CAPITAL MARCAS E PATENTES LTDA
No.901919047 02/09/2009
230
Tit.HISOS ENGENHARIA DE SEGURANÇA,
HIGIENE E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01021624000158
*SEDE ALTERADA
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.901926078 04/09/2009
100
Tit.SILOEL PABOLOS CANOVAS - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06254413000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOJA CANOVAS

Procurador: BREVETTI ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.901926108 04/09/2009
400
Tit.SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01345179000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TECNUTRI

CFE(4) 25.1.9; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 30 confeitos; mel; sorvetes; tapioca; vinagre;
massas alimentares; café (sucedâneos de -);pão;
açúcar *;farinhas para uso alimentar *;gelo, natural
ou artificial; levedura *;melaço (xarope de );fermento;
molhos
[condimentos];condimentos;
especiarias; massas com ovos [talharim];sagu;
cacau; café;massa para bolo; mostarda; sal para
conservar alimentos; temperos; arroz; chá;massas
[alimentares]
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI, MANNRICH E
AIDAR ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS
No.901926159 04/09/2009
400
Tit.SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01345179000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TECNUTRI

CFE(4) 25.1.9; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 32 bebidas (preparações para fabricar );fruta (bebidas não alcoólicas à base de suco de );suco de fruta; xarope de fruta
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI, MANNRICH E
AIDAR ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS
No.901926205 04/09/2009
100
Tit.INDUSTRIA DE LATICINIOS OLHO D´AGUA
LTDA - ME (BR/RR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08638570000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Olho D'água

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
motores (exceto os motores para veículos
terrestres);comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.
827662645.

CFE(4) 8.3.3; 8.3.6,8.3.9-10; 8.3.25
NCL(9) 29 iogurte; coalho de queijo; leite; bebidas
lácteas [onde o leite predomina];doce de leite

(ompi);coalhada; manteiga; queijos; soro de leite;
leite em pó;creme de leite; laticínios
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG(S) :
815614560 E 816842183.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901939358 09/09/2009
400
Tit.IT FACTORY SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08518795000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IT FACTORY SOLUCÕES TECNOLÓGICAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 software de computador (aluguel de );software de computador (instalação de );conversão de dados e programas de computador
[exceto conversão física];conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão física][
informação, assessoria, consultoria ];manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros[ informação
];computador (duplicação de programas de );computador (duplicação de programas de -)[
consultoria
];manutenção
de
software
de
computador; pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros];pesquisa
e
desenvolvimento
[para
terceiros][ informação, assessoria, consultoria
];projeto de sistema de computadores; projeto de
sistema de computadores[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (manutenção
de -);mecanismos de busca (fornecimento de - ) para
a internet; mecanismos de busca (fornecimento de ) para a internet[ informação ];análise de sistemas
[informática];análise de sistemas [informática][
assessoria, consultoria ];computadores (projeto de
sistema de -);computadores (projeto de sistema de )[ assessoria, consultoria ];aluguel de software de
computador; atualização de software de computador;
dados (recuperação de -) [informática];dados
(recuperação de -) [informática][ informação,
assessoria, consultoria ];elaboração [concepção] de
software de computador; elaboração [concepção] de
software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];criação e manutenção de web sites para
terceiros; criação e manutenção de web sites para
terceiros[ informação, assessoria, consultoria
];instalação de software de computador; instalação
de software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (atualização de
-)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS"
Procurador: ÁLVARO FRANCISCO CESA PAIM
No.901945277 11/09/2009
400
Tit.ASSIS & BORGES LTDA (BR/RR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02847540000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PARIMA
NCL(9) 39 assessoria, consultoria e informação em
transportes; assessoria, consultoria e informação em
transportes[ informação, assessoria, consultoria
];transporte; transporte[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: ESCRITÓRIO ANTARES S/C LTDA.
No.901948039 11/09/2009
230
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
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No.901988901 28/09/2009
400
Tit.T4 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01703245000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: E TOGNATO
NCL(9) 24 colchas; mantas de viagem; fronhas de
travesseiros; cama (colchas de -);cama, mesa e
banho (roupa de -);toalhas de mesa [exceto de
papel];cama (mantas de -);capas para móveis, de
tecido; cobertores de cama
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA

Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.901952745 14/09/2009
400
Tit.REYNALDO JOSE SANTANNA PEREIRA DE
SOUZA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48846872568
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROGRAMA SOL AMIGO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 edição de texto publicitário; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

CFE(4) 2.5.3; 2.5.25; 29.1.15
NCL(9)
41
informações
sobre
educação
[instrução];informações sobre educação [instrução][
informação ];assessoria, consultoria e informação
ensino; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino];ensino (serviços
de -);ensino (serviços de -)[ informação ];instrução
(serviços de -);instrução (serviços de -)[ informação
];educação
(informações
sobre
-)
[instrução];educação
(informações
sobre
-)
[instrução][ informação ];educação (serviços de );educação (serviços de -)[ informação ];assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PROGRAMA".
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR
No.901953490 15/09/2009
400
Tit.SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA
COMUNITÁRIA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11033211000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Sociedade Brasileira de Farmácia
Comunitária
NCL(9) 41 congressos (organização e apresentação
de -);congressos (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação ensino[ informação,
assessoria, consultoria ];seminários (organização e
apresentação de -);seminários (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
cursos, treinamentos, palestras e seminários;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, apresentação de cursos,
treinamentos, palestras e seminários[ informação,
assessoria, consultoria ];conferências (organização e
apresentação de -);conferências (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];simpósios (organização e apresentação
de -);simpósios (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOCIEDADE BRASILEIRA"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.901956090 15/09/2009
Tit.TOOLS STRATEGY GESTÃO EM
COMUNICAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08418033000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOOLS +

No.901961566 17/09/2009
090
Tit.AMAZON TECHNOLOGIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7244665
*REAPRESENTE ESPECIFICAÇÃO INDICANDO
SERVIÇOS DE UMA ÚNICA CLASSE. INDIQUE
AINDA A LINHA DE PRODUTOS QUE SERÁ
COMERCIALIZADA,
CASO
O
PEDIDO
PERMANEÇA NA NCL(9)35. CUMPRA NA NCL(9).
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.901970751 21/09/2009
100
Tit.KRESS INDUSTRIAL FARMOQUIMICA LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84712579000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACTIVELAX
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas; drogas para
uso medicinal; químicas (preparações -) para uso
medicinal; medicamentos para uso humano;
químicas (preparações -) para uso farmacêutico;
químico-farmacêuticas (preparações -)
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG 820972045.
Procurador: JEAN CARLO ROSA
No.901972339 21/09/2009
400
Tit.EYE CLINIC OFTALMOLOGIA CLÍNICO
CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53499141000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IBIRAPUERA DAY HOSPITAL
NCL(9) 44 hospitais; clínicas médicas; cirurgias
médicas [serviços médicos];tratamento médico
Apostila: SEM DIREITO A USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DAY HOSPITAL".
Procurador: LANIR ORLANDO
No.901985937 25/09/2009
400
Tit.MELINA G MOLINA & CIA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00153737000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KASO SÉRIO CONFECÇÕES

400

CFE(4) 4.1.3; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 25 camisetas; vestuário [incluído nesta
classe];camisas; calças; confeccionado (vestuário );bermudas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONFECÇÕES".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.

No.901991260 28/09/2009
230
Tit.INGET - INSTITUTO GESTOR EMPRESARIAL E
TECNOLOGICO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08605125000157
*NOME ALTERADO
Procurador: NOVA MARCA CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA
No.901998940 30/09/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.901998974 30/09/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.901999040 30/09/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.901999075 30/09/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.901999121 30/09/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902002376 01/10/2009
400
Tit.ARBOVITAE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05925718000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BEAUTY FROM WITHIN
NCL(9) 29 soro de leite; bebidas lácteas [onde o leite
predomina];leite de soja [substituto do leite];proteína
para consumo humano; gelatina para uso alimentar
Procurador: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
No.902002414 01/10/2009
400
Tit.ARBOVITAE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05925718000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BFW BEAUTY FROM WITHIN
NCL(9) 29 bebidas lácteas [onde o leite
predomina];geléias para uso alimentar; leite de soja
[substituto do leite];proteína para consumo humano;
soro de leite
Procurador: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
No.902003020 01/10/2009

235
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e hidratação da pele não medicamentoso; algodão
para a higiene pessoal
*INC XIX DO ART 124 DA LPI, REG. 818455969 E
821039164.
Procurador: O PRÓPRIO.

Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902010166 05/10/2009
Tit.MOVI & ART PRODUÇOES
CINEMATOGRAFICAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46397220000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOVIE&ART

400

No.902014900 07/10/2009
Tit.MPL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11127854000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Wondercakes cupcakes

400

Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.902026496 13/10/2009
230
Tit.RGF ENTRETENIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07697989000183
*SEDE ALTERADA
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902028294 13/10/2009
235
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
*CED.1 - LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.902028359 13/10/2009
235
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
*CED.1 - LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(9) 41 produção de shows; edição de videoteipe;
produção de filme; filmagem em vídeo; produção de
vídeos; distribuição de filmes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "MOVIE" E "ART" ISOLADAMENTE
Procurador: J. BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902010786 05/10/2009
100
Tit.MARCATIVA PRODUTOS MANUFATURADOS
LTDA. ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95774998000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AFFAIR
NCL(9) 03 leite de amêndoas para uso cosmético;
adstringentes
para
uso
cosmético;
âmbar
[perfume];sabonete desodorante; loções capilares;
óleos essenciais; óleos para toalete; pomadas para
uso cosmético; produto de higiene pessoal à base
de própole; papel impregnado de substância para
higiene pessoal; decalques decorativos para uso
cosmético; hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos; lenços impregnados com loções
cosméticas;
água
oxigenada
[peróxido
de
hidrogênio] para uso cosmético; sais de banho,
exceto para uso medicinal; erva para banho; loções
para uso cosmético; perfumes; pó para maquiagem;
odorizadores de uso pessoal; acetona (removedor
de esmalte de unhas);talco para toalete; cera para
bigode; cosméticos; algodão para uso cosmético;
batons para os lábios; sabonete antitranspirante
para os pés; sabonete medicinal; creme, pasta e
líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da
pele, orgânico, inorgânico e sintético; antiperspirante
[desodorante];lápis de sobrancelhas; sabonetes;
sachês para perfumar roupa; óleos para perfumes e
essências; pedras de alume [pedras-ume] [antisépticas];pedras
pós-barba
[antisépticas];preparações
cosméticas
para
emagrecimento; condicionador [cosmético];cílios
postiços; cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; esmalte para as unhas; geléia de
petróleo para uso cosmético; gorduras para uso
cosmético;
água
de
cheiro;
almíscar
[perfumaria];tinturas para os cabelos; xampus;
loções pós-barba; produtos depilatórios; cera para
depilação; desodorantes para uso pessoal; leites de
limpeza para toalete; água de colônia; água de
lavanda; aromáticos [óleos essenciais];sabonete
para barbear; extratos de flores [perfumaria];filtros
solares; anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal; tinturas cosméticas; óleo de lavanda;
óleos para uso cosmético; composto fluorado para
higiene bucal; água-de-toalete; cremes para clarear
pele; ionona [perfumaria];lápis para uso cosmético;
laquê para cabelos; unhas postiças; maquiagem
para o rosto; estojo cosmético ;produto para limpeza

CFE(4) 26.1.16; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CUPCAKES", ASSIM COMO DA
EXPRESSÃO "CAKES", ISOLADAMENTE.
Procurador: JULIO CESAR GONÇALVES
No.902017853 07/10/2009
400
Tit.FRANCISCO MARCELO TEIXEIRA GOIS - ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04443308000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OE ÓTICA EMANUEL

No.902032607 14/10/2009
Tit.NOVARTIS AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0343706
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LANSOHEXAL
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO

400

No.902032623 14/10/2009
Tit.NOVARTIS AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0343706
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOTAHEXAL
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO

400

No.902034421 15/10/2009
150
Tit.MENINA DO RIO INDUSTRIA COMERCIO
EXPORTACAO E IMPORTACAO DA CONFECÇÃO
DO VESTUARIO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10741203000192
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 159 DA LPI.
Procurador: LEONARDO MIGUEL SAAD
No.902042475 19/10/2009
351
Tit.BLU BABY CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00548638000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BLU MIX

CFE(4) 1.1.1; 26.1.2; 27.5.1
NCL(9)
35
promoção
de
vendas
[para
terceiros];promoção de vendas [para terceiros][
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de vidro bruto ou semiacabado; comércio (através de qualquer meio) de
vidro
bruto
ou
semi-acabado[
informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de membros,
olhos ou dentes artificiais; comércio (através de
qualquer meio) de membros, olhos ou dentes
artificiais[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
e instrumentos ópticos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ÓTICA "

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário *
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.902052977 22/10/2009
155
Tit.INCENTIVE SOL SOLUÇÕES SOLIDÁRIAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07872790000144
*PET. (WB) 810110410271, DE 31/03/2011. FICA
PREJUDICADO O EXAME DA OPOSIÇÃO
PUBLICADA NA RPI 2103, DE 26/04/2011.
Procurador: JOSE DOMINGOS DE LIMA FILHO
No.902052977 22/10/2009
175
Tit.INCENTIVE SOL SOLUÇÕES SOLIDÁRIAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07872790000144
*PET. (WB) 810110457634, DE 25/08/2011, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA O
ARQUIVAMENTO PUBLICADO À RPI 2214, DE
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11/06/2013 FACE A PET.(WB) 810110410271, DE
28/04/2011. INT.: JOSÉ DOMINGOS DE LIMA
FILHO.
Procurador: JOSE DOMINGOS DE LIMA FILHO

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.902060821 26/10/2009
400
Tit.KRESS INDUSTRIAL FARMOQUIMICA LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84712579000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SINARESTIC
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas; drogas para uso
medicinal; complemento/ suplemento alimentar para
uso medicinal ;suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal
Procurador: JEAN CARLO ROSA

No.902068580 28/10/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.902061585 26/10/2009
Tit.ARES PERFUMES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11235213000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARES PERFUMES

400

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 37 aluguel de escavadeiras; equipamento de
construção (aluguel de -);aluguel de máquina para
limpeza; escavadeiras (aluguel de -);asfaltamento;
construção
(informação
sobre
-);assessoria,
consultoria
e
informação
em
aluguel
de
equipamentos para construção; construção e
reparação de obra civil; construtor (serviços de );informação sobre construção; pavimentação de
rua; terraplanagem; aluguel de equipamento de
construção; construção *;assessoria consultoria e
informação em construções; aluguel de guindaste;
rua (pavimentação de -);pavimentação de estrada
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902068520 28/10/2009
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

400

400

CFE(4) 26.2.5; 27.1.1
NCL(9) 35 distribuição de brindes; distribuição de
amostras; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"PERFUMES".
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902062220 26/10/2009
Tit.HIDROPLAN HIDROSSEMEADURA E
CONSTRUÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08356336000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HIDROPLAN

No.902075330 30/10/2009
Tit.INSTITUTO MUSICA BRASILIS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11024672000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MUSICA BRASILIS

235

CFE(4) 26.11.3; 26.11.13; 27.5.1,25
NCL(9) 41 colóquios (organização e apresentação
de -);colóquios (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];conferências
(organização e apresentação de -);conferências
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];educação (serviços de );educação (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];espetáculos (serviços de -);espetáculos
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos[ informação, assessoria,
consultoria ];shows (produção de -);shows (produção
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização de exposições para fins
culturais ou educativos[ informação, assessoria,
consultoria ];roteirização (serviços de -);roteirização
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];entretenimento;
entretenimento[
informação,
assessoria, consultoria ];entretenimento [lazer]
(informações
sobre
-);entretenimento
[lazer]
(informações sobre -)[ informação, assessoria,
consultoria ];educação (informações sobre -)
[instrução];educação
(informações
sobre
-)
[instrução][ informação, assessoria, consultoria
];organização de competições [educação ou
entretenimento];organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de congressos; organização e apresentação de
congressos[ informação, assessoria, consultoria
];simpósios (organização e apresentação de );simpósios (organização e apresentação de -)[
informação,
assessoria,
consultoria
];teatrais
(produções -);teatrais (produções -)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação ensino; assessoria, consultoria e
informação
ensino[
informação,
assessoria,
consultoria
];congressos
(organização
e
apresentação de -);congressos (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria
];informações
sobre
recreação;
informações
sobre
recreação[
informação,
assessoria, consultoria ];teatro de variedades
[espetáculos
musicais];teatro
de
variedades
[espetáculos musicais][ informação, assessoria,
consultoria ];agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] ;agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] [ informação,
assessoria, consultoria ];ensino (serviços de );ensino (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];textos (publicação de -) [exceto para

publicidade];textos (publicação de -) [exceto para
publicidade][ informação, assessoria, consultoria
];divertimento; divertimento[ informação, assessoria,
consultoria
];informações
sobre
educação
[instrução];informações sobre educação [instrução][
informação, assessoria, consultoria ];informações
sobre entretenimento [lazer];informações sobre
entretenimento [lazer][ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer];assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer][ informação,
assessoria, consultoria ];cenografia (serviços de );cenografia (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -);cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -)[ informação, assessoria, consultoria
];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais][
informação,
assessoria,
consultoria ];serviços de educação, prestados a título
de assistência social; serviços de educação,
prestados a título de assistência social[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; serviços de lazer e entretenimento, prestados
a título de assistência social[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MÚSICA".
Procurador: NATAN BARIL
No.902079956 03/11/2009
Tit.1+1 DESIGN, COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08781241000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 1+1 PUBLICIDADE & DESIGN

351

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros[ consultoria ];interiores (decoração de );interiores (decoração de -)[ consultoria ];criação de
homepage[ consultoria ];assessoria, consultoria e
informações
sobre
arquitetura[
assessoria,
consultoria ];decoração de interiores; decoração de
interiores[ consultoria ];assessoria, consultoria e
informações sobre artes gráficas; assessoria,
consultoria e informações sobre artes gráficas[
assessoria, consultoria ];atualização de software de
computador[ assessoria, consultoria ];embalagens
(serviços de desenho de -);embalagens (serviços de
desenho de -)[ assessoria, consultoria ];manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros[ consultoria
];maquete eletrônica; maquete eletrônica[ consultoria
];consultoria em hardware de computador[
consultoria ];criação em artes gráficas (serviços de );criação em artes gráficas (serviços de -)[
assessoria, consultoria ];criação de software de
computação gráfica[ consultoria ];design de
aplicativo de multimídia; design de aplicativo de
multimídia[ consultoria ];design de homepage; design
de homepage[ consultoria ];computação gráfica
[serviços
de
informática];computação
gráfica
[serviços de informática][ assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações sobre
decoração de interiores[ consultoria ];consultoria em
arquitetura[ assessoria, consultoria ];composição
gráfica [criação em arte gráfica];composição gráfica
[criação em arte gráfica][ assessoria, consultoria
];artes gráficas (serviços de criação em -);artes
gráficas (serviços de criação em -)[ assessoria,
consultoria ];desenho de embalagens (serviços de );desenho de embalagens (serviços de -)[ consultoria
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];assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação[ consultoria ];programação visual;
programação visual[ assessoria, consultoria ];projeto
de arquitetura[ assessoria, consultoria ];projeto de
decoração[ assessoria, consultoria ];maquetes e
protótipos [concepção e projetos de -];maquetes e
protótipos [concepção e projetos de -][ consultoria
];planejamento,
confecção,
manutenção
e
atualização de páginas eletrônicas; planejamento,
confecção, manutenção e atualização de páginas
eletrônicas[ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PUBLICIDADE & DESIGN".
Procurador: GERSON BATISTA FERREIRA

Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.902098055 06/11/2009
Tit.OÁSIS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03226633000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Feijão Legal

No.902110640 11/11/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

400

No.902110632 11/11/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem.
Procurador: KOURY LOPES ADVOGADOS
No.902117335 13/11/2009
400
Tit.FRACTALD COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA
PRESENTES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11183461000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRACTAL.D

No.902110659 11/11/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 5.9.19; 27.5.1
NCL(9) 31 fava de feijão [in natura];broto de feijão;
feijão [grão, produto agrícola in natura]
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"FEIJÃO".
Procurador: ESCOBAR ADVOCACIA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO
EMPRESARIAL
No.902102311 09/11/2009
Tit.ARMARIUS DESIGN LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92979459000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARMARIUS DESIGN

400

No.902110691 11/11/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110780 11/11/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110799 11/11/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110802 11/11/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES : "ARMARIUS" E "DESIGN"
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA

No.902116851 13/11/2009
400
Tit.FRACTALD COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA
PRESENTES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11183461000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FRACTAL.D

No.902110551 11/11/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110578 11/11/2009
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110594 11/11/2009

235

CFE(4) 27.5.1,3
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; assessoria, consultoria
e informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem.
Procurador: KOURY LOPES ADVOGADOS
No.902119664 16/11/2009
400
Tit.UNILEVER PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0181498
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: URBAN ANTI-DOTES
NCL(9) 03 produtos para os cuidados dos cabelos,
tinturas para cabelos; loções para cabelos,
permanente para cabelos, xampus, condicionadores,
sprays para cabelos, pó para cabelos, cremes para
modelar os cabelos, laquê para cabelos, mousse
para cabelos, brilho para cabelos, gel para cabelos,
hidratante para cabelos, líquido para cabelos,
tratamento de preservação dos cabelos, tratamento
para cabelos secos, óleos para os cabelos, tônico
para os cabelos, cremes para os cabelos.
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.902119753 16/11/2009
295
Tit.RICARDO BARBOSA HERRERA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76096742734
*ARQUIVAMENTO PUBLICADO NA RPI 2210 DE
14/05/2013, TENDO EM VISTA ERRO MATERIAL.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902124625 17/11/2009
400
Tit.PLASTSAMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05299812000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLASTSAMER

CFE(4) 26.2.5; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; assessoria, consultoria e informação ao
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*TENDO
EM
VISTA
MODIFICAÇÃO
NA
ESPECIFICAÇÃO,
REQUERIDA
NO
CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PELA PET.WB
850130065038, DE 11/04/2013. NÃO INCLUÍDOS
OS "ELEVADORES E RAMPAS PARA VEÍCULOS E
CAMINHÕES", POR PERTENCEREM À NCL(9) 07,
SENDO, PORÉM, MANTIDOS OS "COMANDOS
ELETRÔNICOS PARA ELEVADORES E RAMPAS
PARA
VEÍCULOS
E
CAMINHÕES",
CONTEMPLADOS
NA
CLASSE
ORA
REIVINDICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 19.3.1; 27.5.1
NCL(9) 21 tampas de pote; potes; garrafas;
vasilhame; frascos
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902132423 19/11/2009
400
Tit.GERSON DELICIO BERTAN (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43302807953
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TIA LOKA
NCL(9) 25 jaquetas; camisas; bermudas; blazers
[vestuário];coletes; calças compridas; vestuário
*;camisetas; capotes; casacos [vestuário];saias;
calças; capuzes [vestuário];macacões
Procurador: JAELSON SERAFIM NANDI

No.902153048 30/11/2009
Tit.LATICÍNIOS PARAÍSO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06374237000119
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: CARLO ANDREAS DALCANALE

230

No.902154915 30/11/2009
Tit.CRISTAL DISTRIBUIDORA IMPORT. &
EXPORT. LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07054276000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CRISTAL COSMETIC

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 cera para assoalhos (removedores de -)
[produtos para decapagem];água de javel [água
sanitária]
[hipoclorito
de
potássio];alvejantes
(produtos -) [lavagem];assoalhos (cera para );produtos para limpeza; polir (produtos para );substância química para desengraxar de uso
doméstico; cera para assoalhos; produtos químicos
de
uso
doméstico
para
avivar
cores
[lavanderia];antiferrugem
[produto
de
limpeza];produtos para remover a pintura; papel de
parede (produtos para limpeza de -);preparado
antiembaçante para limpeza; cera para assoalhos e
móveis; detergentes exceto os utilizados durante
processo de fabricação e para uso médico; produtos
para dar brilho [lavanderia];produtos para polimento;
sabão desinfetante; cera para lustrar; removedores
de
cera
para
assoalhos
[produtos
para
decapagem];álcool em gel (para uso em limpeza
doméstica);substância abrasiva para limpeza
;limpeza de canos de esgoto (produtos para -);polir
(cera para -);produto antiderrapante e antideslizante
para pisos; ácido clorídrico usado como produto de
limpeza; desinfetante (sabão -);sabões
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AROMAS".
Procurador: ROGÉRIO BRUNNER

No.902172115 04/12/2009
400
Tit.MANTUANNI MOVEIS E DECORACOES LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09464318000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MANTUANNI CASA

No.902151967 29/11/2009
004
Tit.VETRONIX CORPORATION ENGENHARIA
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08987142000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HUNTER ENGINEERING COMPANY

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COSMETIC".
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES

CFE(4) 27.5.1; 27.5.11,25
NCL(9) 09 circuito codificador e decodificador de cor
e equipamento transmissor digital de tv; aparelho ou
instrumento de inspeção veicular com aferição de
rodas de veículos e caminhões inclusive em 3d;
programas de computador em geral para download
e/ou em rede inclusive para equipamentos de
geometria de rodas de veículos e caminhões em 3d;
aparelhos para análise de gás e serviços em
equipamentos para refrigeração inclusive de
veículos, caminhões e implementos agrícolas;
comandos eletrônicos de elevadores e rampas para
veículos e caminhões;
equipamento para
navegação para veículos [computador de bordo];
instrumento computadorizado para medir com
precisão ângulos horizontais e ângulos verticais
inclusive em 3d de rodas de veículos e caminhões
com câmeras para reconhecimento de ângulos e
medidas; computador para balanceamento de rodas
de veículos e caminhões por sensores: elétricos,
laser e em 3d; programas de computadores em
geral, inclusive para medição de ângulos em 3d;
computadores, processadores, monitores, teclados,
impressoras, inclusive em 3d; analisador de motor
de combustão com imagens em 3d; carregadores
para baterias elétricas; dispositivos de navegação
para veículos e caminhões via satélite, redes de
comunicações e sistemas telefônicos inclusive
computador de bordo; sensores sem fios para
medições de ângulos em rodas de veículos e
caminhões com tecnologia 3d; câmeras para
reconhecimento de imagens e medidas de ângulos
de rodas de veículos e caminhões com tecnologia
3d.

No.902170660 04/12/2009
041
Tit.FLAMINIA COMÉRCIO DE PEÇAS E
EQUIPAMENTOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00258257000148
*EM RELAÇÃO AO NOME CIVIL "ANTONIO
MASIERO".
Procurador: SENIOR'S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA ME.
No.902170716 04/12/2009
041
Tit.FLAMINIA COMÉRCIO DE PEÇAS E
EQUIPAMENTOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00258257000148
*EM RELAÇÃO AO NOME CIVIL "ANTONIO
MASIERO".
Procurador: SENIOR'S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA ME.
No.902171186 04/12/2009
400
Tit.ROSATEX PRODUTOS SANEANTES LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43623792000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AROMAS & ENCANTOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 20 apoio para braço [móvel];cantoneira
[mobiliário];pufe; jardineiras [móveis];apoio de
cabeça [móveis];cômodas com gavetas; bufê
[mobiliário];cortina de madeira; porta-revistas;
lamelas (persianas -) de interior; mobiliário (peças de
-);persianas
de
madeira
trançada
[mobiliário];espelhos; banquinho [móvel];almofadas;
bancadas de lavatório [mobiliário];biombos; molas
(colchões de -);persianas de lamelas de interior;
persianas
internas
para
janelas
[mobiliário];poltronas; estojos de madeira ou
matérias
plásticas;
apoio
para
livro
[móvel];dispensadores fixos não metálicos de
toalhas; guarda-louças; armário bar; baú para
brinquedos; camas incluídas nesta classe; carrinhos
de servir à mesa [móveis];pé para móvel (não
metálico);móveis (divisórias de madeira para );suportes para guarda-chuvas; vidro prateado
[espelhos];vitrines [móveis];descanso ou apoio para
o pé [mobiliário];trocador de fralda portátil
[mobiliário];banqueta [móvel];penteadeiras; balcão
[móvel];artigos para cama [exceto roupa de
cama];pedestais para vasos de flores; porta-livros
[móveis];cristaleira;
camiseiro
[mobiliário];medicamentos
(armários
para
);chapeleira
[mobiliário];apoio
para
telefone
[móvel];aparadores [bufê];bandejas de mesas;
canapés [móveis];mesas com rodinhas para
computadores; móveis (rodízios não metálicos para );gaveta;
prateleiras
para
arquivos
[móveis];prateleiras para móveis; venezianas não
metálicas para interiores; cama [mobiliário];escritório
(móveis
para
-);cadeira
ou
poltrona
[mobiliário];escrivaninhas; estrados [madeira] para
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cama; coluna [mobiliário];armação de cadeira e
poltrona; apliques para murais decorativos [móveis],
exceto de materiais têxteis; baús não metálicos;
berços; móbiles sonoros [decoração];móbiles
[decoração];prateado (vidro -) [espelhos];racks
(ingl.);rodízios não metálicos para móveis; cama
guarda-roupa;
cama-beliche;
cama-mesa
[mobiliário];colchões incluídos nesta classe; móveis
(guarnições não metálicas para -);murais decorativos
[móveis] (apliques para -), exceto de materiais
têxteis; otomana [sofá];porta-cd [móvel];arquivos
[móveis];banquinhos para os pés; cadeiras
[assentos];móveis de metal; porta-chapéus; sofás;
estantes
[móveis];sofá-cama;
batoques,
não
metálicos; computadores (mesas com rodinhas para
-);trabalho (bancadas de -);apoio para cardápio
[móvel];quadro decorativo; moisés [cesta para
carregar
criança];espreguiçadeiras
[cadeiras];armários; armários para medicamentos;
armários
[guarda-louças];assentos
[cadeiras];balcões; bancos [móveis];cadeiras altas
para bebês; carteiras [móveis];madrepérola [não
trabalhada ou semitrabalhada];mesa (carrinhos de
servir à -) [móveis];pias (revestimentos removíveis
para -);prateleiras para armas; prateleiras para
armazenagem; divãs; móvel modulado; carrinhos
[mobiliário];mesas incluídas nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CASA".
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO

RPI 2214 de 11/06/2013

NCL(9) 09 discos compactos, rom (ingl.);compactos
(discos -) [áudio e vídeo];videocassetes [fitas];fitas
magnéticas; compactos (discos -), rom (ingl.);discos
compactos [áudio e vídeo];discos fonográficos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "SELO" E "BRASIL".
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902181653 09/12/2009
400
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO CANAL BRASIL
NCL(9) 09 fitas magnéticas; compactos (discos -),
rom (ingl.);discos compactos, rom (ingl.);discos
fonográficos;
discos
compactos
[áudio
e
vídeo];videocassetes [fitas];compactos (discos -)
[áudio e vídeo]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "COLEÇÃO" E "BRASIL".
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902181734 09/12/2009
400
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO CANAL BRASIL

No.902172158 04/12/2009
400
Tit.MANTUANNI MOVEIS E DECORACOES LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09464318000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MANTUANNI CASA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 demonstração de produtos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha; comércio (através de qualquer meio) de
molduras; comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
móveis[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de artigos de
louça de faiança; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de espelhos; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CASA".
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.902181432 09/12/2009
210
Tit.BIO-EXTRATUS COSMÉTIC NATURAL LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02176615000107
*INDEFERIMENTO.
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902181629 09/12/2009
400
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SELO CANAL BRASIL

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 09 compactos (discos -) [áudio e
vídeo];compactos (discos -), rom (ingl.);discos
fonográficos; discos compactos, rom (ingl.);fitas
magnéticas; videocassetes [fitas];discos compactos
[áudio e vídeo]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "COLEÇÃO" E "BRASIL".
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902185977 10/12/2009
295
Tit.MAQ OESTE IND E COM LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08676810000174
*ARQUIVAMENTO PUBLICADO NA RPI 2210 DE
14/05/2013 PARA REEXAME DA MATÉRIA.
Procurador: ELIANE DUZ
No.902190245 11/12/2009
090
Tit.MÁRIO SÉRGIO MARTINS BRASIL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38780283853
*REAPRESENTE PETIÇÃO INICIAL EM NOME DA
EMPRESA "ARMARE SISTEMAS CONSTRUTIVOS
LTDA.", UMA VEZ QUE DE ACORDO COM O
CONTRATO SOCIAL APRESENTADO ATRAVÉS
DA PETIÇÃO ELETRÔNICA 850120182471, DE
24/10/2012, O SR. MÁRIO SÉRGIO MARTINS
BRASIL É UM DOS SÓCIOS DA EMPRESA, E NÃO
UM PROFISSIONAL AUTÔNOMO QUE UTILIZARÁ
A MARCA DEPOSITADA. COMPLEMENTE A
RETRIBUIÇÃO DEVIDA, NO EXATO VALOR
FIXADO NA TABELA, EM VIGOR NA DATA DA
COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DESTA
EXIGÊNCIA, JUNTO AO INPI, REFERENTE AO
DEPÓSITO DE MARCA. RECOLHA, TAMBÉM, A
RETRIBUIÇÃO ESTABELECIDA PARA
CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902194151 14/12/2009
400
Tit.IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91495226000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

Marca: JAN
NCL(9) 07 pulverizadores [máquinas];máquinas
centrífugas; máquina para amarrar o feno; máquina
para fazer ou cobrir cova para semeadura ou plantio;
secadoras (máquinas -);amassadeiras (máquinas );lama (coletores de -) [máquinas];máquina de
beneficiamento
e
seleção
de
produto
hortifrutigranjeiro; corta-palha (lâminas para -);cortar
raízes (máquinas para -);debulhadoras; agricultura
(elevadores para -);ancinhos para máquinas;
lançadeiras [partes de máquinas];cultivadores
[máquinas];distribuidor de adubo ou estrume
[máquinas
agrícolas,
exceto
as
operadas
manualmente];arado de tração animal e puxado por
trator [parte de máquina agrícola];máquina para
revolver e preparar o solo; máquina para transplante
de árvore; colhedeira agrícola; batedeira agrícola
[máquina];misturadoras (máquinas -);peneiradoras
(máquinas -);colheitadeiras (máquinas -);cortadores
de grama [máquinas];esteira secadora [parte de
máquina];contador de feixe [agrícola];lâminas
(máquinas para afiar -) [correia];peneiras [máquinas
ou partes de máquinas];cortadoras [máquinas] para
uso industrial; cortadores [máquinas];aparelho
elétrico de uso agrícola para vaporização de produto
químico (máquina) ;distribuidor de fertilizante
[máquinas
agrícolas,
exceto
as
operadas
manualmente];ceifar (máquina de -);máquina para
adubagem
e
plantio;
semeadoras
[máquinas];agrícolas (máquinas -);cinzas (peneiras
para
-)
[máquinas];corta-palhas;
cortadeiras
(máquinas -);lâminas (porta- -) [partes de
máquinas];misturadoras
[batedoras]
[máquinas];máquina para amanho de terra; máquina
para triturar ou machucar galho; agrícolas
(instrumentos -), exceto os operados manualmente;
lâminas [partes de máquinas];desintegradores
Procurador: RONER GUERRA FABRIS
No.902194500 14/12/2009
Tit.CNA COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14645064000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IMUNOMILK

400

CFE(4) 3.4.2; 27.5.8; 27.5.10; 27.5.17,19
NCL(9) 31 alimentos para animais; farelos (massa
de -) para consumo animal; sal para gado; farinha
para animais; alimento para gado; animais
(preparações para engorda de -);animais de criação
(preparações
para
engorda
de
-);cereais
(subprodutos do processamento de -), para consumo
animal; animais (alimentos para -);animais
confinados (alimento para -);proteína para consumo
animal; cereal para animal; destilaria (resíduos de -)
para consumo animal; levedura para animais;
enxofre em pó [suplemento para ração]
;alfafa
[alimento para animal];engorda de animais
(preparações para -);suplemento alimentar para
ração de animal; alimentos para animais de
estimação; grãos para consumo animal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MILK".
Procurador: ÉLIO HAAS
No.902195816 15/12/2009
400
Tit.BALTAZAR BARBOSA ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01229343000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KILLSSEPITIC
NCL(9) 03 cosméticos; xampus; produtos para
limpeza; desodorante (sabonete -);leites de limpeza
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para toalete; sabonete antitranspirante para os pés;
antitranspirantes [produtos de toalete];sabonetes;
loções para uso cosmético; perfumaria (produtos de
-);sabões; desodorantes para uso pessoal; sabonete
desodorante; limpeza (leite de -) para toalete;
antitranspirante (sabonete -)
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.902197673 16/12/2009
Tit.RDV-NEA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
EQUIPAMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11342271000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RDV-NEA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 assessoria, consultoria e informação em
treinamento
[demonstração][ensino];universidade
[serviço de educação];educação (serviços de );cursos livres [ensino]
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902198025 16/12/2009
400
Tit.QVS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ELETRONICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07071187000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QVS AUDIO ELETRONICOS

CFE(4) 27.5.1,11
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AUDIO ELETRONICOS".
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.902209884 18/12/2009
351
Tit.DÁLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CALCADOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79560223000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DÁLIA CALÇADOS
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CALÇADOS".
*EXIGÊNCIA FOI CUMPRIDA
SATISFATORIAMENTE ATRAVÉS DA PET.
(WB/850130097421) DE 27/05/2013.
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.902211021 18/12/2009
400
Tit.ALBITECH COMERCIAL DISTRIB. DE
SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA-EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71878151000195

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIFT LIFE
NCL(9) 05 suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em líquido
para uso medicinal; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal ;suplemento ou
complemento alimentar em pó para uso medicinal;
suplementos alimentares minerais
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902218557 22/12/2009
400
Tit.ALIMENTA DISTRIBUIDORA LIMITADA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06321549000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SET LOG
NCL(9) 35 distribuição de amostras; representação
comercial; importação-exportação (agências de );comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902220616 23/12/2009
400
Tit.NATUVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE
VIDROS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50895911000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NatuVidros Industria de vidros e
esquadrias de alumínio

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 19 portas não metálicas; vidraças [exceto
vidros para janelas de automóveis]; vidro de
segurança; divisórias não metálicas; esquadrias para
portas, não metálicas; molduras para portas, não
metálicas; janelas de batente, não metálicas;
materiais de construção, não metálicos; portas
sanfonadas não metálicas; vidraças para construção;
vidro de alabastro; vidro isolante [construção];
caixilho para janela de correr, exceto de metal;
janelas não metálicas; vidros para construção
[vidraças]; vitrais; vidro de construção, todos os
produtos anteriormente mencionados incluídos nesta
classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VIDROS" E "INDUSTRIA DE
VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO".
Procurador: ALFREDO FRANCISCO ALVES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de instalações sanitárias comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro [informação em] comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro [consultoria em]
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro [assessoria em] comércio (através de qualquer
meio) de construções metálicas transportáveis
comércio (através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas comércio (através de
qualquer meio) de espelhos comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção metálicos
[assessoria em] comércio (através de qualquer meio)
de materiais de construção metálicos comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos [informação em] comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos [consultoria em] comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos [assessoria em] comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos [consultoria em] comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos [informação em] comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
serralharia comércio (através de qualquer meio) de
vidro bruto ou semi-acabado [informação em]
comércio (através de qualquer meio) de vidro bruto
ou semi-acabado comércio (através de qualquer
meio) de vidro bruto ou semi-acabado [assessoria
em] comércio (através de qualquer meio) de vidro
bruto ou semi-acabado [consultoria em].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VIDRO" E "INDUSTRIA DE VIDROS
E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO".
Procurador: ALFREDO FRANCISCO ALVES
No.902221264 23/12/2009
400
Tit.INOAR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05199801000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRATAMENTO CAPILAR INOAR
TRATAMENTO CAPILAR MARROQUINO

No.902220624 23/12/2009
400
Tit.NATUVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE
VIDROS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50895911000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NatuVidros Industria de vidros e
esquadrias de alumínio
CFE(4) 1.1.1; 26.4.2; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos
postiços;
aromáticos
[óleos
essenciais];perfumes; cílios postiços (substâncias
adesivas para fixar -);batons para os lábios; cremes
cosméticos; depilatórios (produtos -);água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);água de
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colônia; cabelos (preparações para ondular );neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; água de cheiro; xampus; ondular os
cabelos (preparações para -);água depilatória; laquê
para cabelos; tinturas cosméticas; cosméticos;
cabelos (tinturas para os -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "TRATAMENTO CAPILAR" E
"TRATAMENTO CAPILAR MARROQUINO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902221302 23/12/2009
400
Tit.INOAR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05199801000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LIMPEZA PROFUNDA INOAR LIMPEZA
PROFUNDA

CFE(4) 1.1.1; 26.4.2; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 03 cílios postiços (substâncias adesivas para
fixar -);água de colônia; água de cheiro; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para );água depilatória; laquê para cabelos; cosméticos;
depilatórios (produtos -);cabelos (tinturas para os );xampus; neutralizadores (produtos -) para
permanentes
nos
cabelos;
pele
(produtos
cosméticos
para
cuidados
da
-);adesivos
(substâncias -) para uso cosmético; batons para os
lábios; cabelos (preparações para ondular -);tinturas
cosméticas;
perfumes;
cremes
cosméticos;
aromáticos [óleos essenciais]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LIMPEZA PROFUNDA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902221434 23/12/2009
400
Tit.INOAR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05199801000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INOAR G HAIR

CFE(4) 1.1.1; 1.17.13; 24.7.1; 27.5.1
NCL(9) 03 cílios postiços (substâncias adesivas para
fixar -);água de cheiro; neutralizadores (produtos -)
para permanentes nos cabelos; ondular os cabelos
(preparações para -);perfumes; água depilatória;
água oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; aromáticos [óleos essenciais];batons
para os lábios; adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; cabelos (preparações para ondular
-);depilatórios (produtos -);laquê para cabelos; água
de colônia; cabelos (tinturas para os -);tinturas
cosméticas; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -);cosméticos; cremes cosméticos;
xampus
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
LETRA "G", ISOLADAMENTE, DA EXPRESSÃO
"HAIR" E DO MAPA DA ALEMANHA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902229060 30/12/2009
400
Tit.CLINICA PARIS LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08698270000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Clínica Paris
NCL(9) 44 cirurgia plástica; saúde (serviços de );assistência
médica;
assistência
médica[
assessoria, consultoria ];clínicas médicas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLÍNICA".
Procurador: SIDEMIR ROGERIO DE SOUZA
No.902236172 06/01/2010
400
Tit.UP TREND PROMOCOES E EVENTOS LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10517593000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AQUAPESCABRASIL
NCL(9) 35 feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; feiras (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários[ assessoria,
consultoria ];exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários[
assessoria, consultoria ]
Procurador: WANDERLEI CARDOSO

Marca: I COLÉGIO INTERARTE

CFE(4) 25.12.25; 27.5.1
NCL(9) 41 educação (serviços de -);informações
sobre educação [instrução];ensino (serviços de -),
ensino pré escolar
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLÉGIO".
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.902250116 14/01/2010
Tit.M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07206816000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ADRIA WWW PLUGADOS

400

No.902240935 08/01/2010
400
Tit.MORENA ROSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15095271000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: H-BIO
NCL(9) 14 bijuteria / joalheria (artigos de -)
Procurador: DINAMICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902240943 08/01/2010
400
Tit.MORENA ROSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15095271000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: H-BIO
NCL(9) 25 confecção de artigos do vestuário
feminino, tais como: calçados, camisas, saias,
bermudas, ternos, casacos, blazers (vestuário) .
Procurador: DINAMICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902241052 08/01/2010
400
Tit.MORENA ROSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15095271000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: H-BIO
NCL(9) 18 bolsas, cintos, malas, mochilas e artigos
de couro, para fins de complemento do vestuário
(produtos nessa matéria não incluídos em outras
classes).
Procurador: DINAMICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902241060 08/01/2010
400
Tit.MORENA ROSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15095271000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: H-BIO
NCL(9) 35 importação e exportação de matéria
prima para o ramo da confecção de artigos do
vestuário, bem como de tecidos, joias, bijuterias,
perfumes, cosméticos, armarinhos, artigos de couro,
notadamente bolsas, cintos (vestuário), malas,
mochilas.
Procurador: DINAMICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902243896 12/01/2010
Tit.COLÉGIO INTERARTE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02523812000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 8.1.9-10; 27.5.1
NCL(9) 30 bolachas; biscoitos; waffles
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " WWW".
Procurador: SÍMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.902257684 19/01/2010
400
Tit.TURQUINHO - PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11229675000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TURQUINHO DELÍCIAS ÁRABES
NCL(9) 43 lanchonetes; restaurantes; restaurantes
de auto-serviço
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DELÍCIAS ÁRABES".
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.
No.902258710 19/01/2010
Tit.LEVFARMA DROGARIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07717877000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LF LEV FARMA

400

400
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 05 aldeídos para uso farmacêutico;
alimentos dietéticos (preparações para -) adaptados
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para uso medicinal; higiênicos (absorventes -) para
menstruação; lecitina para uso medicinal; leite
(açúcar de -) [lactose]; loções para uso farmacêutico;
nutricionais (complementos -) para uso medicinal;
óleo de fígado de bacalhau; sais para uso medicinal;
emagrecimento (preparações medicinais para -);
eucaliptol para uso farmacêutico; fraldas higiênicas
para
incontinentes;
diurético;
depurativos
(medicamentos -); drogas para uso medicinal; gel
anti-séptico para aliviar a dor; produto para higiene
pessoal no pré-operatório e no pós-operatório;
cardioestimulante [medicamento]; absorvente para
incontinência urinária; cápsula de alga marinha para
uso medicinal; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; algodão [chumaço]
para uso medicinal; amêndoas (leite de -) para uso
farmacêutico; pomadas para uso medicinal; sais
para banhos de água mineral; banhos (preparações
terapêuticas para -); ervas (chás de -) para uso
medicinal; dietéticas (substâncias -) adaptadas para
uso medicinal; inalante; lenços umedecidos
antibacterianos para uso hospitalar; expectorante;
vitamina e sais minerais; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal; alimento para bebê à
base de fruta, verdura, legume e cereal; suplemento
ou complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; ataduras higiênicas;
geléia real [para uso medicinal]; laxativos; linhaça
para uso farmacêutico; óleo canforado para uso
medicinal; esparadrapos para uso medicinal;
desodorantes, exceto para uso pessoal; dor de
cabeça (substâncias para -); líquido antibacteriano
para higiene hospitalar; estimulante do apetite; acne
[medicamento para combate à -]; agente
antialérgico, antipirético e antiinflamatório; amido
para uso dietético ou farmacêutico; ataduras para
curativos; goma para uso medicinal; higiênicas
(calças -) para menstruação; medicinais (ervas -);
tintura de iodo; toalhas higiênicas para menstruação;
vacinas; balsâmicas (preparações -) para uso
medicinal; bálsamos para uso medicinal; gases para
uso medicinal; gaze para curativos; erva-doce para
uso medicinal; fumar (ervas para -) para uso
medicinal; cápsulas para remédios; chás medicinais;
estimulante da respiração; adesivo de uso médico
para cicatrização ; agente analgésico; suplemento
nutricional [vitaminas ou minerais] para uso
medicinal; alcalóides para uso medicinal; gravidez
(preparações químicas para diagnóstico de -); banho
(sais de -) para uso medicinal; forragem
(complementos para -) para uso medicinal; água
boricada; água destilada para uso farmacêutico;
bálsamo e óleo descongestionante nasal e bronquial
para uso externo; suplemento ou complemento
alimentar em barra para uso medicinal; antibióticos;
genciana para uso farmacêutico; glicerina para uso
medicinal; goma de mascar para uso medicinal;
higiênicas (ataduras -); medicamentos para uso
humano; medicinais (bebidas -); subprodutos do
processamento de grãos de cereais [para uso
medicinal]; suplementos alimentares minerais;
transpiração (remédios contra -); esparadrapos;
cápsulas para uso farmacêutico; faixa para uso
cirúrgico ou curativo; fluoreto para tratamento
dentário; tussígeno (anti - ) [medicamento];
cardiotônico [medicamento]; câncer [medicamento
para o tratamento de -]; adesivo odontológico;
bálsamo e óleo para alívio da dor e coceira para uso
externo; álcool para uso farmacêutico; analgésicos;
anestésicos; bacterianas (preparações -) para uso
medicinal ou veterinário; supositórios; tinturas para
uso medicinal; tranqüilizantes; xaropes para uso
farmacêutico; farinhas para uso farmacêutico;
cânfora para uso medicinal; dietéticos (alimentos -)
adaptados para uso medicinal absorvente feminino;
absorvente para uso pós-operatório; absorvente
para uso pós-parto; composição de aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
álcool para uso medicinal; gelatina para uso
medicinal; geléia de petróleo para uso medicinal;
glicose para uso medicinal; higiênicas (toalhas -)
para menstruação; pés (remédios antitranspirantes
para os -); sedativos; seios (protetores para -)
[amamentação]; ervas medicinais; farinhas lácteas
[para bebês]; fígado de bacalhau (óleo de -);
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absorvente higiênico; água oxigenada de uso
medicinal
Procurador: ADILSON GABARDO
No.902260243 20/01/2010
400
Tit.INTERDUAL CONSULTORIA EM ANÁLISE DE
NEGÓCIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10596992000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERDUAL

CFE(4) 2.1.25; 26.3.23; 27.5.1
NCL(9) 44 análise farmacêutica; aviamento de
receita em farmácia de manipulação; farmacêutica
(consultoria em -); farmácia de manipulação
[manipulação de medicamentos]; manipulação de
fórmulas medicinais; perícia técnica na área de
farmácia; serviços de farmacêuticos para preparação
de receitas
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO
CFE(4) 26.15.15
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas assessoria, consultoria e
informação sobre
oportunidades de negócio
assessoria em gestão de negócios avaliações de
negócios consultoria em organização de negócios
consultoria profissional em negócios informações de
negócios informações de negócios [consultoria em]
informações
de
negócios
[informação
em]
informações
de
negócios
[assessoria
em]
levantamentos de informações de negócios
levantamentos de informações de negócios
[consultoria em] levantamentos de informações de
negócios [informação em] levantamentos de
informações
de
negócios
[assessoria
em]
psicotécnico; teste, exame e prova para seleção de
pessoal (recrutamento de pessoal) informação em]
psicotécnico; teste, exame e prova para seleção de
pessoal (recrutamento de pessoal) psicotécnico;
teste, exame e prova para seleção de pessoal
(recrutamento de pessoal) [assessoria em]
psicotécnico; teste, exame e prova para seleção de
pessoal (recrutamento de pessoal) [consultoria em]
recrutamento
de
pessoal
[informação
em]
recrutamento
de
pessoal
[assessoria
em]
recrutamento
de
pessoal
[consultoria
em]
recrutamento de pessoal testes psicológicos, para
seleção de pessoal [consultoria em] testes
psicológicos, para seleção de pessoal [assessoria
em] testes psicológicos, para seleção de pessoal
testes psicológicos, para seleção de pessoal
[informação em].
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA

No.902262750 21/01/2010
235
Tit.GREEN BIKE E MOTOS LTDA. - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07727939000100
*CED.1 - COMERCIO DE PNEUS MAGGION LTDA
Procurador: CESAR PEDUTI NETO

No.902261908 20/01/2010
235
Tit.GREEN BIKE E MOTOS LTDA. - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07727939000100
*CED.1 - COMERCIO DE PNEUS MAGGION LTDA
Procurador: CESAR PEDUTI NETO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 sandálias; calçados [incluídos nesta
classe]; botinas; alpercatas; coturno; galochas;
chuteira; chinelo [vestuário comum]; botas [incluídas
nesta classe].
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
813310210.
INCLUÍDA
A
EXPRESSÃO
"[INCLUÍDOS
NESTA
CLASSE]"
NA
ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À
CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

No.902261932 20/01/2010
Tit.JTD FARMACÊUTICA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09388917000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANJO DA GUARDA

400

No.902262920 21/01/2010
235
Tit.GREEN BIKE E MOTOS LTDA. - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07727939000100
*CED.1 - COMERCIO DE PNEUS MAGGION LTDA
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.902262980 21/01/2010
235
Tit.GREEN BIKE E MOTOS LTDA. - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07727939000100
*CED.1 - COMERCIO DE PNEUS MAGGION LTDA
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.902265954 22/01/2010
100
Tit.BERLUTINI IND DE CALCADOS E ARTEFATOS
DE COUROS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06009962000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MR. WALK

No.902266829 22/01/2010
400
Tit.DSR SOLUÇÕES E INTELIGÊNCIA LOGÍSTICA
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73500167000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DSRCARGO
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CFE(4) 1.1.17; 24.15.11; 26.1.16; 27.5.1,8
NCL(9) 35 terceirização [fornecimento de mão-deobra];terceirização [fornecimento de mão-de-obra][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial];assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial][ informação,
assessoria, consultoria ];agenciamento de mão-deobra; agenciamento de mão-de-obra[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: HELISON DA SILVA CHIN LEMOS
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alfandegário];agenciamento
de
mão-de-obra;
agenciamento
de
mão-de-obra[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão
comercial];assessoria,
consultoria
e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão
comercial][
informação,
assessoria,
consultoria ];terceirização [fornecimento de mão-deobra];terceirização [fornecimento de mão-de-obra][
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO".
Procurador: HELISON DA SILVA CHIN LEMOS

Tit.ADX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12668301000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOLDOS DIAS SOLUÇÕES EM
PROTEÇÃO SOLAR

No.902266934 22/01/2010
400
Tit.DSR SOLUÇÕES E INTELIGÊNCIA LOGÍSTICA
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73500167000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO DSR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 19 telhados não metálicos; vidraças para
construção;
construções
transportáveis
não
metálicas; quiosques de plástico e fibras usados
para exposições e coberturas; materiais de
construção, não metálicos; vidro de construção;
coberturas não metálicas para construção
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "TOLDOS" E "SOLUÇÕES EM
PROTEÇÃO SOLAR".
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.902281399 27/01/2010
400
Tit.ADX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12668301000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOLDOS DIAS SOLUÇÕES EM
PROTEÇÃO SOLAR

No.902266853 22/01/2010
400
Tit.DSR SOLUÇÕES E INTELIGÊNCIA LOGÍSTICA
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73500167000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DSRCARGO

CFE(4) 1.1.17; 24.15.11; 26.1.16; 27.5.1,8
NCL(9) 39 afretamento; frete [transporte de
mercadorias];transporte
de
móveis;
logística
referente ao transporte de carga; descarregamento
[carga];transporte;
entrega
de
mercadorias;
transporte por caminhão; agenciamento de veículo
de carga e de reboque
Procurador: HELISON DA SILVA CHIN LEMOS
No.902266918 22/01/2010
400
Tit.DSR SOLUÇÕES E INTELIGÊNCIA LOGÍSTICA
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73500167000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO DSR

CFE(4) 1.1.17; 24.15.11; 26.1.16; 27.5.1,8
NCL(9) 35 importação-exportação (agências de -)[
assessoria ];representação comercial; despachante
aduaneiro [desembaraço e liberação de documento

CFE(4) 1.1.17; 24.15.11; 26.1.16; 27.5.1,8
NCL(9) 39 armazenagem; entrega de pacotes;
locação de automóveis; transporte aéreo; transporte
aéreo[
informação,
assessoria,
consultoria
];transporte
de
móveis;
armazenagem
de
mercadorias;
descarregamento
[carga];frete
[transporte de mercadorias];transporte ferroviário;
transporte ferroviário[ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de veículos; agenciamento de
veículo de carga e de reboque; intermediação de
carga; afretamento; aluguel de carros; transporte;
transporte fluvial; transporte fluvial[ informação,
assessoria, consultoria ];transporte por caminhão;
logística referente ao transporte de carga; entrega
de mercadorias; transporte marítimo; transporte
marítimo[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de armazéns; expedição de frete
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO".
Procurador: HELISON DA SILVA CHIN LEMOS
No.902269844 25/01/2010
400
Tit.FOCUS INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES
S/A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07479120000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENERGIO

CFE(4) 26.7.1; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9) 40 geração de energia e capacidade elétrica
Procurador: ALVES VIEIRA E LOPES ADVOGADOS
No.902281372 27/01/2010

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 22 toldos de matérias têxteis; oleados
[tecidos];barraca de camping; toldos; toldos de
material sintético
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "TOLDOS" E "SOLUÇÕES EM
PROTEÇÃO SOLAR".
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.902281453 27/01/2010
400
Tit.RODRIGO MAX SILVA DE OLIVEIRA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12929801000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mania da Gata

CFE(4) 27.5.1; 27.5.6; 27.5.8; 27.5.17,23
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
roupas[
informação,
assessoria,
consultoria
];promotor de eventos [se comerciais];promotor de
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eventos [se comerciais][ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de tecidos; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos[ informação,
assessoria, consultoria ];representação comercial;
representação comercial[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: MARCELO DE CASTRO MOREIRA
No.902281577 27/01/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902281585 27/01/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902281593 27/01/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

Tit.INOAR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05199801000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRATAMENTO CAPILAR INOAR
TRATAMENTO CAPILAR MARROQUINO

CFE(4) 1.1.1; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 03 depilatórios (produtos -);adesivos
(substâncias -) para fixar cabelos postiços; água de
colônia;
xampus;
aromáticos
[óleos
essenciais];cabelos (preparações para ondular );água depilatória; cremes cosméticos; tinturas
cosméticas; neutralizadores (produtos -) para
permanentes nos cabelos; perfumes; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -);cílios postiços
(substâncias adesivas para fixar -);laquê para
cabelos; água de cheiro; cabelos (tinturas para os );água oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; batons para os lábios; ondular os cabelos
(preparações para -);cosméticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "TRATAMENTO CAPILAR" E
"TRATAMENTO CAPILAR MARROQUINO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902293265 01/02/2010
400
Tit.INOAR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05199801000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LIMPEZA PROFUNDA INOAR LIMPEZA
PROFUNDA

No.902288903 29/01/2010
400
Tit.SHAKUNDUN NEGÓCIOS & PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05477692000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHAKUNDUN

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 divertimento; planejamento de festas;
grupo musical; composição musical (serviços de );entretenimento; shows (produção de -);conjunto
musical
(serviços
de
-)
[serviços
de
entretenimento];empresário [organização e produção
de espetáculos];espetáculos (serviços de );espetáculos ao vivo (apresentação de );organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário];produção de shows; banda de música
[serviços de entretenimento];animação de festa;
apresentação de espetáculos ao vivo
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.902293249 01/02/2010

400

CFE(4) 1.1.1; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 03 depilatórios (produtos -);água de colônia;
pele (produtos cosméticos para cuidados da );aromáticos [óleos essenciais];xampus; água
depilatória; cílios postiços (substâncias adesivas
para fixar -);neutralizadores (produtos -) para
permanentes nos cabelos; cremes cosméticos;
adesivos (substâncias -) para fixar cabelos postiços;
água de cheiro; cosméticos; cabelos (tinturas para
os -);perfumes; laquê para cabelos; batons para os
lábios; cabelos (preparações para ondular -);tinturas
cosméticas;
água
oxigenada
[peróxido
de
hidrogênio] para uso cosmético; ondular os cabelos
(preparações para -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LIMPEZA PROFUNDA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902293834 01/02/2010
Tit.CLINICA W.E.M. S/S (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05353358000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLINICA EDILSON PINHEIRO

400

CFE(4) 2.7.1; 26.1.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9)
44
análise
farmacêutica;
análise
farmacêutica[ informação, assessoria, consultoria
];consultas médicas [serviços médicos];consultas
médicas [serviços médicos][ informação, assessoria,
consultoria ];enfermagem [médica];enfermagem
[médica][ informação, assessoria, consultoria
];assistência
médica;
assistência
médica[
informação, assessoria, consultoria ];tratamento
médico; tratamento médico[ informação, assessoria,
consultoria ];manipulação de fórmulas medicinais;
manipulação de fórmulas medicinais[ informação,
assessoria, consultoria ];plástica (cirurgia -);plástica
(cirurgia -)[ informação, assessoria, consultoria
];perícia médica; perícia médica[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação odontológica; assessoria, consultoria e
informação odontológica[ informação, assessoria,
consultoria ];inseminação artificial; inseminação
artificial[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação médica;
assessoria, consultoria e informação médica[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação sobre cuidados médicos;
assessoria, consultoria e informação sobre cuidados
médicos[ informação, assessoria, consultoria
];odontologia; odontologia[ informação, assessoria,
consultoria ];saúde (serviços de -);saúde (serviços
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];serviços
de raio-x; serviços de raio-x[ informação, assessoria,
consultoria ];fisioterapia; fisioterapia[ informação,
assessoria, consultoria ];uti móvel [serviços
médicos];uti móvel [serviços médicos][ informação,
assessoria, consultoria ];odontologia [cirurgiãodentista];odontologia [cirurgião-dentista][ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre doenças mentais; assessoria,
consultoria e informação sobre doenças mentais[
informação,
assessoria,
consultoria
];clínicas
médicas; clínicas médicas[ informação, assessoria,
consultoria ];médicas (clínicas -);médicas (clínicas -)[
informação, assessoria, consultoria ];bancos de
sangue (serviços de -);bancos de sangue (serviços
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];perícia
médica/perito médico-legista; perícia médica/perito
médico-legista[ informação, assessoria, consultoria
];hospitais; hospitais[ informação, assessoria,
consultoria
];cirurgias
médicas
[serviços
médicos];cirurgias médicas [serviços médicos][
informação, assessoria, consultoria ];farmacêutica
(consultoria em -);farmacêutica (consultoria em -)[
informação, assessoria, consultoria ];perícia técnica
na área de fonoaudiologia; perícia técnica na área
de
fonoaudiologia[
informação,
assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLINICA"
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.902293877 01/02/2010
Tit.I.T.N. SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7380488
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANGELO NARDELLI 1951

400
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Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902296779 02/02/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; unhas postiças; sabonetes; sobrancelhas
(cosméticos para as -);cosméticos; líquido, creme e
pó para limpeza do dente; perfumes
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902293966 01/02/2010
Tit.I.T.N. SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7380488
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANGELO NARDELLI 1951

400

CFE(4) 2.1.4; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações para branquear [lavanderia];comércio
(através de qualquer meio) de sabões; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para bebês;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; comércio (através
de qualquer meio) de alimentos para animais;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
para uso em lavanderia; comércio (através de
qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos
*REG(S).: 609504754, 821197770 , 822087081,
004007964 , 608407402,609504797 ,609504800,
609504819,818340150,818228385,003369331,
003492001, 007544219,609504770, 760282978 ,
818627620 , E 821799398.
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.

No.902296787 02/02/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902296809 02/02/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902306790 05/02/2010
Tit.TEXTIL ABRIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46801973000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MUNDO TÊXTIL

400

No.902295870 02/02/2010
400
Tit.MARCOS VERGARECHE MAITREJEAN (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10522894879
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOVIMENTO FUNCIONAL
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 18 guarda-chuvas; couro curtido; malas de
viagem; sacolas de compras; couro não trabalhado
ou semitrabalhado; malas de roupas para viagem;
peles; bolsas; maletas para documentos; couro
vegetal ;bolsas de viagem; estojo para cosméticos
[nécessaire vazia, somente a bolsa] ;estojos de
cosméticos [nécessaire]
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902294016 01/02/2010
Tit.I.T.N. SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7380488
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANGELO NARDELLI 1951

400
CFE(4) 26.1.1; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 41 instrução (serviços de -);personal trainer;
aulas de ginástica; educação física; academias
[educação];assessoria, consultoria e informação em
educação física; academia de ginástica (serviços de)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MOVIMENTO FUNCIONAL".
Procurador: CAPITAL MARCAS E PATENTES LTDA
No.902296744 02/02/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 cintos [vestuário];calçados *;vestuário *
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902295543 02/02/2010
100
Tit.CACIQUE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10266145000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HIPER CACIQUE

CFE(4) 9.5.1; 26.1.10; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário ; calças; calças compridas;
lenços de pescoço; malhas [vestuário]; agasalhos
para as mãos; artigos de malha [vestuário]; bonés;
camisetas; enxovais de bebês; banho (roupas de -);
cuecas; jaquetas; meias; véus [vestuário]; xales;
blazers [vestuário]; faixas [vestuário]; saias;
sobretudos
[vestuário];
casacos
[vestuário];
confeccionado (vestuário -); bandanas; banho
(calções de -); bermudas; camisas; combinações
[vestuário]; banho (roupões de -); pijamas;
cachecóis; macacões; echarpe; poncho, todos os
produtos anteriormente mencionados incluídos nesta
classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " TÊXTIL".
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.902309285 08/02/2010
400
Tit.CONTABILIDADE VALOIS LTDA ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07624055000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Contabilidade Valois

No.902296752 02/02/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902296760 02/02/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO

CFE(4) 2.9.4
NCL(9) 35 contabilidade
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONTABILIDADE".
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Procurador: O PRÓPRIO.
No.902310801 08/02/2010
400
Tit.GHENVET SAÚDE ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13392661000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOVERM
NCL(9) 31 alimentos para animais; proteína para
consumo animal; grãos para consumo animal;
suplemento alimentar para ração de animal; farelos
(massa de -) para consumo animal; ração para
animal
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

No.902321064 11/02/2010
400
Tit.PRISMA TINTURARIA E ESTAMPARIA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00008572000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRISMA ESTAMPARIA

No.902310887 08/02/2010
400
Tit.X - 9 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA. ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07715377000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NEGUINHO & EMANUEL

(apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902326910 18/02/2010
400
Tit.AUDREI JULE CASATTI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11523515000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AUDREI CASATTI
NCL(9) 03 esmalte para as unhas; cosméticos;
cosméticos para os cílios; batons para os lábios;
lápis de sobrancelhas
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902332163 19/02/2010
400
Tit.RESTAURANTE INNOCENTE LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52276243000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CANTINA JUNDIAIENSE

CFE(4) 26.15.7; 27.5.1
NCL(9) 40 tingimento de tecidos; tratamento de
tecidos; tratamento de têxteis; tingimento de têxteis;
tinturaria (serviços de -);impressão de estampas;
silk-screen [serigrafia]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESTAMPARIA"
Procurador: SOLUÇÃO COMERCIAL ASSESSORIA
LTDA

CFE(4) 26.7.15; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de espetáculos [shows]
[serviços
de
empresário];informações
sobre
entretenimento
[lazer];parques
de
diversão;
espetáculos (serviços de -);festas (planejamento de );produção de shows; shows (produção de );composição musical (serviços de -);entretenimento;
planejamento de festas; espetáculos ao vivo
(apresentação de -);grupo musical; divertimento
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902316842 10/02/2010
400
Tit.GHENVET SAÚDE ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13392661000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIOVERM
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações veterinárias; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

No.902324241 12/02/2010
Tit.INFORMA IP GMBH (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7960816
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IIR

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 cantinas; restaurantes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CANTINA".
Procurador: ULISSES SOARES
No.902365207 24/02/2010
400
Tit.LADO AVESSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02031296000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LADO AVESSO

No.902319884 11/02/2010
400
Tit.OTTOS GRUPPE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06016053000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OTTO
NCL(9) 29 chucrute; carne de porco; salsichas;
costelinha; costela; carne enlatada
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

CFE(4) 27.1.1
NCL(9) 41 educação (serviços de -);educação
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];espetáculos (serviços de -);espetáculos (serviços
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];espetáculos ao vivo (apresentação de );espetáculos ao vivo (apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];congressos
(organização e apresentação de -);congressos
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];educação (informações
sobre -) [instrução];educação (informações sobre -)
[instrução][ informação, assessoria, consultoria
];ensino (serviços de -);ensino (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA

No.902319922 11/02/2010
400
Tit.BANCO VIPAL S.A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09526594000143
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIPAL
NCL(9) 36 assessoria, consultoria e informação em
empréstimos; financiamento (serviços de );administração de carteira de valor mobiliário;
consultoria financeira; empréstimos a prazo; emissão
de títulos de valor; empréstimos [finanças];fundos de
investimentos [finanças];análise e gestão de crédito;
assessoria, consultoria e informação em crédito;
gestão financeira; assessoria, consultoria e
informação
em
fundo
de
investimentos;
administração de fundo de investimento; crédito
(agências
de
-);assessoria,
consultoria
e
administração de investimentos de terceiros
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

No.902324594 12/02/2010
400
Tit.INFORMA IP GMBH (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7960816
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IIR
NCL(9) 41 educação (serviços de -);educação
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];educação
(informações
sobre
-)
[instrução];educação
(informações
sobre
-)
[instrução][ informação, assessoria, consultoria
];ensino (serviços de -);ensino (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];espetáculos
(serviços de -);espetáculos (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];congressos
(organização e apresentação de -);congressos
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];espetáculos ao vivo
(apresentação
de
-);espetáculos
ao
vivo

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 25 robe; anáguas; camisetas; artigos de
malha [vestuário]; cuecas; gravatas; pijamas;
bermuda para prática de esporte; capotes; roupa
para
ginástica;
sutiãs;
paletós;
sobretudos
[vestuário]; bermudas; echarpe; boné; calção para
banho; camisola; saias; suéteres; luvas [vestuário];
roupa íntima; sungas; agasalhos para as mãos;
bandanas; capuzes [vestuário]; coletes; meiascalças; penhoar; trajes; roupas de banho; blazers
[vestuário]; bonés; cachecóis; corpete; macacões;
lingerie (fr.); roupões de banho; casacos [vestuário];
maiô; roupa de baixo; ternos; calças; pulôveres;
jaquetas; malhas [vestuário]; camisas; meias.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LADO AVESSO".
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902366343 25/02/2010
400
Tit.PARQUES EÓLICOS PALMARES S.A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10754152000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VENTOS DE PALMARES
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NCL(9) 42 estudos para projetos técnicos; projeto de
engenharia de qualquer natureza; projeto de
geração de energia elétrica; construção (desenho de
plantas para -);desenho de plantas para construção;
projeto de distribuição de energia elétrica
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902366629 25/02/2010
400
Tit.PARQUES EÓLICOS PALMARES S.A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10754152000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VENTOS DE PALMARES
NCL(9) 40 assessoria, consultoria e informação em
produção de energia; geração de energia e
capacidade elétrica; produção de energia
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902369849 25/02/2010
400
Tit.DARTH INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08104773000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DARTH

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902371495 25/02/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902371525 25/02/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902371550 25/02/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902372378 25/02/2010
Tit.D. B. OLIVEIRA (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06854061000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MUNDO KIDS

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 03 creme, pasta e líquido rejuvenescedor,
protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico
e sintético; cosméticos para os cílios; desodorantes
para uso pessoal; água de cheiro; maquiagem
(produtos para -);cosméticos; maquiagem para o
rosto; cremes cosméticos; descolorantes (produtos -)
para uso cosmético; filtros solares; sabonete
desodorante; couro (produtos para clarear );essenciais (óleos -);estojo cosmético ;loções para
uso cosmético; perfumaria (produtos de -);colorantes
para toalete; cremes para clarear pele; odorizadores
de
uso
pessoal;
condicionador
[cosmético];removedor de cosmético; esmalte para
unhas; loções capilares; couro (cremes para -);lápis
para uso cosmético; abrasivos [incluídos nesta
classe];pomadas para uso cosmético; cabelos
(tinturas para os -);cera para depilação; tinturas
cosméticas; xampus; óleos para uso cosmético;
batons para os lábios; perfumes; lenços
impregnados com loções cosméticas; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; talco para toalete
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902371444 25/02/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902371452 25/02/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902371479 25/02/2010
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

235

Procurador: O PRÓPRIO.

400

No.902386271 03/03/2010
210
Tit.MAGGION INDÚSTRIA DE PNEUS E
MÁQUINAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61077079000143
*INDEFERIMENTO.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902391534 04/03/2010
155
Tit.RJX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08395498000140
*PET(WB) 810100377879, DE 07/12/2010
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902391569 04/03/2010
155
Tit.RJX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08395498000140
*PET(WB) 810100377871, DE 07/12/2010
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902391640 04/03/2010
155
Tit.RJX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08395498000140
*PET(WB) 810100377874, DE 07/12/2010
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902391674 04/03/2010
155
Tit.RJX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08395498000140
*PET(WB) 810100377877, DE 07/12/2010
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902391690 04/03/2010
155
Tit.RJX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08395498000140
*PET(WB) 810100377878, DE 07/12/2010
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 trajes de banho; banho (sandálias de );casacos [vestuário];ginástica (roupa para -)
[colante];gravatas; íntima (roupa -);jaquetas; calçado
esportivo; cinta [vestuário comum];roupas de banho;
banho (toucas de -);bonés; ciclistas (vestuário para );couro (roupas de imitação de -);praia (roupas de );roupa
de
baixo;
artigos
de
malha
[vestuário];camisas; couro (roupas de -);cuecas;
bermuda para prática de esporte; biquíni; portamoedas (cintos -) [vestuário];sungas; trajes; calçados
*;chapéus, bonés etc; cintos porta-moedas
[vestuário];boné;botas
*;calçados
em
geral
*;camisetas;
cintos
[vestuário];malhas
[vestuário];pijamas; camisola; roupa para ginástica;
sandálias; banho (roupas de -);banho (roupões de );calças; calças compridas; enxovais de bebês;
calçado para uso profissional; baby-doll; roupa
íntima; saias; suéteres; ternos; banho (chinelos de );bermudas; calções de banho [sungas];coletes;
coletes
[roupa
íntima];combinações
[vestuário];ginástica (sapatos para -);paletós; calção
para banho; canga; robe; roupas de couro; roupões
de banho; sutiãs; vestuário *;banho (calções de );blazers [vestuário];cintas [roupa íntima];meias;
chinelo [vestuário comum];maiô
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "KIDS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902379461 01/03/2010
351
Tit.LUCIANO RIBEIRO MENEZES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00271366710
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Unique Homes Brazil
NCL(9) 16 revistas [periódicos]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRAZIL".

No.902392158 04/03/2010
400
Tit.KUARASHI COMUNICAÇÃO LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10535255000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KUARASHI

CFE(4) 1.3.2; 1.7.6; 24.15.1; 27.5.1
NCL(9) 38 radiodifusão; computador (comunicação
por terminais de -);leasing de espaço na internet;
televisionamento; teledifusão; correio eletrônico;
serviços de comunicação para a transmissão de uma
transação eletrônica de um estabelecimento até uma
central
de
processamento
[telecomunicação];transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador; assessoria,
consultoria e informação em comunicação no campo
áudio visual; radiocomunicação
Procurador: ROSANGELA ANTUNES GOMES
No.902392174 04/03/2010
400
Tit.KUARASHI COMUNICAÇÃO LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10535255000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KUARASHI
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Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902400975 10/03/2010
Tit.BRADEL - BRASIL DISTRIBUIDORA DE
ELETRO- ELETRÔNICOS LTDA. (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08700812000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIVA

CFE(4) 1.3.2; 1.7.6; 24.15.1; 27.5.1
NCL(9) 41 entretenimento; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
planejamento de festas; produção de programas de
rádio e televisão; serviços de imagem digital; shows
(produção de -);cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -);espetáculos (serviços de );organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário];organização
e
apresentação
de
colóquios; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];organização
e
apresentação de simpósios; produção de shows;
serviços de concepção de programas de tv/rádio;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];entretenimento
[lazer]
(informações sobre -);organização e apresentação
de seminários; apresentação de espetáculos ao vivo;
produção de vídeos; organização e apresentação de
conferências; rádio e televisão (produção de
programas de -);assessoria, consultoria e informação
em entretenimento [lazer];agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] ;cenografia (serviços de
-);empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]
Procurador: ROSANGELA ANTUNES GOMES
No.902392727 05/03/2010
400
Tit.DELIVERY ESCOLA DE INGLES LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11543322000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENGLISH DELIVERY

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 instrução (serviços de -);curso de idioma;
informações sobre educação [instrução];treinamento
prático [demonstração];ensino (serviços de -);curso
técnico
de
formação;
cursos
livres
[ensino];organização e apresentação de oficinas de
trabalho [treinamento]
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902394894 05/03/2010
Tit.BRADEL - BRASIL DISTRIBUIDORA DE
ELETRO- ELETRÔNICOS LTDA. (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08700812000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIVA

400

400

CFE(4) 27.5.11
NCL(9) 07 liquidificadores elétricos para uso
doméstico;
aspiradores
de
pó;misturadoras
[batedoras]
[máquinas];moedores/trituradores
elétricos domésticos; lavar (máquinas para -)
[roupas];espremedores de frutas elétricos para uso
doméstico
Procurador: JOSÉ EDSON BARBOSA DA SILVA
No.902395882 05/03/2010
090
Tit.CÉSAR WILLIAN ROCHA BARBOSA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00640618000116
*DECLARE SE PRETENDE PROSSEGUIR COMO
MARCA DE SERVIÇO OU, SENDO MARCA
COLETIVA, COMPROVE SER ENTIDADE
REPRESENTATIVA DE COLETIVIDADE, TENDO
EM VISTA O DISPOSTO NO PARÁGRAFO
SEGUNDO DO ART. 128 DA LPI. OBSERVE QUE,
DE ACORDO COM O DISPOSTO NO INCISO III DO
ART. 123 DA LPI, A MARCA COLETIVA VISA
ASSINALAR PRODUTOS OU SERVIÇOS
PROVINDOS DE MEMBROS DE UMA
DETERMINADA ENTIDADE COLETIVA E NÃO
DAQUELES PROVINDOS DA MESMA, DE SEUS
PARCEIROS COMERCIAIS OU DE
CONTRATADOS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902396480 08/03/2010
230
Tit.LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00965703000405
*PET. (WB) 810100302522, DE 05/04/2010,
ACATADA APESAR DE TRATAR-SE DE
RETIFICAÇÃO DE CNPJ DE MATRIZ PARA FILIAL,
E NÃO DE ALTERAÇÃO DE SEDE.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902396609 08/03/2010
230
Tit.LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00965703000405
*PET. (WB) 810100302522, DE 05/04/2010,
ACATADA APESAR DE TRATAR-SE DE
RETIFICAÇÃO DE CNPJ DE MATRIZ PARA FILIAL,
E NÃO DE ALTERAÇÃO DE SEDE.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 27.5.1,11
NCL(9) 10 pressão arterial (aparelhos para medir a -)
Procurador: JOSÉ EDSON BARBOSA DA SILVA
No.902401327 10/03/2010
Tit.BRADEL - BRASIL DISTRIBUIDORA DE
ELETRO- ELETRÔNICOS LTDA. (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08700812000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIVA

400

CFE(4) 27.5.1,11
NCL(9) 09 aparelho de cd para veículo; toca-cd
[discos compactos];termômetros, exceto para uso
médico; câmeras de vídeo; rádio-relógio, se
comercializado como rádio; ferros elétricos de
passar; televisão (aparelhos de -);rádios; dvd, disco
digital de vídeo - aparelho; som (aparelhos para
reprodução de -);câmeras [fotografia]
Procurador: JOSÉ EDSON BARBOSA DA SILVA
No.902404938 11/03/2010
400
Tit.EMPRESARIAL ADM & IMOVEIS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08545763000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INDÚSTRIA Praia Mar

No.902396730 08/03/2010
175
Tit.LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00965703000154
*PET. (WB) 810100302528, DE 05/04/2010, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA OS
PROCESSOS ENCONTRAREM-SE ARQUIVADOS.
INT.: CELINO BENTO DE SOUZA.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902396927 08/03/2010
230
Tit.LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00965703000235
*PET. (WB) 810100302516, DE 05/04/2010,
ACATADA APESAR DE TRATAR-SE DE
RETIFICAÇÃO DE CNPJ DE MATRIZ PARA FILIAL,
E NÃO DE ALTERAÇÃO DE SEDE. INT.: BEERRE
ASS. EMPRESARIAL.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 32 pó para suco; extratos de fruta não
alcoólicos;
cerveja;
guaraná
[bebida
não
alcoólica];essências para fabricar bebidas; suco de
fruta; águas minerais engarrafadas; isotônicas
(bebidas
-);néctares
de
fruta
[nãoalcoólicos];refrigerante
[bebida];bebidas
nãoalcoólicas; coquetéis não-alcoólicos; bebida em
xarope; xaropes para bebidas; bebida energética
não alcoólica; águas [bebidas]
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INDÚSTRIA".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.902405047 11/03/2010
400
Tit.EMPRESARIAL ADM & IMOVEIS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08545763000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PraiaMar Ind. Com. & Distribuição

jaquetas; pijamas; biquíni; suspensórios; cintos
[vestuário];colarinhos [vestuário];espartilhos; jérseis
[vestuário];luvas [vestuário];turbantes; cintas [roupa
íntima]; sáris; suéteres; trajes; camisas; chapéus
[chapelaria];couro (roupas de -);baby-doll; calçado
para uso profissional, todos os produtos
anteriormente mencionados incluídos nesta classe.
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.902407155 11/03/2010
Tit.ACX - COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11099707000113
*PET(WB) 810100378153, DE 07/12/2010
Procurador: ROGÉRIO BRUNNER

155

No.902407260 11/03/2010
400
Tit.MOINHOS DE VENTO PLANOS DE SAÚDE
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11545566000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ODONTOMOINHOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 32 cerveja; essências para fabricar bebidas;
suco de fruta; águas [bebidas];coquetéis nãoalcoólicos; extratos de fruta não alcoólicos; guaraná
[bebida não alcoólica];pó para suco; néctares de
fruta
[não-alcoólicos];xaropes
para
bebidas;
refrigerante [bebida];águas minerais engarrafadas;
bebida energética não alcoólica; bebidas nãoalcoólicas; isotônicas (bebidas -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "Ind. Com. & Distribuição".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
No.902405063 11/03/2010
Tit.MALUKET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA ME. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15058899000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MALUKET

400

CFE(4) 7.1.8; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FERRAGENS".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA
No.902413341 13/03/2010
Tit.ISCA TECNOLOGIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01745592000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ISCATRAP

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 36 plano de saúde, venda e administração;
assessoria, consultoria e informação sobre planos de
saúde
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.902409930 12/03/2010
400
Tit.EUGE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. ME.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05654588000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FRIZA MÓVEIS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos para a destruição dos animais nocivos,
fungicidas e herbicidas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ISCA" E "TRAP", ISOLADAMENTE.
Procurador: PAULO CESAR MACCARI
No.902415123 15/03/2010
Tit.V R A CONFECÇÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07297943000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SENTIDO ABSOLUTO

CFE(4) 2.3.25; 27.5.1
NCL(9)
25
uniformes;
artigos
de
malha
[vestuário];bermudas;
calções
de
banho
[sungas];capuzes [vestuário];chapéus, bonés etc;
coletes;
combinações
[vestuário];corpete;
maiô;roupas de fantasia; saias; ternos; ginástica
(roupa para -) [colante];peles [vestuário];robe; sutiãs;
banho (calções de -);banho (roupas de -);ceroulas;
confeccionados
(forros
-)
[parte
de
vestuário];fantasia (roupas de -);luvas sem dedos;
orelheiras [vestuário];paletós; bermuda para prática
de esporte; roupa de baixo; capotes; lingerie
(fr.);calçados
de
madeira;
casacos
[vestuário];combinação [roupa íntima];cuecas; faixas
[vestuário];gravatas;
quimono
[vestuário];boné;camisola; roupa para ginástica;
roupões de banho; toucas de natação; camisetas;
gorros; calças compridas; cartolas; confeccionado
(vestuário -);faixas para a cabeça [vestuário];íntima
(roupa -);praia (roupas de -);roupa íntima; roupas de
imitação couro; togas; trajes de banho; blazers
[vestuário];calçados;
macacões;
malhas
[vestuário];roupa para ginástica [colante];calças;
coletes [roupa íntima];meias; calçado esportivo;
roupas de banho; calçados; couro (roupas de
imitação de -);toucas de banho; vestuário; roupas de
couro; sobretudos [vestuário];sungas; túnicas; banho
(roupões de -);bonés; cachecóis; chinelos [pantufas];

400

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 20 cômodas com gavetas; artigos para cama
[exceto roupa de cama]; armários; rodízios não
metálicos para móveis; mesas; guarda-louças;
cadeiras [assentos]; camas; assentos [cadeiras];
racks (ingl.); bancos [móveis]; penteadeiras;
divisórias de madeira para móveis; guarnições não
metálicas para camas; balcões; prateleiras para
móveis,
todos
os
produtos
anteriormente
mencionados incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MÓVEIS".
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.902410040 12/03/2010
400
Tit.ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE EPP
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63479539000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARENTE FERRAGENS

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902417509 16/03/2010
155
Tit.ANA MARIA XAVIER DA ROCHA - M.E. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02678844000111
*PET(WB) 810100376750, DE 03/12/2010
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.902418742 16/03/2010
400
Tit.SHOESTOCK COMERCIO DE CALCADOS E
ACESSORIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56242274000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
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Marca: SHOESTORE
NCL(9) 18 maletas para documentos; estojos de
cosméticos
[nécessaire];mochilas;
pastas
[malas];bolsas; bolsa do vestuário comum; pasta de
viagem; frasqueira [mala ou bolsa];estojo para
cosméticos [nécessaire vazia, somente a bolsa]
;malas de viagem; malas de roupas para viagem
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
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No.902427326 18/03/2010
400
Tit.PÓLO MÁRMORES COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03593880000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PÓLO MÁRMORES

No.902423711 17/03/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902423720 17/03/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902423746 17/03/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " MÁRMORES".
Procurador: EXCLUSIVA MARCAS E PATENTES
SC LTDA
No.902430750 19/03/2010
400
Tit.INDÚSTRIA DE BEBIDAS DIANA LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34310441000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GENGIBRE ALVORADA

No.902423860 17/03/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902423908 17/03/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902423924 17/03/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902427253 18/03/2010
400
Tit.PÓLO MÁRMORES COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03593880000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PÓLO MÁRMORES

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 19 ardósia; granito; mármore; pedras
refratárias; pedras de construção; pedra artificial;
pedra
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MÁRMORES".
Procurador: EXCLUSIVA MARCAS E PATENTES
SC LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GENGIBRE".
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902431072 19/03/2010
351
Tit.IMOVELWEB COMUNICAÇÃO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12294387000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IMOVELWEB
NCL(9) 38 teledifusão[ informação, assessoria,
consultoria ];comunicação por terminais de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];telemática (entendido como transmissão de
informações/
telecomunicação)[
informação,
assessoria, consultoria ];mensagem (transmissão de
-)[ informação, assessoria, consultoria ];transmissão
de mensagens e de imagens por meio de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
telecomunicações[
informação,
assessoria,
consultoria ];agências de notícias[ informação,
assessoria, consultoria ];radiodifusão[ informação,
assessoria, consultoria ];leasing de espaço na
internet[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
comunicação no campo áudio visual[ informação,
assessoria, consultoria ];provimento de acesso a
lojas
eletrônicas
[telecomunicação]
(ompi)[
informação,
assessoria,
consultoria
];radiocomunicação[
informação,
assessoria,
consultoria ];informações sobre telecomunicação[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento
[telecomunicação][
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria consultoria e

informação em telecomunicação[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.902431080 19/03/2010
100
Tit.IMOVELWEB COMUNICAÇÃO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12294387000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IMOVELWEB
NCL(9) 36 arrendamento de imóveis[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de escritórios
[imóveis][ informação, assessoria, consultoria
];administração de carteira locatícia[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em administração de patrimônio[
informação, assessoria, consultoria ];agências
imobiliárias[ informação, assessoria, consultoria
];loteamento imobiliário[ informação, assessoria,
consultoria
];administração
de
condomínio[
informação, assessoria, consultoria ];incorporação
de imóvel[ informação, assessoria, consultoria
];avaliação imobiliária[ informação, assessoria,
consultoria ];administração de imóveis[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio de imóveis[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária[
informação, assessoria, consultoria ];cobrança de
aluguel (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];locação de apartamentos (agências
imobiliárias de -)[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de loja [imóvel][ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de apartamentos[ informação,
assessoria, consultoria ];leasing de imóveis[
informação, assessoria, consultoria ];administração
predial[
informação,
assessoria,
consultoria
];hipotecários (financiamentos -)[ informação,
assessoria, consultoria ];imóveis [compra e venda de
-][
informação,
assessoria,
consultoria
];arrendamento de fazendas[ informação, assessoria,
consultoria ];administração de carteira de valor
mobiliário[ informação, assessoria, consultoria
];corretores imobiliários[ informação, assessoria,
consultoria ]
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.902431102 19/03/2010
351
Tit.PUBLICIDADE ARCHOTE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61604641000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IMOVELWEB
NCL(9) 16 enciclopédia; publicações impressas;
revistas
[periódicos];catálogos;
representações
gráficas;
manuais
[impressos];formulários
[impressos];jornais; calendários; calendário de folhas
destacáveis;
anuário;
prospectos;
desenhos
impressos; circulares; impresso (material -);diário;
impressos [gravuras];material didático [exceto
aparelhos];agenda; reproduções gráficas; álbuns;
almanaques; periódicos; livros; boletim informativo;
folhetos; imagens [representações gráficas]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "WEB".
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.902433580 22/03/2010
400
Tit.BEHAVIOR GESTÃO DE CAPITAL LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11628698000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Behavior Capital Management
NCL(9) 36 administração de carteira de valor
mobiliário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CAPITAL MANAGEMENT".
Procurador: LEANDRO SALZTRAGER BENZECRY
No.902441280 24/03/2010
Tit.SPRESS INFORMATICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17485442000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Spress Softwares

400
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Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902444298 25/03/2010
Tit.LINK COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06089521000143
*PET(WB) 810100378192, DE 08/12/2010
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA

CFE(4) 16.1.4,6
NCL(9) 09 programas operacionais para computador
[gravados];programas
de
computador
[para
download];programas de jogos de computador;
programas de computador gravados
Apostila: SEM DIREITO A USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOFTWARES".
Procurador: FREDERICO DE ASSIS FARIA
No.902441760 24/03/2010
Tit.INTERBULK GROUP PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7544847
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: InterBulk

351

CFE(4) 26.1.5; 27.5.17
NCL(9) 06 contêineres de metal para gás
comprimido ou ar líquido; contêineres flutuantes de
metal; contêineres de metal para embalagem;
contêineres
de
metal
[armazenagem,
transporte];tanques
de
metal
[recipientes];contêineres de metal [não mecânicos].
Procurador: RODRIGO GOMES MAIA
No.902441965 24/03/2010
Tit.INTERBULK GROUP PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7544847
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: InterBulk

No.902442228 24/03/2010
Tit.INTERBULK GROUP PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7544847
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: InterBulk

351

No.902445723 25/03/2010
235
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
*CED.1 - LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.902452061 29/03/2010
100
Tit.LUCIO JOSE CAVALCANTI LINS (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00072966491
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CONFIBRAS
NCL(9) 30 complemento/ suplemento alimentar
composto por cereais [não medicinal]
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF

CFE(4) 26.1.5; 27.5.17
NCL(9) 35 bancos de dados de computador
(compilação de informação em -);bancos de dados
de computador (sistematização de informações em );inventário e gerência de estoque.
Procurador: RODRIGO GOMES MAIA
No.902442244 24/03/2010
Tit.INTERBULK GROUP PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7544847
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: InterBulk

No.902445685 25/03/2010
235
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
*CED.1 - LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

No.902452070 29/03/2010
400
Tit.SAOL INDUSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA- EPP
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14860199000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MSG MAR SALGADO

351

351

CFE(4) 26.1.5; 27.5.17
NCL(9) 07 transportadores [máquinas];mecanismos
de controle para máquinas e motores; pneumáticos
(transportadores -);manuseio de carga e descarga
(aparelhos para -);controles pneumáticos para
máquinas e motores; transportadores pneumáticos.
Procurador: RODRIGO GOMES MAIA
No.902442201 24/03/2010
Tit.INTERBULK GROUP PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7544847
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: InterBulk

CFE(4) 26.1.5; 27.5.17
NCL(9) 12 veículos para locomoção por via terrestre,
aérea, fluvial, marítima e ferroviária; transporte
(carrinhos de -).
Procurador: RODRIGO GOMES MAIA

155

351

CFE(4) 26.1.5; 27.5.17
NCL(9) 39 assessoria, consultoria e informação em
armazenagem; logística referente ao transporte de
carga; descarregamento [carga];estivagem; depósito;
remoção (serviços de -);estivagem [conjunto de
operações destinadas à movimentação de
mercadorias de terra para bordo, ou de uma
embarcação para outra, ou de bordo para terra].
Procurador: RODRIGO GOMES MAIA
No.902443844 25/03/2010
210
Tit.FACULDADE ANTONIO AGU LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03475713000108
*INDEFERIMENTO.
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902444182 25/03/2010
230
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 artigos de malha [vestuário];bandanas;
bermudas; bonés; boné;suéteres; calças; roupões de
banho; sobretudos [vestuário];camisetas; ternos;
capotes; anáguas; capuzes [vestuário];coletes;
trajes; robe; malhas [vestuário];bermuda para prática
de esporte; roupa de baixo; luvas [vestuário];roupa
para ginástica; sutiãs; paletós; pijamas; camisas;
sungas; cachecóis; gravatas; meias-calças; echarpe;
saias; pulôveres; roupa íntima; roupas de banho;
agasalhos para as mãos; penhoar; maiô;calção para
banho;
camisola;
blazers
[vestuário];casacos
[vestuário];corpete; cuecas; macacões; lingerie
(fr.);meias
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902456814 30/03/2010
241
Tit.MARCATIVA PRODUTOS MANUFATURADOS
LTDA. ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95774998000198
*PED 826299709
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902464574 01/04/2010
230
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
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No.902464590 01/04/2010
230
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902472119 07/04/2010
400
Tit.SPALLA SANTOS CAVALCANTE INDUSTRIA E
COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16894890000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIO RECICLE

Procurador: DE SOUZA, GUEUDEVILLE & CIA
LTDA
No.902491270 13/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902491296 13/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902491300 13/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902481010 08/04/2010
Tit.RTR INDUSTRIES, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7596707
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GRANT

No.902491342 13/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

400
No.902491377 13/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902491385 13/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1
NCL(9) 07 motores, exceto para veículos terrestres;
engrenagens para redução de velocidade exceto
para veículos terrestres; engrenagens, exceto para
veículos terrestres; rolamentos antifricção para
máquinas [chumaceiras];eixos de máquinas; motores
elétricos,
exceto
para
veículos
terrestres;
compressor parte de máquina e veículo;
transmissões
para
máquinas;
bombas
[máquinas];compressores
[máquinas];bombas
[partes de máquinas e motores];engate [máquina
industrial];aquecedores de água [partes de
máquinas];bombas a vácuo [máquinas];rolamentos;
alimentadores
[partes
de
máquinas];motores
propulsores, exceto para veículos terrestres;
elevação (aparelhos para -);elo, parte de máquina;
correias para máquinas; eixos de transmissão
[exceto para veículos terrestres]
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902486705 12/04/2010
150
Tit.PEDRO HUGO SOARES PEREIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01361064633
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.162 DA LPI.
Procurador: TÂNIA RENATA GINEVRO
No.902490591 13/04/2010
150
Tit.BRITO DE SOUZA IND E COM DE VELAS E
SABAO LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34318758000194
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 159 DA LPI.

No.902491407 13/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902491423 13/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902491458 13/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902491474 13/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902491482 13/04/2010
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

235

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902491539 13/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902491547 13/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902491563 13/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902491580 13/04/2010
400
Tit.HORTOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
TRANSFORMADORES LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11217301000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HORTRAFO
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902491601 13/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902491628 13/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902492799 13/04/2010
400
Tit.MENTHA COMÉRCIO DE PISOS E PAINÉIS DE
MADEIRA DE DEMOLIÇÃO LTDA.ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11548950000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MENTHA
NCL(9) 19 lambris [madeira];madeira (papelão de
pasta de -), para construções; madeira moldável;
madeira serrada; lã de madeira; lâmina de madeira;
tábua de madeira; construção (madeira para );dormentes não metálicos para estradas de ferro;
tira de madeira; casa transportável, exceto de metal;
madeira para construção; painéis não metálicos para
construção; assoalho (tacos para -);cercas não
metálicas; estrados, não metálicos, para pisos;
pranchas [madeira para construção];junco para
construção; molduras para portas, não metálicas;
tábuas; tábuas de assoalho; cercas de paliçadas,
não metálicas; janelas de batente, não metálicas;
madeira (pavimentos de -);portas não metálicas
*;revestimentos de madeira; carpete de madeira;
caixilho de madeira; caibros para telhados; casa préfabricada, exceto de metal; barraca de feira; janelas
(caixilhos para -), não metálicos; madeira
manufaturada; madeira para compensados; barracas
para venda de alimentos, não metálicas; escadas
não metálicas; esquadrias para portas, não
metálicas; feiras (barracas de -);folhas de madeira
compensada; madeira semitrabalhada; madeira
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trabalhada;
tora
de
madeira;
caibros
[carpintaria];compensados de madeira; grade [treliça]
não metálica; janelas não metálicas; madeira
compensada (folhas de -);cortiça aglomerada
Procurador: FELIPE BOCARDO CERDEIRA
No.902492888 13/04/2010
155
Tit.BRAZUKA COMUNICACOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11350903000119
*PET(WB) 810100378677, DE 09/12/2010
Procurador: ROSANGELA CROVATO TOLENTINO
DE ALMEIDA
No.902497162 15/04/2010
400
Tit.SHOPPING DO CALÇADO DE FRANCA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00334089000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING DO CALÇADO DE FRANCA

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902499491 15/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902499505 15/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902500171 15/04/2010
Tit.PAULO GILDO SARTORI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12690044846
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PAULO SANTORI

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 administração comercial; administração
comercial de shopping center
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SHOPPING DO CALÇADO".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902499300 15/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902499319 15/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 produção de shows; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário]
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902501038 15/04/2010
400
Tit.PARADISO DEL SOL EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11111913000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARADISO DEL SOL

No.902499408 15/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902499432 15/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902499459 15/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902499475 15/04/2010
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

235

CFE(4) 1.3.2; 1.3.15; 5.5.19,21
NCL(9) 41 empresário [organização e produção de
espetáculos];divertimento; espetáculos (serviços de );promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];entretenimento
Procurador: MÁRIO SÉRGIO VILAS BÔAS RAMOS
No.902501054 15/04/2010
400
Tit.PARADISO DEL SOL EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11111913000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARADISO DEL SOL

CFE(4) 1.3.2; 1.3.15; 5.5.19,21
NCL(9) 43 bar (serviços de -);hotéis; reservas em
hotéis; restaurantes
Procurador: MÁRIO SÉRGIO VILAS BÔAS RAMOS
No.902501283 16/04/2010
400
Tit.TOCANTINS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01603379000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUN KING
NCL(9) 28 estilingue [atiradeira];armas para esgrima;
baralho (cartas de -);boxe (luvas de -);caneleiras
[artigos desportivos];mesas de bilhar; raquete para
neve [calçado];corda para subir, escalar, alçar; meia
para hidroginástica [artigo esportivo];arcos [arco e
flecha];arpões (lança -) [artigos desportivos];luvas de
boxe; patins em linha; pranchas de surfe; raquetes;
varas de pescar; grampo de alpinismo; flecha;
perneira
para
uso
em
rodeio
[artigo
esportivo];parafina para uso em equipamento
esportivo; capa para raquete de tênis; barra para
praticar exercício; esquis; esquis de surfe; bicicletas
fixas para exercícios de ginástica; bolas para jogos;
carretéis para pesca; luvas para esgrima; mesas
para tênis de mesa; redes para esportes; rede de
vôlei; corda de pular; artigo para caça e pesca
;dominós; esquis aquáticos; joelheiras [artigos
desportivos];alvos; bolas de jogo; cilindros de
bicicletas fixas para exercícios; luvas para jogos;
patins com rodas; pés-de-pato [nadadeiras para
natação];petecas; prancha de body-board; tacos de
bilhar;
tacos
de
hóquei;
trenós
[artigos
desportivos];espigão móvel para escalada; caniço de
pesca; bastão para ginástica; aparelho de
musculação; dados; botas com patins; luvas de
beisebol; redes para tênis; vara para salto; aparelho
para tração [ginástica];caneleira com peso; molinete;
cinto para exercício; bolsa exclusiva para esqui
;bolsa exclusiva para prancha de surfe; bolsa para
raquete; anzóis para peixe; bolas de bilhar; bolas de
gude para jogos; cinto de segurança para alpinistas;
cotoveleiras [artigos esportivos];luvas de golfe; párapente; patinetes; patins para gelo; pranchas skates;
arco para exercício; colete para esgrima; atiradeira
[estilingue];baliza para esporte; bola de pinguepongue; suporte atlético [colhoneira, artigo
desportivo]
;dardos; bóias para pesca; cartas de
baralho; pranchas à vela; sacos de bater
[pugilismo];sacos de críquete; sacos de golfe, com
ou sem rodinhas; tacos para jogos; equipamento
manual para alpinista; halteres; aparelhos para
musculação; apetrechos de pesca; nadadeiras para
natação; tacos de golfe; trapézio; rede para
esportes; capa de tecido para prancha de surf e pé
de pato; colchonete para musculação; artigo para
esporte, exceto roupa
Procurador: CLODOALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA NETO
No.902501321 16/04/2010
400
Tit.TOCANTINS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01603379000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUN KING
NCL(9) 18 bolsas; bolsas de mão; maletas para
documentos; mochilas à tiracolo para transportar
bebês; valises; frasqueira [mala ou bolsa];bolsas de
couro para ferramentas; bolsas para alpinistas;
guarda-chuvas; guarda-sóis [sombrinhas];malas de
roupas para viagem; estojo para cosméticos
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[nécessaire vazia, somente a bolsa] ;porta nota;
carteira para moeda; bolsas para campistas;
mochilas; pastas escolares; bolsa do vestuário
comum; bolsas de viagem; mochilas escolares;
bolsas de caça; bolsas de malhas; sacolas
escolares; malas de viagem; pastas [malas];bolsa
para tênis ;pasta de viagem
Procurador: CLODOALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA NETO
No.902501348 16/04/2010
400
Tit.TOCANTINS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01603379000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VANJA
NCL(9) 25 roupa íntima; roupas de couro; roupas
para esqui náutico; roupões de banho; alpercatas;
artigos
de
malha
[vestuário];blazers
[vestuário];casacos [vestuário];chinelo [vestuário
comum];coturno; calção para banho; roupas íntimas
antitranspirantes; sandálias; calças; capotes; roupa
para ginástica; roupas de imitação couro; sapatos de
praia; sutiãs; uniformes; botas para esportes
[incluídas nesta classe];impermeáveis (roupas );luvas sem dedos; macacões; polainas; bota para
operário; suéteres; ternos; trajes; coletes [roupa
íntima];roupas de banho; toucas de natação; botas
[incluídas nesta classe];botas de esqui; chapéus,
bonés etc; chinelos [pantufas];combinação [roupa
íntima];camisa para militar; roupa de baixo; roupas
de fantasia; camisas; cintos [vestuário];sungas;
bonés; capuzes [vestuário];bermuda para prática de
esporte; calçados para snowboarding (ompi);roupa
para ginástica [colante];saias; toucas de banho;
meias; calçado para uso profissional; sobretudos
[vestuário];camisetas;
coletes
para
pesca;
combinações [vestuário];chuteira; canga; quimono
[vestuário];cinta [vestuário comum];calça para
equitação; camisola; calças compridas; espartilhos;
pulôveres; robe; bermudas; botinas; calçados em
geral [incluídos nesta classe];calções de banho
[sungas];ceroulas; cuecas; paletós; carapuça
[barrete cônico; gorro];jaleco; roupa íntima
descartável;
vestuário
[incluído
nesta
classe];galochas; lingerie (fr.);baby-doll; sapatos de
futebol; calçados [incluídos nesta classe];coletes;
jaquetas; pijamas; maiô;casaco para operador;
biquíni; boné;tira (faixa) para a cabeça; calçado
esportivo; trajes de banho; corpete; gravatas; meiascalças; poncho; blusa militar; farda; luvas [vestuário]
Procurador: CLODOALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA NETO
No.902501364 16/04/2010
400
Tit.TOCANTINS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01603379000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CORPO DELITO
NCL(9) 25 robe; roupa de baixo; roupas íntimas
antitranspirantes; roupas para esqui náutico;
polainas; botas [incluídos nesta classe];galochas;
lingerie (fr.);jaleco; tira (faixa) para a cabeça;
poncho; bermuda para prática de esporte; roupa
para ginástica [colante];trajes de banho; calças
compridas; calções de banho [sungas];capotes;
cintos [vestuário];roupa íntima descartável; coturno;
cinta [vestuário comum];roupa para ginástica;
sapatos de praia; sungas; vestuário [incluído nesta
classe];bermudas;
botinas;
calças;
casacos
[vestuário];macacões;
chinelo
[vestuário
comum];chuteira; calçado para uso profissional;
canga; alpercatas; ceroulas; combinação [roupa
íntima];jaquetas; paletós; farda; calça para
equitação; boné;pulôveres; roupas de banho; roupas
de couro; roupões de banho; uniformes; botas para
esportes [incluídas nesta classe];coletes [roupa
íntima];espartilhos; impermeáveis (roupas -);luvas
[vestuário];meias; calçados para snowboarding
(ompi);baby-doll;
sobretudos
[vestuário];ternos;
artigos de malha [vestuário];blazers [vestuário];botas
de esqui; camisas; camisetas; coletes para pesca;
cuecas; gravatas; luvas sem dedos; quimono
[vestuário];calçado esportivo; camisola; casaco para
operador; blusa militar; bota para operário; roupas de
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fantasia; roupas de imitação couro; saias; sandálias;
suéteres; sutiãs; calçados em geral [incluídos nesta
classe];capuzes [vestuário];chapéus, bonés etc;
combinações
[vestuário];corpete;
meias-calças;
camisa para militar; biquíni; maiô;roupa íntima;
sapatos de futebol; toucas de natação; trajes; bonés;
calçados
[incluídos
nesta
classe];chinelos
[pantufas];coletes; pijamas; carapuça [barrete
cônico; gorro];calção para banho
Procurador: CLODOALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA NETO
No.902501372 16/04/2010
400
Tit.TOCANTINS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01603379000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FOCA
NCL(9) 28 discos volantes [brinquedos];dominós;
mamadeiras de bonecas; quebra-cabeça de armar;
sinos para árvores de natal; pião; jogo de cartas;
carrinho de boneca; brinquedos; petecas; tabuleiros
de damas; tambor [brinquedo] ;carrinho de
brinquedo; carrocinha de brinquedo; brinquedo para
fazer bolha de sabão; calçado para boneca; triciclo
para o entretenimento infantil [brinquedo];cinto para
cartucho de brinquedo; blocos de armar
[brinquedos];móbiles
[brinquedos];quartos
de
bonecas; balões de jogo; casas de bonecas;
marionetes; miniaturas de veículos; objetos para
festas; patins com rodas; piões [brinquedos];roupa
para boneca; cartão impresso para recortar e armar
[brinquedo];atiradeira [estilingue];árvores de natal de
material sintético; camas de bonecas; máscaras de
brinquedo; xadrez; estilingue [atiradeira];jogos de
tabuleiro; brinquedos para animais de estimação;
estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
falsos/brinquedo);brinquedo de corda; decorações
para árvores de natal [exceto iluminações e
confeitos];caleidoscópio; veículos de brinquedo de
controle remoto; veículos de brinquedos; gamão;
jogo de damas; bonecas; pipas [papagaios];pistolas
de brinquedos; tabuleiros de xadrez; cesta de
basquete; carrossel; avião de brinquedo; guizo
[brinquedo];brinquedos de pelúcia; cata-vento de
brinquedo; campainha para árvore de natal
[sino];dominó
[jogo];aeroplano
de
brinquedo;
cartucheira de brinquedo; brinquedo para montar;
ábaco [brinquedo];bolas para jogos; escorregas
[brinquedos];jogos [incluídos nesta classe];bolinhas
de sabão [brinquedo];confete; jogos eletrônicos,
exceto aqueles adaptados para uso apenas com
aparelhos de televisão; modelos de veículos
[miniaturas];patinetes; patins em linha; cavalinho de
brinquedo;
conca
[jogo];brinquedo
óptico
[caleidoscópio];balões de festa; veículos (modelos
de -) [miniaturas];fantoches; cavalo de balanço;
chocalhos [brinquedos];quilhas [jogo];veículo para
entretenimento e diversão (brinquedo);velocípede
(brinquedo);bolas de gude para jogos; árvores de
natal eletrônicas e decorativas; brinquedo para
animal
Procurador: CLODOALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA NETO
No.902501380 16/04/2010
400
Tit.TOCANTINS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01603379000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLIN
NCL(9) 28 jogos [incluídos nesta classe];casas de
bonecas; cavalo de balanço; cavalinho de brinquedo;
conca [jogo];brinquedo para animal; veículos de
brinquedos;
escorregas
[brinquedos];bonecas;
chocalhos [brinquedos];patins em linha; quilhas
[jogo];tambor [brinquedo] ;cartão impresso para
recortar
e
armar
[brinquedo];guizo
[brinquedo];caleidoscópio; fantoches; gamão; jogos
de tabuleiro; confete; mamadeiras de bonecas;
miniaturas
de
veículos;
patinetes;
pipas
[papagaios];pistolas
(espoletas
para
-)
[brinquedos];quebra-cabeça de armar; tabuleiros de
xadrez; dominó [jogo];aeroplano de brinquedo;
cartucheira de brinquedo; brinquedo para montar;
bolas
de
gude
para
jogos;
piscinas

[brinquedos];jogos eletrônicos, exceto aqueles
adaptados para uso apenas com aparelhos de
televisão; sinos para árvores de natal; cesta de
basquete; carrinho de brinquedo; avião de
brinquedo; brinquedo de corda; calçado para
boneca; árvores de natal de material sintético; blocos
de
armar
[brinquedos];discos
volantes
[brinquedos];estilingue [atiradeira];balões de jogo;
marionetes;
piões
[brinquedos];pistolas
de
brinquedos; campainha para árvore de natal
[sino];roupa para boneca; carrocinha de brinquedo;
estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
falsos/brinquedo);brinquedo
óptico
[caleidoscópio];cinto para cartucho de brinquedo;
móbiles [brinquedos];árvores de natal eletrônicas e
decorativas; xadrez; dominós; brinquedos; patins
com rodas; petecas; tabuleiros de damas; jogo de
cartas; bolas para jogos; máscaras de brinquedo;
veículos (modelos de -) [miniaturas];veículos de
brinquedo de controle remoto; modelos de veículos
[miniaturas];cata-vento de brinquedo; veículo para
entretenimento e diversão (brinquedo);velocípede
(brinquedo);brinquedo para fazer bolha de sabão;
ábaco [brinquedo];camas de bonecas; quartos de
bonecas; carrinho de boneca; árvores de natal
(decorações para -) [exceto iluminações e
confeitos];bolinhas de sabão [brinquedo];brinquedos
para animais de estimação; objetos para festas;
pião; carrossel; atiradeira [estilingue];triciclo para o
entretenimento infantil [brinquedo];decorações para
árvores
de
natal
[exceto
iluminações
e
confeitos];brinquedos de pelúcia; balões de festa
Procurador: CLODOALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA NETO
No.902501461 16/04/2010
Tit.EXXATA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE
PAPEL LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11569008000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PAPERTECH

400

CFE(4) 21.1.17; 27.5.1,14
NCL(9) 16 capa de papel para assento de vaso
sanitário; sacos [invólucros, sacolas] para embalar,
de papel ou plástico; papel almaço pautado; filtro de
papel; fitas gomadas [papelaria];lenços de papel;
papel (guardanapos de -);papel para máquinas
registradoras; papel laminado; coador [filtro] de
papel; bilhete de papel ou de cartolina; papelão
(tubos de -);papelaria (artigos de -);toalhas de papel
para mesa; toalhas de rosto, de papel; sacos de lixo,
de papel ou plástico; envelopes [papelaria];apara de
papel; molde de papel e de papelão; papel
acetinado; papel crepom; papel da china;
eletrocardiógrafos (papel para -);fitas de papel;
guardanapos de papel; toalhas de mesa e
guardanapos, de papel; quadros de avisos, de papel
ou papelão; decalque (papel para -);lenços de papel
para retirar maquiagem; papel para cobrir vasos de
flores; papel para embalagem; papel cartão; papel
contínuo; papel da holanda; papel de seda; papel
estêncil;
papel
machê;papel
para
cópias
[papelaria];papel toalha; caixas de papelão ou papel;
elo de papel ou papelão; papel da índia; papel para
gráfica; fichas [papelaria];papel para embrulho;
blocos de papel em múltiplas vias [papelaria];papelpergaminho; bobina de papel e papelão; papel
descartável para assento sanitário; papel vegetal;
envoltórios [papelaria];fitas de papel e cartões para
gravação de programas de computador; higiênico
(papel -);laços de papel; letreiros de papel ou cartão;
cortina de papel; papel luminoso; capa de papel para

456 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

disco; revestimento de papel para gavetas
[perfumado ou não];papel carbono; etiquetas
adesivas
[papelaria];filtros
de
papel
para
café;material
escolar
[papelaria];pastas
[papelaria];tubos de papelão; sinalizadores de papel
ou papelão; folhas de papel [papelaria];papel de
carta; anel de papel e papelão para charuto; papel
encerado
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902502603 16/04/2010
Tit.GTEC DIGITAL SC LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03699216000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 4 LINHAS

400

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902503537 16/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902503545 16/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902503553 16/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 41 entretenimento; produção de vídeos;
produção de vídeos[ informação, assessoria,
consultoria ];rádio (programas de entretenimento de );rádio (programas de entretenimento de -)[
informação, assessoria, consultoria ];rádio e
televisão (produção de programas de -);rádio e
televisão (produção de programas de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];filmagem em vídeo;
filmagem em vídeo[ informação, consultoria
];publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
televisão (programas de entretenimento de );televisão (programas de entretenimento de -)[
informação, assessoria, consultoria ];provimento de
serviços para publicação eletrônica on-line [não
downloadable];provimento
de
serviços
para
publicação eletrônica on-line [não downloadable][
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
imagem digital; assessoria, consultoria e informação
em edição; produção de programas de rádio e
televisão; produção de programas de rádio e
televisão[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer];gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio);estúdios de
gravação (serviços de -);estúdios de gravação
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];produção de filme; produção de filme[ informação,
assessoria, consultoria ];televisão e rádio (produção
de programas de -);televisão e rádio (produção de
programas de -)[ informação, assessoria, consultoria
];textos
(publicação
de
-)
[exceto
para
publicidade];distribuição de filmes; vídeos (produção
de -);serviços de concepção de programas de
tv/rádio
Procurador: O MASSARO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902503448 16/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902503472 16/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902503529 16/04/2010
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

235

No.902503561 16/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902503588 16/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902514598 19/04/2010
150
Tit.TRITEC OFFICE & PARKING COMERCIO,
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01282575000107
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.162 DA LPI.
Procurador: TÂNIA AOKI CARNEIRO
No.902517724 20/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
NCL(9) 03 perfumaria (produtos de -);lavanderia
(produtos para -);brilhar (produtos para fazer -)
[polir];produtos para limpeza; cosméticos; sabões;
óleos essenciais; dentifrícios
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902517805 20/04/2010
235
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
*CED.1 - LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.902517929 20/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
NCL(9) 14 estojos para relojoaria; correntes de
relógios; relógios de pulso; jóias (caixas para );rádio-relógio, se comercializado como relógio;
caixas de metal precioso; pedras preciosas; relógios

[de parede ou de sala];caixas de relógios de pulso;
joalheria / bijuteria (artigos de -);metais preciosos
não trabalhados ou semitrabalhados; caixas para
jóias
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902518054 20/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
NCL(9) 16 escritório (materiais de -), exceto móveis;
papel *;fotografias; impresso (material -);material
didático [exceto aparelhos];máquinas de escrever
[elétricas ou não elétricas];papelão *;caractere de
imprensa; fotografias (suportes para -);material
escolar [papelaria];papelaria (artigos de -);plástico
bolha
[para
embalagem
ou
empacotamento];encadernação (artigos para );adesivas (substâncias -) [colas] para papelaria ou
uso doméstico; papel para embalagem
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902518577 20/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
NCL(9) 20 cepo de cozinha; cortinas (trilhos para );guarda-louças;
console;
banquinho
[móvel];assentos [cadeiras];bancos [móveis];caixas
de madeira ou matérias plásticas; capas para
vestuário [armazenamento];painéis de afixação;
porta-chapéus; portas para móveis; quadros
(molduras para -);cristaleira; cama para animal;
divãs; bebês (andadores para -);penteadeiras;
cadeira de armar para praia e camping; cadeira de
balanço; quadro decorativo; recipiente de plástico
para embalagem; desenho (mesas para -);divisórias
de madeira para móveis; armário bar; aparadores
[bufê];porta-revistas;
rolos
de
cama
[travesseiros];camiseiro [mobiliário];colchões *;portacd [móvel];pufe; cortinas (ganchos para -);cortinas
(rodízios para -);escadas portáteis, de madeira ou
plástico; balcão [móvel];bandejas de mesas; baú
para brinquedos; baús não metálicos; canapés
[móveis];cestaria; cômodas com gavetas; bebê
conforto; mobiliário escolar; molduras para quadros;
prateleiras para móveis; suportes para guardachuvas;
estantes
[móveis];banqueta
[móvel];bibliotecas (prateleiras para -);mobiliário
(peças de -);cortinas (anéis de -);cortinas de contas
para
decoração;
espreguiçadeiras
[cadeiras];garrafeiras; armações para escovas;
biombos; móbiles sonoros [decoração];móbiles
[decoração];prateleiras para armazenagem; sacos
de dormir para acampamento; cadeira ou poltrona
[mobiliário];cortiça (rolhas de -);espelhos; guardacomidas não metálicos; cabideiros não metálicos;
cadeiras altas para bebês; capas para vestuário
[guarda-roupa];cercados para bebê;móveis de metal;
persianas de lamelas de interior; poltronas;
recipientes de plástico para embalagem; rodízios
para cortinas; cama de armar para camping; estojos
de madeira ou matérias plásticas; moisés [cesta para
carregar
criança];cortinas
(varas
para
);dispensadores fixos não metálicos de toalhas;
embalagem (recipientes de plástico para -);arte
(obras de -) de madeira, cera, gesso ou plástico;
bambu (cortinas de -);cadeiras [assentos];persianas
internas
para
janelas
[mobiliário];porta-livros
[móveis];cama-beliche; murais decorativos [móveis]
(apliques para -), exceto de materiais têxteis;
travesseiros; escolar (mobiliário -);almofadas;
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armários; bancadas de lavatório [mobiliário];bufê
[mobiliário];móveis para escritório; racks (ingl.);sofás;
varas para cortinas; cadeira para bebê;cortinas de
bambu; armários [guarda-louças];artigos para cama
[exceto roupa de cama];berços; cabides; camas
*;prateleiras para arquivos [móveis];criado mudo;
cama [mobiliário];escritório (móveis para -);sofácama;
móvel
modulado;
mesas
*;toalhas
(dispensadores fixos não metálicos de -)
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902518801 20/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
NCL(9) 21 espanadores de pó, de penas; gaiolas
para animais de estimação; garrafas térmicas;
aquecedor à gás de uso doméstico; bebidas (frascos
de -) para viajantes; cestas para piqueniques [com
louça];pincel para maquiagem; cestos para uso
doméstico; chá (infusores de -);enceradeiras não
elétricas; escovas de dentes, elétricas; panelas para
cozinha; panos impregnados com detergente para
limpeza; perfume (vaporizadores de -);pimenteiras;
porta-guardanapos; suportes para arranjos de
plantas e flores; varais de roupa; aço (lã de -) para
limpeza; cuia para chimarrão [recipiente];cumbuca
de gelo; escova de cabelo; estatuetas em biscuit;
vasilhame; suporte para garrafa; espátulas
[utensílios de cozinha];formas de cozinha; aparelhos
para higiene bucal; bacias [tigelas];baixelas
[serviços] para licores; batedores não elétricos, para
uso doméstico; caixas de vidro; canecas; cestas
para pão; bateria de cozinha; pauzinhos para comida
oriental; porta-condimentos (conjuntos de -);tigelas
[bacias];esponjas de toalete; filtros para uso
doméstico; formas para gelo; frigideiras; capa para
escova de dente; cafeteiras não elétricas; cerâmica;
pegador de azeitona; porta-talher, exceto estojo para
faqueiro; defumadores [perfumadores];descansos de
talheres para mesa; enfeites de porcelana;
bebedouro para animal; jarras de vidro; passar roupa
(tábuas para -);potes de biscoitos; refrigerar
(garrafas para -);regadores; regadores para flores e
plantas;
secadores
de
roupa;
vassouras;
açucareiros; descanso para prato, exceto de papel
ou tecido; espremedores de alho [utensílio de
cozinha];alho (espremedores de -) [utensílio para
cozinha];apagadores de velas; arandelas; arte
(obras de -) de porcelana, terracota ou vidro; bule de
chá;utensílios de uso doméstico; utensílios para
mesa;
espátulas
para
tortas;
esponjeiras;
espremedores de frutas não elétricos, para uso
doméstico; frascos; frutas (taças para -);fumaça
(aparelho para absorver -) para uso doméstico;
geleiras portáteis, não elétricas; bicos [bules, calhas,
etc.];café (máquinas não elétricas de -);coadores;
colheres
para
misturar
[utensílios
de
cozinha];cortadores de massa; descansos para
ferros de passar; dispensadores de sabão;
dispensadores metálicos de toalhas de papel;
gravatas (prensas para -);maçanetas de porcelana
para portas; mamadeiras (aquecedores não elétricos
para -);paliteiros; palitos de dentes; panelas de
pressão, não elétricas; pauzinhos para mexer
coquetéis;
raladores
[utensílios
de
uso
doméstico];saleiros; tampas de louças; tampas de
vidro; térmicas (garrafas -);tortas (espátulas para );utensílios para cosméticos; leiteira; descanso para
panela, exceto de papel ou tecido; bacias para lavar
roupa; caixas para chá;porta-incenso; porta-retrato;
esponja para banho; pratos; sabonetes (porta);esponjas para uso doméstico; flores (vasos para );formas para bolos; garrafas; caçarolas; cerâmicas
para uso doméstico; cerveja (canecas para );cofrinhos não metálicos; descansos, exceto de
papel ou pano; escovas *;aspirador e limpador de
roupa portátil movido à pilha; grelhas (suportes para
-);vidro (tigelas de -);necessaire; pires; pregadores
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para roupa; recipientes térmicos para bebidas;
tampas para manteigueiras; térmicos (recipientes );descascador
de
legume
[utensílio
doméstico];suporte de mesa para talher; aspiradores
de pó, não elétricos; bacias [recipientes];baldes;
espumadeira ou escumadeira [exceto parte do
faqueiro];beber (recipientes para -);cerâmica (louça
de -);pincéis para barba; puxadores de porcelana;
tachos de barro; cálice; fritadeiras, não elétricas;
cristais [vidraçaria];cubos de gelo (formas para );escovas (artigos para -);recipiente de vidro; elo
para guardanapo ;xícara; batedeira manual [de
propulsão
muscular];vidros
[recipientes];manteigueiras;
misturadores
não
elétricos para uso doméstico; peneiras [utensílios
domésticos];recipientes para cozinha ou uso
doméstico; recipientes térmicos para alimentos;
suportes para grelhas; tábuas de cortar para
cozinha; tábuas de lavar; taças; tigelas de vidro;
pano emborrachado para limpeza; descaroçador de
azeitona; escorredor [utensílio doméstico];estojos de
toalete; castiçais; infusores de chá;recipientes de
vidro; recipientes para cozinha; tábuas para passar
roupa; abridores de garrafas; estojos para pentes;
capas para tábuas de passar; concha [acessórios de
mesa];decantadores (recipientes -);desentupidores
de pia; manteigueira metálica; raspador [utensílio
doméstico];enceradeira
não
elétrica
[escovão];colheres, garfos, escumadeiras, conchas
[utensílios de cozinha], exceto parte de faqueiro;
latas de lixo; moinhos manuais para uso doméstico;
pentes; pincéis para barba (suportes para );saboneteiras; saladeiras; garrafas para água; fio
dental para uso odontológico; baldes para gelo;
bebedouros; bandejas de papel para uso doméstico;
panos para limpeza de chão; trituradores domésticos
não elétricos; vasos; flores (cachepôs, exceto de
papel, para vasos de -);cesta de vime para pão;
porta escova; copos; escovas de dentes; esfregões;
espanadores de móveis; rodo ;conjunto para
mantimento;
instrumentos
de
limpeza
[manuais];batedor
de
coquetel
[utensílio
manual];lavar roupa (bacias para -);lixeiras; papel
(pratos de -);potes; sabão (dispensadores de );tábuas para pão; utensílios para toalete; estojo
[nécessaire] com utensílios de toalete ;aquários para
interiores; esponjas para pó-de-arroz; aspersores
para regar flores e plantas; bomboneiras; cachepôs,
exceto de papel, para vasos de plantas; calçados
(escovas para -);porta-toalha de mesa; grelhas
[utensílios para cozinhar];batedores não elétricos;
porta-sabonetes; potes para cola; tampas de pote;
funis; aquecedor não elétrico de água ou ar para uso
doméstico ;bolsas isotérmicas; caixas de bombons;
calças (prensas para -);cântaros; chaleiras; balde
para bebida; biscoiteira; louças; luvas para uso
doméstico; máquinas não elétricas de café;panos de
limpeza; porta-papel higiênico; saca-rolhas; taças
para frutas; travessas para frutas, legumes e
verduras; utensílios não elétricos para cozinhar;
utensílios para cozinha; argolas para guardanapos;
bandejas giratórias de mesa; bandejas para uso
doméstico; bases para pratos [utensílios de
mesa];batedeiras
[coqueteleiras];bandejas;
banheiras para bebês [portáteis];panos de pó;pentes
(estojos para -);sacos de confeiteiros; sopa (conchas
para -), para uso na cozinha; adornos para centros
de mesa
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902518852 20/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
NCL(9) 23 fios de lã;fios *;piteira [fibra têxtil];algodão
(fios de -);linha de chenille; lã fiada; seda (fios de );linho (fios de -);juta (fios de -)
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO

MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902518925 20/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
NCL(9) 24 roupa de cama; algodão (tecidos de );capas [soltas] para móveis; colchas; entretelas;
flanela higiênica; mobiliário (tecidos para -)
[estofamento];acolchoado [roupa de cama];luvas
para toalete; jogos americanos [exceto de
papel];mosquiteiros; murais (tapeçarias -) de
matérias têxteis; banho (roupa de -) [exceto
vestuário];capas para almofadas; apara de tecido;
cortinas de matérias têxteis ou plásticas; lenços de
bolso têxteis; gabardine [tecido];panos *;roupa de
cama, mesa e banho; sacos de dormir; veludo;
edredons;
feltro
*;fronhas
de
travesseiros;
guardanapos de mesa têxteis; lenços de tecido para
remover maquiagem; pano de prato; cobertura para
bidê;acolchoado usado como protetor para berço;
cobertores de cama; forros [têxteis];roupas de cama
hipoalergênicas; manta balística [tecido];cama
(roupas de -);cama, mesa e banho (roupa de );coberta ornamental para travesseiros; colchões
(protetores de -);cortinas de chuveiro de tecido ou
plástico; mantas de viagem; pelúcia; toalhas de rosto
de matérias têxteis; americanos (jogos -) [exceto de
papel];cobertura de tecido para tampo de vaso
sanitário; centro de mesa; toalhas de mesa [exceto
de papel];cobertas de cama; toalhas têxteis;
almofadas (capas para -);bandeiras; cortinas de
tecidos transparentes; lençóis [têxteis];acolchoado
para móvel; colchões (capas para -);tecidos *;tule;
cotim [tecido leve de linho ou algodão];pano de
copa; popelina sarja; acolchoado usado como
cobertura para cama
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902519220 20/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
NCL(9) 25 camisetas; camisola; roupa para ginástica
[colante];vestuário *;calcanheiras para botas e
sapatos; chinelos [pantufas];fantasia (roupas de );cintos [vestuário];roupas de banho; roupas de
couro; roupas íntimas absorventes de transpiração;
blazers [vestuário];calçados em geral *;chapéus,
bonés etc; cuecas; sandálias; sapatos de futebol;
toucas de natação; calçados *;macacões; pijamas;
chuteira; robe; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupas de imitação couro; cachecóis; combinações
[vestuário];saias; toucas de banho; trajes; camisas;
chapéus [chapelaria];confeccionado (vestuário );lingerie (fr.);luvas [vestuário];roupas para esqui
náutico; roupões de banho; bermudas; botinas;
casacos [vestuário];cintas [roupa íntima];gravatas;
jaquetas;
lenços
de
pescoço;
malhas
[vestuário];roupa de baixo; trajes de banho; botas
*;cintos porta-moedas [vestuário];coletes; roupas
íntimas antitranspirantes; calças; meias; palmilhas;
pele (estolas de -);bonés; ciclistas (vestuário para );enxovais de bebês; roupas de fantasia; galochas
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902519352 20/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAPPIN
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
botões [artigos de armarinho];comércio (através de
qualquer meio) de adesivos para papelaria ou para
uso doméstico; comércio (através de qualquer meio)
de artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
comércio (através de qualquer meio) de veículos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para
animais; comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para bebês; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de partes e componentes de
veículos; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias para uso em lavanderia; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para encadernação; comércio (através de
qualquer meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de fotografias;
comércio (através de qualquer meio) de imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de espelhos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de guardachuvas; comércio (através de qualquer meio) de
guarda-sóis; comércio (através de qualquer meio) de
tecidos; comércio (através de qualquer meio) de
borracha; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de alfinetes e agulhas
[artigos de armarinho];comércio (através de qualquer
meio) de móveis; comércio (através de qualquer
meio) de escovas; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana; comércio (através de qualquer meio) de
papel e papelão
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902521632 22/04/2010
Tit.ÁGUAS SANTA LÚCIA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03474409000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POLPABOA

400

No.902522922 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902522973 22/04/2010
Tit.GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81035388000168
*INDEFERIMENTO.
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 29 polpas de frutas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "POLPABOA "
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.902521667 22/04/2010
Tit.ÁGUAS SANTA LÚCIA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03474409000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POLPABOA

400

210

No.902522981 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902523031 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902523040 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 32 suco de fruta (bebidas não alcoólicas à
base de -);bebida fermentada não alcoólica;
isotônicas (bebidas -);substância para fazer bebida
não alcoólica
;polpa de fruta e de legume para
bebida; bebida energética não alcoólica; fruta
(bebidas não alcoólicas à base de suco de -);frutas,
verduras e legumes (sucos de -) [bebidas];água
desmineralizada para beber; xarope de fruta; bebida
em
xarope;
água
gasosa;
água
mineral
[bebida];essências para fabricar bebidas; essência
não alcoólica para fabricar bebidas ;água potável
para beber; água mineral (produtos para fabricar );águas [bebidas];extratos de fruta não alcoólicos;
suco de fruta; xaropes para bebidas; águas minerais
engarrafadas; fruta (néctares de -) [nãoalcoólicos];xarope para bebida não alcoólica; água
de seltz; bebidas não-alcoólicas; frutas (sucos de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " POLPABOA "
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.902522787 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902522795 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902522833 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.902523066 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902523090 22/04/2010
Tit.GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81035388000168
*INDEFERIMENTO.
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO

210

No.902523112 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902523201 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902523295 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902523392 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902523422 22/04/2010

235

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 459

música [serviços de entretenimento];grupo musical;
apresentação de espetáculos ao vivo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BANDA".
Procurador: MARCO ANTONIO CURI

Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902523481 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.902557033 28/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902557955 28/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

No.902523538 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902523570 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902523619 22/04/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902526308 23/04/2010
400
Tit.ETOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65001638000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: actualsports
NCL(9) 41 assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SPORTS".
Procurador: CARLOSA ADIB DAUD
No.902529846 26/04/2010
Tit.IGOR LUCAS KRISHNA SILVA TRINDADE
06612429607 (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11834266000156
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.162 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

150

No.902556053 28/04/2010
Tit.EDUARDO BARCELOS E SILVA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30642213100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA PEQUI COM MEL

400

CFE(4) 1.3.2; 1.3.9; 5.7.14; 27.5.1
NCL(9) 41 divertimento; entretenimento; televisão
(programas de entretenimento de -);gravações
musicais
em
vhs/dvd/cd
(serviços
de
estúdio);conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];fã clube; rádio (programas de
entretenimento
de
-);espetáculos
ao
vivo
(apresentação de -);shows (produção de );composição musical (serviços de -);banda de

NCL(9) 23 lã fiada; algodão (fios de -);juta (fios de );fios *;linho (fios de -);fios de lã;seda (fios de );piteira [fibra têxtil];linha de chenille
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902557467 28/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

NCL(9) 24 capas para almofadas; cotim [tecido leve
de linho ou algodão];feltro *;lenços de bolso têxteis;
mantas de viagem; panos *;roupa de cama, mesa e
banho; sacos de dormir; toalhas de mesa [exceto de
papel];acolchoado usado como cobertura para
cama; entretelas; fronhas de travesseiros; jogos
americanos [exceto de papel];lenços de tecido para
remover maquiagem; roupa de cama; popelina sarja;
acolchoado usado como protetor para berço; roupas
de cama hipoalergênicas; cobertas de cama;
cortinas de chuveiro de tecido ou plástico;
guardanapos de mesa têxteis; lençóis [têxteis];luvas
para
toalete;
mobiliário
(tecidos
para
-)
[estofamento];mosquiteiros; acolchoado [roupa de
cama];algodão (tecidos de -);colchões (capas para );cortinas de tecidos transparentes; edredons; flanela
higiênica; pelúcia; manta balística [tecido];cortinas de
matérias têxteis ou plásticas; forros [têxteis];tecidos
não tecidos; acolchoado para móvel; cobertura para
bidê;bandeiras;
coberta
ornamental
para
travesseiros; colchas; murais (tapeçarias -) de
matérias têxteis; toalhas de rosto de matérias têxteis;
tule; veludo; pano de prato; capas [soltas] para
móveis; cobertores de cama; cobertura de tecido
para tampo de vaso sanitário; cobertura de mesa
[toalha];colchões
(protetores
de
-);flanela
[tecido];tecidos
*;toalhas
têxteis;
gabardine
[tecido];pano de copa; centro de mesa
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,

NCL(9)
26
adesivos
termocolantes
para
ornamentação de artigos têxteis; avestruz (plumas
de -) [acessórios de vestuário];cabelos (toca para
tingir os -);caixas para agulhas; chapéus
(ornamentos
de
-)
[exceto
de
metal
precioso];bordados de prata; cabelos postiços; flores
artificiais; agulhas *;artificiais (flores -);cabelos
(enfeites para os -);cabelos (fitas para prender os );caixas de costura; paetê;adesivo para aplicação em
roupa quente ou frio; bonsai artificial; travessa para
cabelo; fitas adesivas para fraldas; armarinho
(artigos de -) [exceto fios retroses] *;dedais para
costurar; grampos para ondular os cabelos; tela para
alfaiate; agulha (almofadas de -);artificiais (grinaldas
-);aves (plumas de -) [acessórios de vestuário];bolas
para cerzir; bordados (fios de metal para -);fantasia
(artigos de -) [bordados];grampos para os cabelos;
ornamentação de artigos têxteis (adesivos
termocolantes para -);laço para roupa; enfeites para
vestuário; ganchos para tapete; pompom; agulha
(estojos para -);alfinete (almofadas de -);alfinetes
[exceto jóias e bijuteria];artificial (fruta -);bordados;
botões *;broches [acessórios de vestuário];perucas;
miçanga; bordados de ouro; ornamentos de chapéus
[exceto de metal precioso];renda; planta artificial;
arcos para o cabelo; babados [trabalhos de
renda];cabelo (arcos para o -);chaleiras (abafadores
para -);cordões (passa -) [perucas];presilhas para
vestuário; cabelos (redes para os -);prendedores de
calça para ciclistas
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902561189 28/04/2010
Tit.JOÃO PAULO TOSTA MOREIRA ALVES
81405480572 (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11720777000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Personautos

400

CFE(4) 24.11.18
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.902568868 29/04/2010
Tit.SABRINA MORAES VIANNA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11712345000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: At.Com Produções Artístic@s
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400

roupa para ginástica; botas *;enxovais de bebês;
vestuário *;confeccionado (vestuário -);galochas
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902569635 30/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

CFE(4) 27.5.25; 28.19
NCL(9) 41 agência fotográfica; fotográficas
(reportagens -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO DA EXPRESSÃO "
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ", " .Com " E " @ "
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902569007 30/04/2010
400
Tit.TORRES IMPORTADORA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01457384000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TODA MINAS
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas; comércio
(através de qualquer meio) de água mineral
engarrafada; comercialização de água bruta;
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para bebês; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.902569384 30/04/2010
Tit.LATICÍNIOS PARAÍSO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06374237000119
*NOME E SEDE ALTERADOS
Procurador: CARLO ANDREAS DALCANALE

230

No.902569562 30/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

No.902569791 30/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAPPIN

NCL(9) 18 bolsas de caça; carteiras de bolso;
chaveiro [artigo de couro, tipo carteira];coleiras para
animais; focinheira; mochilas; bengalas; sacolas de
compras; bolsa do vestuário comum; bolsas; bolsas
de malhas; guarda-sóis [sombrinhas];sacolas
escolares; bolsas de viagem; pastas escolares;
pastas [malas];malas de viagem; porta nota; malas
de roupas para viagem; maletas para documentos;
móveis (enfeites de couro para -);música (caixas de );porta-chaves [artigos de couro];coleiras de couro;
capas de guarda-chuvas; praia (bolsas de -);bolsa
para tênis ;pasta de viagem; capas de couro para
móveis; mochilas à tiracolo para transportar bebês;
mochilas escolares; bolsas de mão; bolsas para
alpinistas; bolsas para campistas; guarda-chuvas;
porta-cartão; roupas para animais de estimação;
baús para viagem
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902569694 30/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

NCL(9) 25 robe; roupa íntima; cintas [roupa
íntima];macacões; lingerie (fr.);trajes de banho;
calçados *;ciclistas (vestuário para -);saias; toucas
de banho; camisas; chapéus [chapelaria];banho
(chinelos de -);blazers [vestuário];bonés; calçados
em geral *;chinelos [pantufas];jaquetas; roupas
íntimas
antitranspirantes;
sandálias;
luvas
[vestuário];roupas de banho; toucas de natação;
cachecóis; cuecas; camisola; roupas de fantasia;
cintos [vestuário];roupas de imitação couro; roupões
de banho; bermudas; botinas; gravatas; lenços de
pescoço; pijamas; chuteira; roupa para ginástica
[colante];calças; pele (estolas de -);roupas íntimas
absorventes de transpiração; calcanheiras para
botas
e
sapatos;
camisetas;
combinações
[vestuário];roupa de baixo; sapatos de futebol;
casacos [vestuário];chapéus, bonés etc; cintos portamoedas [vestuário];coletes; trajes; meias; palmilhas;

borracha para vedação; fita isolante; massa para
vidraceiro; tintas isolantes; vernizes isolantes;
antiderrapantes de borracha ou silicone usados em
mesas de tampo de vidro; faixas adesivas, exceto
para papelaria e uso medicinal ou doméstico;
amortecedores (batentes -), de borracha; batentes
de borracha; borracha (mangas de -) para proteção
de partes de máquinas; luvas isolantes; embalagens
de borracha; braçadeira de borracha para cano;
isolantes; látex [borracha];vedação (anéis de );cortiça para revestimento de parede [para
isolamento];adesivas (faixas -), exceto para
papelaria e uso medicinal ou doméstico; lona
plástica em bobina
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA

NCL(9) 17 mangueiras para água; óleos isolantes;
tecidos isolantes; bocal de mangueira; adesivas
(fitas -), exceto para papelaria e uso medicinal ou
doméstico; água (mangueiras para -);emenda para
mangueira ;isolante de fibra; anel ou aro de borracha
para vedação; argola de borracha para vedação
;vidro (lã de -) para isolamento; molde/forma em
borracha de silicone; cordas de borracha; películas
para controle e bloqueio da luz e do sol a serem
aplicadas em vidros; lona (canos de mangueira de );tubos flexíveis, não metálicos; capa protetora feita
de tecido anti-térmico para oferecer segurança no
manuseio do ferro de passar; massa vedante; aro de

NCL(9) 41 parques de diversão; desfile de moda
somente
para
entretenimento;
divertimento;
apresentação de espetáculos ao vivo; serviços de
premiação;
entretenimento;
organização
de
exposições para fins culturais ou educativos; cursos
livres [ensino];prático (treinamento -) [demonstração]
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902569945 30/04/2010
400
Tit.MA 4 VIAGENS E TURISMO LTDA ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09368513000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NÔRMAN TUR

CFE(4) 3.9.14; 27.5.1
NCL(9) 39 reserva de assentos para viagem;
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo; excursões (organização de -);organização
de cruzeiros [viagens];agência de viagem, exceto
reserva de hotel; reservas para transporte; reservas
para viagens; organização de excursões; agências
de turismo [exceto para reservas de hotel];agente de
viagem; transporte (reservas para -)
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
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No.902570064 30/04/2010
235
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
*CED.1 - LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.902570412 30/04/2010
235
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
*CED.1 - LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.902571605 30/04/2010
150
Tit.SENSES DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11326653000181
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 159 DA LPI.
Procurador: PABLO SILVEIRA BLANC
No.902572075 30/04/2010
Tit.UMA TURMA FILMES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10923131000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Uma Turma Filmes Ltda

cigarro (filtros de -);fósforos (caixas de -);tabaco
;cigarrilhas; piteiras para charuto; tabaco (cachimbos
para -);charuto (cortadores de -);suporte para
segurar charuto; folha de fumo; cigarreiras
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902572598 30/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

e legumes (sucos de -) [bebidas];limonadas;
minerais (águas -) engarrafadas; mosto; pó para
milk-shake, exceto à base de leite; bebida em
xarope; bebida energética não alcoólica; garapa
[bebida];polpa de fruta e de legume para bebida;
xarope para bebida não alcoólica; cerveja; malte
[cerveja];cidra bebida não alcoólica [cf. sidra.] ;água
clorada para beber; água desmineralizada para
beber; xarope de fruta; águas [bebidas];bebidas
efervescentes (pastilhas para -);fruta (néctares de -)
[não-alcoólicos];isotônicas (bebidas -);leite de
amendoim [bebida não-alcoólica];litinada (água );sidra [não-alcoólica];xaropes para bebidas; xaropes
para limonada
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA

351

CFE(4) 26.4.1; 26.4.9,18
NCL(9) 41 videoteipe (edição de -); videoteipe
(edição de -) [ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação em edição;
assessoria, consultoria e informação em edição [
informação, assessoria, consultoria ]; edição de
videoteipe; edição de videoteipe [ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÃO " FILMES " E " LTDA "
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902572270 30/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

NCL(9) 34 fósforos; porta-fósforos; recipientes para
fumo; cachimbos para tabaco; artigo para fumante;
escova para limpeza de cachimbo; cigarros; suportes
para cachimbo [cavaletes] [cachimbos para
tabaco];charutos; floco de tabaco; limpadores para
cachimbos [cachimbos para tabaco];piteira de
cigarro; charuteiras; cuspideira para usuário de
tabaco; extintor para charuto ou cigarro; cigarro
(piteira de -);fumantes (isqueiros para -);rapé;suporte
para segurar cigarro; caixa [estojo] para cachimbo;
piteiras para cigarro; cigarros eletrônicos, exceto
para uso medicinal; fumo; isqueiros para fumantes;
umidificadores [caixas para conservar tabaco
suficientemente úmido];cordão para limpeza de
cachimbo; descanso ou suporte para cachimbo;

No.902572750 30/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

NCL(9) 33 brandy [bebida];quirche [kirsch];vinho;
vinho de fruta; amargas (bebidas -);aperitivos
*;essências
alcoólicas;
gim;
hidromel
[mulso];curaçau; aguapé;araca [áraque];extratos de
fruta
[alcoólicos];sidra;
absinto
[bebida
alcoólica];bebidas alcoólicas contendo frutas;
bebidas destiladas; extratos alcoólicos; frutas
(bebidas alcoólicas contendo -);saquê;pó para
caipirinha; licores; mosto de pêra [vinho de
pêra];rum; vodca; aguardente destilada de vinho ou
de suco de frutas; anisete [licor de anis];mulso
[hidromel];bebida energética alcoólica; bebida
fermentada alcoólica; anis [licor];coquetéis *;cidra
bebida alcoólica [cf. sidra];aguardente de arroz;
bebidas alcoólicas [exceto cerveja];uísque
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902572660 30/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

NCL(9) 32 pó para suco; refrigerante [bebida];seltz
(água de -);sorvetes (bebidas à base de );achocolatado em pó para bebida; guaraná [bebida
não alcoólica];aperitivos não-alcoólicos; extratos de
fruta não alcoólicos; fruta (bebidas não alcoólicas à
base de suco de -);milk shake; bebida fermentada
não alcoólica; coquetéis não-alcoólicos; leite de
amêndoas [bebida];néctares de fruta [nãoalcoólicos];suco de fruta; água potável para beber;
água-de-coco; bebidas efervescentes (pós para );frutas (sucos de -);suco de tomate [bebida];soro de
leite (bebidas à base de -);bebidas não-alcoólicas;
fruta (extratos de -), não alcoólicos; frutas, verduras

NCL(9) 31 flores naturais; flores secas para
decoração;
árvores
de
natal;
grãos
[sementes];mudas [plântulas];plantas; sementes de
plantas
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902572873 30/04/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

NCL(9)
30
tempero
[condimento];açafrão
[temperos];alcaparras; aletrias [massas];amêndoas
(confeitos de -);aveia moída; batata (farinha de -)
para uso alimentar; carne (sucos de -);carne (tortas
de -);cevada (farinha de -);cevada descascada;
comestíveis (gelados -);decorações comestíveis para
bolos; doces [confeitos];especiarias; farinhas para
uso alimentar *;fermento; fubá;açúcar *;baunilha
[flavorizante];bebidas à base de café;pãezinhos;
sorvete; amêndoas torradas; aveia (alimentos à base
de -);bebidas (flavorizantes para -), exceto óleos
essenciais; bebidas à base de chá;carne (produtos
para amaciar -) para uso doméstico; cevada moída;
chá;conservar alimentos (sal para -);levedura
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*;massas alimentares; pizzas; tabule; temperos;
bebidas à base de cacau; bolo (massa para );confeitos; glúten para uso alimentar; flocos de
milho; glicose para uso alimentar; pastelaria; tacos;
vinagre; anis [grãos];aveia (flocos de -);canela
[especiaria];congelado (iogurte -);espaguete; gelado
(chá -);gelo para bebidas; mel; molho de tomate;
mostarda; trigo (farinha de -);amêndoas (pasta de );cacau; caril [curry (ingl.)] [especiaria];chá gelado;
flocos de aveia; geléia real para consumo humano
[exceto para uso medicinal];bala comestível ;nozmoscada; sal para conservar alimentos; arroz; aveia
descascada; bebidas à base de chocolate; pimenta;
amêndoas (bolinhos ou biscoitos de -);biscoitos;
bombons; café;cereais secos (flocos de -);cerveja
(vinagre de -);condimentos; cozinha (sal de );cravos-da-índia [especiaria];farofa; pão; bolachas;
maionese; sal de cozinha; molho para salada; bolo
(pó para -);cereais (preparações feitas com );essências para alimentos [exceto essências
etéreas e óleos essenciais];gomas de mascar,
exceto para uso medicinal; macarrão; massa para
bolo; sanduíches; talharim; adoçantes naturais;
sushi; alimentos farináceos; aveia (farinha de );bolos; chocolate; creme [culinária];farináceos
(alimentos -);gelo, natural ou artificial
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902574000 03/05/2010
400
Tit.INDUSTRIA MINEIRA DE RAÇÕES LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07525287000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUKE
NCL(9) 31 alimentos para animais de estimação;
suplemento alimentar para ração de animal;
alimentos para animais; ração para animal; animais
confinados (alimento para -);alimento para gado;
animais de estimação (alimentos para -)
Procurador: MINASMARCA & PATENTE SC LTDA
No.902574450 03/05/2010
400
Tit.YOU CHARMIM - INDUSTRIA E COMERCIO DE
CALCADOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11796996000100
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto
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NCL(9) 12 bebê (carrinhos de-);bicicleta, triciclo, etc
(pneus de -);campainhas para bicicleta, triciclo, etc;
carrinhos de mão; cabos de embreagem para
automóveis; vela de ignição para automóvel ;capas
para volantes de veículos; caiaque; bombas de
bicicletas, triciclos, etc; freios para veículos;
caçamba para veículo; aros de roda de bicicletas,
triciclos, etc; cadeira para transportar bebê em
veículo; filtro de óleo e combustível para veículo;
motocicletas; bicicletas, triciclos etc; câmaras de ar
para bicicletas, triciclos, etc; carrinhos de bebê;eixos
de bicicleta, triciclo, etc; eixos para veículos;
automóveis; bagagem (carrinhos para transportar );amortecedores para automóveis; sistemas de
alarme audíveis, para bicicletas, triciclos, etc; luzes
direcionais para veículos; motores para bicicletas,
triciclos, etc; pneus; vidro para veículo; assentos
para veículos; trava de segurança elétrica de capô
de automóveis/veículos; sistemas de segurança para
veículos; alarme anti-roubo para veículos; lonas de
freio para veículos; porta-bagagem para veículos;
rodas de veículo; capotas para carrinhos de bebês;
lanchas; limpadores de pára-brisa; aros para rodas
de veículos; triciclo (veículo);bicicleta a motor;
câmaras de ar para pneumáticos; dispositivos
antiofuscantes para veículos *;dormitório (cabines-)
para veículos; alarmes de marcha à ré para veículos;
assento (capas de -) para veículos; assentos de
segurança para crianças [para veículos];direcionais
(luzes -) para veículos; banco para veículo; triciclos;
para-sóis adaptados para automóveis; bombas de ar
[acessórios de veículos];buzinas para veículos;
calotas das rodas; capota para veículo; portabicicleta para veículo; cestas para bicicletas, triciclos,
etc; freios de bicicleta, triciclo, etc; silenciosos para
veículos; breque (freio) [parte de veículo];motores
para veículos terrestres; bicicletas (campainhas para
-);cintos de segurança para assentos de veículos;
canoa; balões de ar
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902576119 03/05/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

);papel higiênico; papelaria (artigos de -);toalhas de
papel para mesa; retratos; encadernação (artigos
para -);laços de papel; toalhas de rosto, de papel;
descansos de papel para copos ou garrafas; filtro de
papel; máquinas de escrever [elétricas ou não
elétricas];pastas [colas] para escritório ou uso
doméstico; toalhas de mesa e guardanapos, de
papel; bebês (fraldas de papel ou celulose para -)
[descartáveis];papel para embrulho; papel toalha;
tintas *;impresso (material -);agenda; plástico bolha
[para embalagem ou empacotamento];escritório
(materiais de -), exceto móveis
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902576216 03/05/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

NCL(9) 15 arcos para instrumentos musicais;
cavaletes para instrumentos musicais; bocal para
instrumento musical; aparelhos para virar páginas de
caderno de música; liras; surdinas para instrumentos
musicais; pedais para instrumentos musicais; tripé
para apoio de instrumento e partitura; instrumentos
musicais; caixas de música; palhetas; apoios de
queixo para violinos; suportes para instrumentos
musicais; estojos para instrumentos musicais; cordas
para instrumentos musicais; estantes de música;
chaves de afinar; sintetizadores de música
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902576330 03/05/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

CFE(4) 4.3.3
NCL(9) 25 calçados; sapatos (antiderrapantes para ); botas; calçado esportivo ;calçados; calçado para
uso profissional; sandálias (todos os ítens incluídos
nesta classe).
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.902575937 03/05/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

NCL(9) 16 papel *;lousas para escrever; material
escolar [papelaria];papelão *;bebês (cueiros de
papel ou celulose para -) [descartáveis];fotografias;
lixo (sacos de -), de papel ou plástico; papel para
embalagem; fotografias (suportes para -);lenços de
papel; maquiagem (lenços de papel para retirar -

NCL(9) 08 cortadores *;facas *;tesouras *;barbear
(estojos para aparelhos de -);arma branca; pinças;
agrícolas (implementos -) [manuais];alicates; chave
metálica para veículo; alicates para cutículas;
furadores; afiar [amolar] (instrumentos para );amoladores de facas; colheres *;ferramentas
manuais;
caixa
[estojo]
para
ferramenta
(cheia);abridor de carta não elétrico ;abridores de
latas, não elétricos
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*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902576801 03/05/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

NCL(9) 09 aparelho de cd para veículo; cd-rom
[disco];dvd, disco digital de vídeo; bateria elétrica,
termoelétrica, inclusive para veículo ;bomba de
medição; mouse [informática];natação (cintos de );ferros elétricos de soldar; anti-roubo (dispositivos
de alarme -);anti-roubo (instalações elétricas );somar (máquinas de -);toca-fitas; toca-fitas (rádios ) portáteis; tripés para câmeras; balanceamento
(aparelhos para -);baterias para iluminação; cabelos
(aparelhos eletrotérmicos para ondular os -);caixa de
fusíveis [eletricidade];computadores (impressoras
para -);controle de velocidade para veículos
(aparelhos para -);discos compactos [áudio e
vídeo];capas [estojos] de cd e dvd; alto-falante,
amplificador, rádio e toca-fita para automóvel; som
(fitas para gravação de -);câmeras de vídeo; porta-cd
;apanha-moscas [aparelho];leitores de código de
barras; fonográficos (discos -);gravadores de fita;
alto-falante para eletrodoméstico; ponto (relógios de
-);disco acústico; redes de proteção contra
acidentes; sinais luminosos; carregadores para
baterias elétricas; colheres de dosagem; discos
compactos, rom (ingl.);tela de projeção para filme;
porteiro-eletrônico; baterias solares; calculadoras de
bolso; disjuntores; rádios; rádios toca-fitas portáteis;
megafones; cd-rom [drive];espelhos ópticos; estojos
de óculos; ferros elétricos de passar; lentes ópticas;
máscaras para mergulho; óculos; touca térmica;
videocassetes (aparelhos de -);videofones; réguas
[instrumentos de medida];scanners [equipamento de
processamento de dados];som (aparelhos para
gravação de -);som (aparelhos para reprodução de );botões de campainha; computador (programas de ), gravados; computadores portáteis [laptop];ensino
(aparelhos para -);cartucho com fita de impressão;
disquete
para
computador;
aparelho
de
telecomunicação; capacete de proteção para
motociclista; máquina de computar; recarregador de
energia [bateria];velocímetro; alarme de segurança
;fios telefônicos; insetos (aparelhos elétricos para
atrair e matar -);lanternas ópticas; bloqueador
eletrônico de chamada; protetores de tomada; lentes
de aumento; medição (instrumentos para );receptores de áudio e de vídeo; cartuchos vazios
para impressoras; vídeo (fitas de -);apito ultrasônico;
moldura
para
interruptor
;agendas
eletrônicas; som (instrumentos localizadores pelo );triângulos de sinalização para veículos avariados;
calibradores; computador (memórias para -);controle
remoto (aparelho para -);discos magnéticos;
disquetes (drives de -) para computadores; jogos
(aparelhos para -) adaptados para uso apenas com
receptores de televisão; aparelho de gravação e de
reprodução
de
videocassete
;aparelho
de
videocassete; rádio-relógio, se comercializado como
rádio; computador de bordo para veículo;
identificadores para fios elétricos; protetores de
ouvido; rádios para veículos; estojo porta-cds; fechos
de porta, elétricos; amplificadores; toca-discos;
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balanças; campainhas [cigarras];computadores;
chupeta com termômetro; caixa de som; discos
fonográficos; portáteis (telefones -);aparelho de
medição de temperatura; chave elétrica; teclado para
computador;
interruptores
elétricos;
portas
(dispositivos elétricos para abrir -);modems;
aparelhos domésticos para vedar; mouse pads
[informática];pads (mouse -) [informática];veículos
(rádios para -);vídeo (monitores de -);alarmes
*;receptores de telefone; redes de segurança;
respiradores [exceto para respiração artificial];tocadiscos (agulhas para -);caixas para alto-falantes;
campainhas elétricas; computador (periféricos de );cordões para óculos [pincenê];correntes para
óculos;
discos
flexíveis
[disquetes];telefone
(aparelhos de -);cintos de segurança [exceto para
veículos ou equipamentos desportivos];lanterna de
sinalização; pesar (máquinas para -);aparelho de
navegação por satélite; aparelho ou instrumento de
ensino; aparelho para cd; dvd, disco digital de vídeo
- aparelho; roupa para mergulho; fones de ouvido;
projeção (telas de -);quadros eletrônicos para avisos;
máscaras para proteção *;metros [instrumentos de
medição];pilhas elétricas; microfone; alto-falantes;
ampulhetas; baterias elétricas para veículos; calcular
(máquinas de -);capacetes de segurança para
esportes;
coletes
salva-vidas;
vídeo
disco
;máquina de grampear; pager; pára-raios; tampão
para o ouvido, exceto de uso terapêutico; fechaduras
elétricas; jogos de computador (programas de );notebook [computadores];velocidade (indicadores
de -);videocassetes [fitas];antenas; aparelhos para
medição; toca-cd [discos compactos];binóculos;
bússolas; coletes de natação; computador (teclados
de -);condutores elétricos; eletrônicas (canetas -)
para unidades de visualização; porta-disquete;
capacetes para proteção; dentes (protetores de );máquina de registrar; microfones
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902576828 03/05/2010
400
Tit.OZR COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10514770000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OZR

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 42 desenho de embalagens (serviços de -);
artes gráficas (serviços de criação em -)
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

NCL(9) 03 lavanderia (produtos para -);cosméticos
para animais; cosméticos; produtos para limpeza;
perfumaria (produtos de -);brilhar (produtos para
fazer -) [polir]
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902576968 03/05/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

NCL(9) 27 assoalho (revestimento de -);esteiras
*;grama artificial; tapetes *;laminados plásticos para
revestimento de pisos e paredes; capachos;
carpetes; passadeira [tapete longo e estreito, feito de
estofo, ou de outro material, que se estende na
escada, corredor,
para
se
passar
sobre
ele];tapeçarias murais [colgaduras], exceto de
matéria têxtil; revestimento de assoalho; papel de
parede; tela antiderrapante [usada sob o tapete]
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902577077 03/05/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

No.902576860 03/05/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

NCL(9) 28 veículos de brinquedos; dominós; esgrima
(luvas para -);exercício (bicicletas fixas para );fantoches; gamão; jogos de tabuleiro; aparelhos
para reabilitação; botas com patins; boxe (luvas de );carretéis para pesca; cartas de baralho; cavalo de
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balanço; cordas para raquetes; luvas de beisebol;
luvas para esgrima; máscaras de brinquedo;
modelos de veículos [miniaturas];pesca (apetrechos
de -);pranchas de surfe; pranchas skates; raquetes;
tênis (lançador de bolas de -);trampolins [artigos
desportivos];trapézio; cesta de basquete; raia para
piscina; rede para esportes; calçado para boneca;
arco para exercício; carrinho de brinquedo; artigo
para caça e pesca ;brinquedo para fazer bolha de
sabão; esgrima (armas para -);esquis; exercícios
físicos (aparelhos para -);jogos automáticos exceto
os adaptados para uso apenas com aparelhos de
televisão; alvos; balanços; bonecas; câmaras de ar
de bolas para jogos; miniaturas de veículos;
nadadeiras para natação; objetos para festas; párapente; tênis de mesa (mesas para -);vara para salto;
escorregas [brinquedos];esgrima (máscaras para );ginástica (aparelhos de -);iscas artificiais para
pesca; alpinismo (cinto de segurança para -);anzóis
para peixe; armar (blocos de -) [brinquedos];bastões
para jogos [tacos];batedores (luvas para -)
[acessórios para jogos];bolas de bilhar; bolas para
jogos; mesas de bilhar; patinetes; patins com rodas;
pranchas à vela; tabuleiros de damas; roda-gigante;
ábaco [brinquedo];cinto para exercício; colchão para
piscina; colchonete para musculação; corda de pular;
carrinho de boneca; xadrez; dados; gude (bolas de -)
para jogos; joelheiras [artigos desportivos];jogos de
salão; almofadas de proteção [partes de vestimentas
desportivas];apetrechos de pesca; beisebol (luvas de
-);bóias para pesca; bonecas (quartos de );borboletas (redes para -);brinquedos; brinquedos
para animais de estimação; cotoveleiras [artigos
esportivos];luvas
de
boxe;
móbiles
[brinquedos];musculação (aparelhos para -);patins
em linha; petecas; pinos de jogo de boliche; pipas
[papagaios];sacos de bater [pugilismo];tabuleiros de
xadrez;
gangorra;
passatempo
[divertimento,
diversão, entretenimento];campainha para árvore de
natal [sino];capa para raquete de tênis; golfe (tacos
de -);jogo de damas; balões de jogo; bicicletas fixas
para exercícios; bolas de jogo; camas de bonecas;
chamariz (apito -);luvas para jogos; mesas para tênis
de mesa; patins para gelo; peixe (anzóis para);pelúcia (ursos de -);pés-de-pato [nadadeiras para
natação];prancha de body-board; truques (artigos
para -);pista de corrida; roda de roleta; caneleira com
peso; carrocinha de brinquedo; artigo para esporte,
exceto roupa ;brinquedo para montar; árvores de
natal eletrônicas e decorativas; decorações para
árvores
de
natal
[exceto
iluminações
e
confeitos];golfe (luvas de -);árvores de natal
(suportes para -);baralho (cartas de -);bolas
pequenas para jogos; bonecas (mamadeiras de );casas de bonecas; marionetes; máscaras de teatro;
patins (botas com -);tobogã;bastão para ginástica;
bola de pingue-pongue; bolsa para raquete; dardos;
discos
para
esportes;
discos
volantes
[brinquedos];gelo (patins para -);halteres; jogos
*;aparelhos para musculação; árvores de natal
(decorações para -) [exceto iluminações e
confeitos];bolas de gude para jogos; controle remoto
(veículos de brinquedo de -);jogos eletrônicos,
exceto aqueles adaptados para uso apenas com
aparelhos de televisão; linhas para pesca; pranchas
de surfe (bolsas para esquis e -);trotes (artigos para );pedalinho; pião; corda para subir, escalar, alçar;
cinturão para natação; carrossel; cartão para bingo;
bicicleta ergométrica [acessório para -];bola para
aliviar o estresse [para exercitar as mãos];brinquedo
de corda; exercícios (extensores para -);jogo (balões
de -);arcos [arco e flecha];árvores de natal de
material
sintético;
blocos
de
armar
[brinquedos];bonecas (roupas de -);cartões para
bingo; construção (jogos de -);luvas de golfe; mesas
para futebol de salão; redes para esportes; estojo de
cosméticos de brinquedo (com cosméticos
falsos/brinquedo);acolchoado para prática de
esporte; cartão impresso para recortar e armar
[brinquedo]
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
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Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902577158 03/05/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

NCL(9) 29 frutas, legumes e verduras cozidos;
margarina; caldo; carne; pasta de carne; patê de
carne; laticínios; caldo de carne para cozinha; carne
em conserva; óleo de soja; queijos; compotas;
iogurte; manteiga; leite em pó;frutas, legumes e
verduras em conserva; cristalizadas (frutas -);creme
chantilly; leite; preparações para sopas [frutas,
legumes e verduras];creme de leite; molho de carne;
peixe enlatado; leite condensado; peixe em
conserva; soro de leite; pó para milk-shake à base
de leite; doce de leite (ompi);geléias para uso
alimentar; frutas, legumes e verduras secos; sopas;
óleos comestíveis; ovos *;alimentos à base de peixe
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902578383 04/05/2010
208
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAPPIN

NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cordas e fios; comércio (através de qualquer meio)
de lubrificantes; comércio (através de qualquer meio)
de material de escritório; comércio (através de
qualquer meio) de velas; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de decorações para
árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de flores artificiais; comércio (através
de qualquer meio) de instrumentos manuais
(propulsão muscular);comércio (através de qualquer
meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madeira; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer

meio) de dentifrícios; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de tabaco; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
refrigeração; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; propaganda; comércio
(através de qualquer meio) de espelhos; comércio
(através de qualquer meio) de fios e fibras para uso
têxtil; comércio (através de qualquer meio) de malas
e bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de redes; comércio (através de qualquer meio)
de sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
veículos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de armas brancas; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de vidro; publicidade
por qualquer meio; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos musicais; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias para uso
em lavanderia; comércio (através de qualquer meio)
de tapeçarias murais; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino; comércio (através de
qualquer meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de fitas e laços; comércio (através de qualquer meio)
de fotografias; comércio (através de qualquer meio)
de guarda-sóis; comércio (através de qualquer meio)
de máquinas; comércio (através de qualquer meio)
de materiais para artistas; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de tendas; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de água mineral
engarrafada; comercialização de água bruta;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de secagem; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos para conduzir,
interromper, transformar, acumular, regular ou
controlar eletricidade; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria;
comércio (através de qualquer meio) de molduras;
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão; publicidade; comércio (através de qualquer
meio) de material de instrução e de ensino; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes;
comércio (através de qualquer meio) de cartas de
baralho; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para branquear [lavanderia];comércio
(através de qualquer meio) de artigos de chapelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cutelaria; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; farmácia
[comércio de produtos farmacêuticos];comércio
(através de qualquer meio) de guarda-chuvas;
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho];comércio (através de qualquer
meio) de capachos e esteiras; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para fumantes; comércio
(através de qualquer meio) de móveis
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902579541 04/05/2010
400
Tit.BM4 - BRASIL MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
LTDA. ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10478262000110
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instrumentos ópticos; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos ópticos[
informação, assessoria, consultoria ];promoção de
vendas [para terceiros];promoção de vendas [para
terceiros][ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ÓPTICAS".
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BM4

No.902587730 06/05/2010
400
Tit.LECREC ADMINISTRAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58105941000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LECREC ADMINISTRAÇÃO

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 05 adesivo odontológico; peróxido de
hidrogênio para uso medicinal; cimento para uso
odontológico; cimentos dentários; obturação dentária
(material para -);abrasivos dentários; adesivos para
dentaduras; impressão dentária (materiais para );dentários
(vernizes
-);mástiques
dentários;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
dentaduras (adesivos para -);pó para molde de
dentadura;
amálgamas
dentários;
dentários
(mástiques -);anti-sépticos bucais para uso
medicinal; massa e gesso para uso dentário;
dentários (amálgamas -);desinfetantes para uso
higiênico; vernizes dentários; antissépticos; borracha
para uso odontológico; moldagem (cera de -) para
uso odontológico; porcelana para próteses dentárias;
químicas (preparações -) para uso farmacêutico;
bacterianas (preparações -) para uso medicinal ou
veterinário; produto para limpeza de instrumento
médico e odontológico; dentários (abrasivos );medicamentos para uso odontológico; cera de
moldagem para uso odontológico
Procurador: CARLOS DE LENA
No.902579800 04/05/2010
400
Tit.SCALA MARMORES E GRANITOS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08236898000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SCALADA
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: ALEXANDRE MAGNO SICA
No.902580124 04/05/2010
400
Tit.KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925910
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OREO GALLETITAS DE CHOCOLATE
RELLENAS

CFE(4) 9.1.1; 9.5.1; 27.5.1
NCL(9) 25 malhas [vestuário]; paletós; xales; artigos
de malha [vestuário]; bermudas; jaquetas; jaleco;
vestuário; calças; capotes; faixas [vestuário];
poncho; calças compridas; pulôveres; parcas;
suéteres; luvas [vestuário]; capuzes [vestuário];
estolas; blazers [vestuário]; casacos [vestuário];
camisas; gorros; echarpe; agasalhos para as mãos;
trajes; confeccionado (vestuário -);spencer.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902580655 04/05/2010
400
Tit.LUIS GUILHERME GONÇALVES LEMES & CIA
LTDA- ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11582787000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COERENZA

CFE(4) 9.1.1; 9.5.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; avaliação de lã;comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 imóveis (administração de -);imobiliários
(corretores -);comércio de imóveis; aluguel de loja
[imóvel];aluguel
de
escritórios
[imóveis];administração de condomínio; imobiliária
(avaliação -);corretores imobiliários; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
imóveis [compra e venda de -];apartamentos (aluguel
de -);avaliação imobiliária; administração de imóveis;
agências imobiliárias; administração predial; aluguel
de apartamentos; cobrança de aluguel (serviços de )
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " ADMINISTRAÇÃO ".
Procurador: ALEXANDRE DOS SANTOS
COCCIOLITO
No.902588168 06/05/2010
Tit.PAULO CESAR DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31155507827
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROGRAMA TIJOLADA

400

No.902584138 05/05/2010
400
Tit.SILVANIA M. A. DE ALMEIDA - ME. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07505482000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ÓPTICAS CHRISTUS

CFE(4) 1.1.1; 22.1.15; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 locutor de eventos; dublagem; produção
de programas de rádio e televisão
Apostila: SEM DIREITO AO USO DA EXPRESSÃO "
PROGRAMA "
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA

CFE(4) 8.1.9; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9) 30 bolachas; biscoitos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GALLETITAS DE CHOCOLATE
RELLENAS".
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.902580590 04/05/2010
400
Tit.LUIS GUILHERME GONÇALVES LEMES & CIA
LTDA- ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11582787000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COERENZA

CFE(4) 2.9.4; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e

No.902589369 06/05/2010
400
Tit.DISTRIBUIDORA DE TECIDOS VALE DO AÇO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71070981000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BAZAR CIDA
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Tit.RAÇÕES REIS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS
PET LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09367055000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPECIALE

CFE(4) 11.7.3; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de tecidos; comércio (através de
qualquer meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BAZAR".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902589822 07/05/2010
400
Tit.DOMINGUES ROCHA EDITORA LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10514780000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JORNAL FOLHA DE IMÓVEIS

CFE(4) 18.3.2; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário [incluído nesta classe]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MODA PRAIA".
Procurador: ALEXANDRE JOSÉ DO AMARAL
SOARES
No.902590421 07/05/2010
400
Tit.RAÇÕES REIS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS
PET LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09367055000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPECIALE

CFE(4) 25.1.13; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 05 cães (produtos para lavar -);loções para
uso veterinário; carrapaticida; spray anti-pulga para
animal; antiparasitas (coleiras -) para animais; cães
(loções
para
-);cães
(repelentes
para
);medicamentos para uso veterinário; repelente
higiênico para cão e gato; anticoncepcional para
animal; xampu para animal com finalidade
terapêutica; animais (produtos para lavar -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " SPECIALE ".
Procurador: BLANCO & VALLIM S/C LTDA - EPP
No.902591002 07/05/2010
Tit.TILU BOLSAS E ACESSORIOS LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05101965000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TILU BOLSAS E ACESSORIOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 publicações em fascículos impressos;
jornais;
impresso
(material
-);revistas
[periódicos];periódicos; publicações impressas
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.902589881 07/05/2010
400
Tit.CONDIR TEMPEROS E EMPACOTAMENTOS
DO RECIFE LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00116200000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CONDIR

400

CFE(4) 25.1.13; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 03 cosméticos para animais; xampus para
animais de estimação; animal [produto para higiene
sem aplicação terapêutica];condicionador para uso
em animal; talco para a higiene animal; sabão para
animal de estimação; xampu para animal sem
finalidade terapêutica
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " SPECIALE ".
Procurador: BLANCO & VALLIM S/C LTDA - EPP
No.902590570 07/05/2010
400
Tit.RAÇÕES REIS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS
PET LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09367055000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPECIALE

CFE(4) 9.5.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " BOLSAS E ACESSORIOS "
Procurador: ROSANGELA CROVATO TOLENTINO
DE ALMEIDA
No.902591215 07/05/2010
400
Tit.MEDIATRENDS COMUNICAÇÃO E MÍDIA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11384118000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRONTO FALEI !
NCL(9) 41 produção de programas de rádio e
televisão; televisão (programas de entretenimento de
-)
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 especiarias; condimentos; temperos
Procurador: ANA PAULA PEREIRA LEITE
No.902589946 07/05/2010
400
Tit.ERALDO FERREIRA DE LIMA CONFECÇÕES
ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10329301000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIG BUM MODA PRAIA

CFE(4) 25.1.13; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 21 recipiente não metálico para animal
;almofada [escova para animal];alojamento portátil
para animal ;escova e pente para pêlo de animal;
manjedouras para animais; gaiolas para animais de
estimação; caixas para asseio de animais de
estimação; animal [bebedouro para -];bandejas para
asseio de animais de estimação; pentes para
animais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " SPECIALE "
Procurador: BLANCO & VALLIM S/C LTDA - EPP

No.902592076 07/05/2010
400
Tit.BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51990695000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MICROSSEGURO BRADESCO
NCL(9) 36 cobertura de seguro médico para viajante
[seguro-saúde];seguros de vida; seguro contra
acidentes; seguros; assessoria, consultoria e
informações
sobre
seguros
[serviços
financeiros];seguros de saúde
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " MICROSSEGUROS "
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES

No.902590731 07/05/2010

No.902592220 07/05/2010

400

400
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Tit.ZÁS-TRÁS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO
LTDA-ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04286312000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZÁS-TRÁS SERVIÇOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 pintura, de interior e de exterior;
desratização; desentupimento e limpeza de cano e
tubulação; desinfecção; dedetização; limpeza,
reparo, e manutenção de rede de esgoto
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SERVIÇOS".
Procurador: JOHNNY RAMOS OLIVEIRA

sorvetes (bebidas à base de -);achocolatado em pó
para bebida; polpa de fruta e de legume para bebida;
refrigerante [bebida];bebida em xarope; água
litinada; néctares de fruta [não-alcoólicos];essência
não alcoólica para fabricar bebidas ;bebida
energética
não
alcoólica;
águas
minerais
engarrafadas;
águas
[bebidas];bebidas
nãoalcoólicas;
guaraná
[bebida
não
alcoólica];substância para fazer bebida não alcoólica
;extratos de fruta não alcoólicos; isotônicas (bebidas
-);limonadas; pó para suco; água-de-coco; água
potável para beber; suco de fruta (bebidas não
alcoólicas à base de -);milk shake; água
desmineralizada para beber; xarope de fruta; água
de
soda;
água
gasosa;
água
mineral
[bebida];bebidas (preparações para fabricar -);fruta
(extratos de -), não alcoólicos; suco de fruta; xaropes
para bebidas; garapa [bebida];bebidas à base de
soro de leite; pós para bebidas efervescentes
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL
No.902593978 08/05/2010
400
Tit.VIA VITA ACADEMIA PERSONALIZADA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09615552000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: V VIA VITA ACADEMIA PERSONALIZADA

No.902592700 07/05/2010
400
Tit.SIEGER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
MANUFATURADOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07316087000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIEGER
NCL(9)
09
pilhas
elétricas;
juke
boxes
[música];telefone (aparelhos de -);toca-cd [discos
compactos];rádios
Procurador: ALVES VIEIRA E LOPES ADVOGADOS
No.902593420 07/05/2010
Tit.DIEGO ZAGNOLI FRANÇA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10400341794
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SCOOL

No.902598511 11/05/2010
400
Tit.ASSOCIACAO DO SENHOR JESUS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51909786000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IGREJA DAS MÃOS ENSANGUENTADAS
DE JESUS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 45 assessoria, consultoria e informação na
área de espiritualidade, auto-ajuda, e fortalecimento
pessoal em assuntos de caráter subjetivo;
assessoria, consultoria e informação na área de
espiritualidade, auto-ajuda, e fortalecimento pessoal
em assuntos de caráter subjetivo[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de organização de
encontros com finalidade de auto-ajuda, prestados a
título de assistência social; encontros (serviços de );encontros (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];organização de encontros religiosos;
organização de encontros religiosos[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre auto-ajuda
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IGREJA".
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA

400

CFE(4) 27.3.2; 27.5.10
NCL(9) 41 academia de ginástica (serviços de-)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACADEMIA PERSONALIZADA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902595504 10/05/2010
400
Tit.VANSIL INDUSTRIA COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50472547000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SILMAST
NCL(9)
05
veterinárias
(preparações
);medicamentos para uso veterinário
Procurador: BLANCO & VALLIM S/C LTDA - EPP

CFE(4) 27.5.1,3
NCL(9) 41 congressos (organização e apresentação
de
-);informações
sobre
educação
[instrução];educação
(informações
sobre
-)
[instrução];organização
e
apresentação
de
conferências; organização e apresentação de
simpósios; organização e apresentação de
congressos; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução];cursos livres [ensino];cursos
por correspondência; conferências (organização e
apresentação de -);assessoria, consultoria e
informação ensino; ensino (serviços de -);curso
técnico de formação; educação (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SCOOL".
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.902593510 07/05/2010
400
Tit.GOLADA INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS DO BRASIL LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11504846000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: A-HÁ!
NCL(9) 32 essências para fabricar bebidas; xarope
para bebida não alcoólica; bebida fermentada não
alcoólica; água de seltz; coquetéis não-alcoólicos;
frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas];pastilhas para bebidas efervescentes;

No.902596233 10/05/2010
Tit.FRIGORÍFICO DO SUL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05311362000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FRIGORÍFICO DO SUL

No.902599593 11/05/2010
Tit.PIPER EMPREENDIMENTOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08036593000158
*PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.162 DA LPI.
Procurador: CELSO DE CARVALHO MELLO

150

No.902607898 17/05/2010
400
Tit.THE LUXE CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10410713000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MISS LUXO

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário
Procurador: DE SOUZA, GUEUDEVILLE & CIA
LTDA

CFE(4) 4.5.5; 27.5.1
NCL(9) 29 filé de peixe; bacon; carnes salgadas;
patê de fígado; carne; carne enlatada; presunto;
aves não vivas; salsichas; carne de porco; pescado
[não vivo];tripas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FRIGORÍFICO".
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA

No.902607936 17/05/2010
400
Tit.GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11708804000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Manipullaris
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: ALBERTO TOMASOLI DA SILVA
BRAGA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 farmacêutica (consultoria em -);aviamento
de receita em farmácia de manipulação ;farmácia de
manipulação
[manipulação
de
medicamentos];manipulação de fórmulas medicinais
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902608428 17/05/2010
400
Tit.M-TEC MATHIS TECHNIK GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7578512
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: M-TEC
NCL(9) 12 veículos para locomoção por via terrestre,
aérea, fluvial, marítima e ferroviária
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.902611500 17/05/2010
400
Tit.AGROGLORY BRASIL REPRESENTAÇÕES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10878065000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROGLORY BRASIL
NCL(9)
35
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação];consultoria profissional em negócios;
levantamentos de informações de negócios;
auditoria; avaliações de negócios; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; representação comercial;
representação comercial[ assessoria, consultoria
];análise de custo; assessoria, consultoria e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais; importação-exportação
(agências de -);assessoria em gestão comercial ou
industrial; organização de feiras para fins comerciais
ou publicitários; assessoria, consultoria e informação
ao consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; consultoria em organização
de negócios; apoio administrativo e secretariado;
assessoria em gestão de negócios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: ELAINE CRISTINA DE SOUZA
SAKAGUTI

No.902612417 18/05/2010
400
Tit.SENHA ENGENHARIA SS (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36863538000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SENHA ENGENHARIA
NCL(9) 37 perfuração de poços; construção de
vedação; construção de vedação[ informação,
assessoria, consultoria ];impermeabilização em obra
civil; impermeabilização em obra civil[ assessoria,
consultoria ];construção e reparação de obra civil;
construção e reparação de obra civil[ informação,
assessoria, consultoria ];desentupimento e limpeza
de cano e tubulação; desentupimento e limpeza de
cano
e
tubulação[
assessoria,
consultoria
];supervisão de trabalhos de construção civil;
supervisão de trabalhos de construção civil[
assessoria, consultoria ];perfuração do solo;
perfuração do solo[ assessoria, consultoria ];reparos
subaquáticos; reparos subaquáticos[ consultoria
];limpeza, reparo, e manutenção de rede de esgoto;
limpeza, reparo, e manutenção de rede de esgoto[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção; assessoria, consultoria e informação em
supervisão de construção[ informação, assessoria,
consultoria
];serviços
de
isolamento
para
edificações; serviços de isolamento para edificações[
assessoria, consultoria ];maquete [construção de
protótipos, maquetes e miniaturas para projetos
arquitetônicos, empreendimentos imobiliários, de
acordo com projeto];maquete [construção de
protótipos, maquetes e miniaturas para projetos
arquitetônicos, empreendimentos imobiliários, de
acordo com projeto][ consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENGENHARIA".
Procurador: GILMAR MENDES CRUZ
No.902612735 18/05/2010
400
Tit.CENTRO AUTOMOTIVO CHACARA FLORA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10440525000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POSTOS FLORA
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
combustíveis (incluindo a gasolina para motores)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "POSTOS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902614762 18/05/2010
Tit.KAREN MAITANA LEAL DE SOUZA -ME
(BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10014862000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLENITUDINE

400

No.902612123 18/05/2010
400
Tit.I.M.E.I. CONSULTORIA E TREINAMENTOS
EMPRESARIAL LTDA - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01843447000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRASIL MATA VIVA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 competições (organização de -)
[educação ou entretenimento];clube de livro e disco
[lazer ou educação];informações sobre educação
[instrução];edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque];guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para
acesso,
sem
possibilidade
de
download];educação
(informações
sobre
-)
[instrução];educação (serviços de -);exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
cursos livres [ensino];assessoria, consultoria e
informação ensino
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902616170 18/05/2010
Tit.STELLA MARIS PITELLI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17220944861
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPO BEAUTY

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
35
promotor
de
eventos
[se
comerciais];organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EXPO BEAUTY".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902617010 18/05/2010
400
Tit.BLESS CENTRO EDUCACIONAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11438134000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Bless

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário incluído nesta classe.
Procurador: MARIA BERENICE ARAUJO VAZ

CFE(4) 5.1.3
NCL(9) 16 impressas (publicações -);livros;
publicações impressas; impresso (material );periódicos; revistas [periódicos]

No.902616110 18/05/2010
400
Tit.IVAN JOSÉ PAREDES BARTOLOMEI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49653199900
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GESEP

CFE(4) 29.1.1; 29.1.4,12
NCL(9) 41 curso de idioma; curso de idioma[
informação,
assessoria,
consultoria
];ensino
(serviços de -);ensino (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902618040 18/05/2010

400
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Tit.VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00562190000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TUTANE GOLD LIGHT

CFE(4) 3.4.1; 27.5.1
NCL(9) 03 sabonete desodorante; maquiagem
(produtos para remover -);óleos para perfumes e
essências; cílios (produtos cosméticos para os);cosméticos para os cílios; defumação (produtos
para -) [perfumaria];desinfetante (sabão -);geléia de
petróleo para uso cosmético; gorduras para uso
cosmético; amêndoas (óleo de -);antitranspirante
(sabonete -);sabonete para barbear; tinturas para os
cabelos; aromáticos [óleos essenciais];essências
etéreas; produtos para limpeza; rosa (óleo de );sabonete antitranspirante para os pés; tinturas
cosméticas; óleos essenciais; óleos para limpeza;
cosméticos (estojos de -);ionona [perfumaria];leites
de limpeza para toalete; adesivos (substâncias -)
para uso cosmético; água de lavanda; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; barba (tinturas para -);safrol; amêndoas
(sabonete de -);banhos (preparações cosméticas
para -);extratos de flores [perfumaria];sachês para
perfumar roupa; sais de banho, exceto para uso
medicinal; madeira aromática; cedro (óleos
essenciais de -);cremes cosméticos; essenciais
(óleos -);fragrâncias (mistura de -);giz para limpeza;
lápis para uso cosmético; laquê para cabelos;
adesivos (substâncias -) para fixar cabelos postiços;
barbear (produtos para -);beleza (máscaras de );bronzeadoras (preparações -) [cosméticos];óleos
para toalete; pomadas para uso cosmético; almíscar
[perfumaria];cera para bigode; sabões; sobrancelhas
(cosméticos para as -);loções capilares; loções para
uso cosmético; descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; incenso; bergamota (óleo de -);cabelos
(preparações para ondular -);óleo de lavanda; óleos
essenciais de limão; sabão desinfetante; menta para
perfumaria; óleos para uso cosmético; perfumes de
flores (bases para -);produtos depilatórios;
desodorantes para uso pessoal; jasmim (óleo de );lápis de sobrancelhas; leite de amêndoas para uso
cosmético; algodão para uso cosmético; batons para
os
lábios;
preparações
cosméticas
para
emagrecimento; cosméticos; perfumes; cílios
postiços; desodorante (sabonete -);esmalte para
unhas; filtros solares; lenços impregnados com
loções cosméticas; água de cheiro; âmbar
[perfume];maquiagem (produtos para -);cera para
depilação; sabonete medicinal; xampus; maquiagem
para o rosto; pedra-pomes; pó para maquiagem;
cremes para clarear pele; esmalte para as unhas;
adstringentes para uso cosmético; alvejantes
(produtos -) [lavagem];antitranspirantes [produtos de
toalete];badiana
(essência
de
-)
[anis
estrelado];branquear (sais para -);ondular os cabelos
(preparações para -);permanentes nos cabelos
(produtos neutralizadores para -);cílios postiços
(substâncias adesivas para fixar -);detergentes
exceto os utilizados durante processo de fabricação
e para uso médico; sabonetes; neutralizadores
(produtos -) para permanentes nos cabelos;
perfumaria (produtos de -);flores (extratos de -)
[perfumaria];hálito (pulverizadores para perfumar );hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos; água de colônia
Procurador: JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM
No.902619110 19/05/2010

400

Tit.VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00562190000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SEMPREBELLA GOLD LIGHT

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 sabão desinfetante; sabonetes; sais de
banho, exceto para uso medicinal; desodorantes
para uso pessoal; leite de amêndoas para uso
cosmético; algodão para uso cosmético; amêndoas
(óleo de -);batons para os lábios; ondular os cabelos
(preparações para -);pomadas para uso cosmético;
sabonete para barbear; tinturas para os cabelos;
sabonete desodorante; pó para maquiagem; cedro
(óleos essenciais de -);esmalte para as unhas;
fragrâncias (mistura de -);ionona [perfumaria];lápis
de sobrancelhas; água de cheiro; âmbar
[perfume];antitranspirantes
[produtos
de
toalete];barbear
(produtos
para
-);almíscar
[perfumaria];aromáticos [óleos essenciais];cílios
postiços (substâncias adesivas para fixar );cosméticos; sabonete antitranspirante para os pés;
sobrancelhas (cosméticos para as -);produtos
depilatórios; cílios postiços; cosméticos para os
cílios; cremes cosméticos; descolorantes (produtos -)
para uso cosmético; esmalte para unhas; hastes
com pontas de algodão para fins cosméticos;
incenso; antitranspirante (sabonete -);cabelos
(preparações para ondular -);amêndoas (sabonete
de -);cosméticos (estojos de);essências etéreas;
rosa (óleo de -);sachês para perfumar roupa;
neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; óleos essenciais; pedra-pomes; defumação
(produtos para -) [perfumaria];adesivos (substâncias
-) para fixar cabelos postiços; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético; barba
(tinturas para -);bergamota (óleo de -);branquear
(sais para -);óleo de lavanda; banhos (preparações
cosméticas para -);cera para bigode; produtos para
limpeza; loções pós-barba; menta para perfumaria;
óleos para limpeza; desinfetante (sabão -);filtros
solares; laquê para cabelos; leites de limpeza para
toalete; lenços impregnados com loções cosméticas;
adesivos (substâncias -) para uso cosmético; beleza
(máscaras de -);óleos essenciais de limão;
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -);loções capilares; madeira aromática;
maquiagem (produtos para remover -);óleos para
perfumes e essências; perfumaria (produtos de );perfumes; perfumes de flores (bases para -);cílios
(produtos cosméticos para os-);essenciais (óleos );lápis para uso cosmético; adstringentes para uso
cosmético; alvejantes (produtos -) [lavagem];badiana
(essência de -) [anis estrelado];preparações
cosméticas
para
emagrecimento;
sabonete
medicinal; tinturas cosméticas; xampus; jasmim (óleo
de -);água de lavanda; bronzeadoras (preparações -)
[cosméticos];maquiagem (produtos para -);safrol;
cera para depilação; detergentes exceto os
utilizados durante processo de fabricação e para uso
médico; extratos de flores [perfumaria];sabões;
loções para uso cosmético; maquiagem para o rosto;
óleos para uso cosmético; cremes para clarear pele;
desodorante (sabonete -);geléia de petróleo para
uso cosmético; giz para limpeza; gorduras para uso
cosmético; hálito (pulverizadores para perfumar );água de colônia; óleos para toalete
Procurador: JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM
No.902620142 20/05/2010
Tit.PANACEA BIOTEC LIMITED (IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7621736

400

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SITCOM
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano;
preparações para hemorróidas
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902620800 20/05/2010
400
Tit.DARCI ELENA NICOLAU (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00274014645
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PEIRÓPOLIS
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 frutas congeladas; compotas; frutas
(geléias de -);frutas (polpa de -);frutas cozidas; frutas
cristalizadas; frutas, legumes e verduras em
conserva; frutas, legumes e verduras secos; doce de
leite (ompi);fruta (pedaços de -);frutas (saladas de );frutas conservadas em álcool; frutas em conserva;
frutas enlatadas; açúcar (frutas cobertas com );polpas de frutas; raspas [cascas] de frutas;
marmelada; cristalizadas (frutas -);pedaços de fruta;
frutas cobertas com açúcar; saladas de frutas
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.902620967 20/05/2010
400
Tit.ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PAZ LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94595808000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTÁBIL PAZ

CFE(4) 3.7.11; 26.11.1; 27.5.9-10
NCL(9) 35 contabilidade; assessoria, consultoria e
informação sobre tributos, impostos e taxas;
assessoria, consultoria e informação sobre imposto
de renda; assessoria, consultoria e informação em
contabilidade; declarações de impostos (preparação
de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONTÁBIL".
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902621661 20/05/2010
400
Tit.GOOD CARD MEIOS DE PAGAMENTOS A C H
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08273364000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GOOD AUTO
NCL(9) 35 aluguel de máquinas e equipamentos de
escritório incluído nesta classe; análise de custo;
gestão computadorizada de arquivos; localização de
veículos de frete por computador; sistematização de
informações em bancos de dados de computador;
assessoria em gestão de negócios; consultoria em
organização de negócios; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos);assessoria em
gestão comercial ou industrial; compilação de
informação para bancos de dados de computador;
administração de cartão de desconto; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão);informações de negócios; levantamentos de
informações de negócios; previsões econômicas[
consultoria ];aluguel de máquinas de venda
automática; consultoria profissional em negócios
Procurador: MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS
No.902621696 20/05/2010
400
Tit.AÇOVAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02689668000113
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Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AÇOVAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CFE(4) 26.1.1; 26.3.6; 27.5.1
NCL(9)
09
painéis
de
controle
[eletricidade];eletrodutos
[condutos
de
eletricidade];painéis de distribuição; quadros de
distribuição [eletricidade];conexões para linhas
elétricas; caixas de distribuição [eletricidade];dutos
[eletricidade];elétricas (conexões -);condutos de
eletricidade [eletrodutos];conectores [eletricidade]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INDÚSTRIA E COMÉRCIO".
Procurador: OSMAR RODRIGUES JEBER
GUSMÃO
No.902621866 20/05/2010
Tit.FRANCISCANI BERNARDES IND. E COM.
CONFECÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10420409000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MALC

400

CFE(4) 26.4.18; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO
No.902622390 20/05/2010
400
Tit.VILLA BUENA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
- EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03063554000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHOCOTACO
NCL(9) 30 massas alimentares; milho (farinha de );cacau (produtos de -);alimentos farináceos;
chocolate; tortillas; waffles; farinha de milho; cacau;
tacos; trigo (farinha de -);alimentares (massas );massas [alimentares];petits fours (fr.) [pastelaria]
Procurador: LILIAN DE MELO SILVEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
No.902622609 20/05/2010
Tit.FRANCISCANI BERNARDES IND. E COM.
CONFECÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10420409000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MALC

400

CFE(4) 26.4.18; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 25 roupa para ginástica; vestuário incluído
nesta classe; banho (roupões de -);calças; roupa
íntima; roupas de couro; banho (calções de );cachecóis; casacos [vestuário];coletes; lenços de
pescoço; malhas [vestuário];calção para banho;
spencer ;saias; suéteres; sutiãs; trajes; blazers
[vestuário];pulôveres; confeccionado (vestuário );luvas [vestuário];parcas; biquíni; roupa para
ginástica [colante];camisas; jaquetas; robe; roupas
de imitação couro; túnicas; banho (roupas de );calças compridas; capotes; couro (roupas de );couro
(roupas
de
imitação
de
-);faixas
[vestuário];jérseis [vestuário];sáris; xales; bermudas;
bonés; camisetas; maiô;roupa de baixo; roupas de
banho; roupões de banho; artigos de malha
[vestuário];capuzes [vestuário];ginástica (roupa para
-) [colante];macacões; echarpe
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO
No.902622730 20/05/2010
400
Tit.PIMENTA & MACHADO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07013464000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ÓTICAS VIU
NCL(9) 09 caixa [estojo] para guardar lentes;
corretor
de
visão
;cordões
para
óculos
[pincenê];correntes para óculos; câmeras de vídeo;
lentes de contato; líquido anti-embaçante para
óculos de natação; óculos (armação de -);aparelho
ou instrumento óptico; óculos para esportes; lentes
de contato (estojos para -);óculo para prática de tiro
ao alvo; estojos de óculos; óculos antiofuscantes;
esportes (óculos para -);estojos para óculos;
oculares (instrumentos contendo -);oculista (artigos
de -);óculos de sol; estojos para lentes de contato;
lentes ópticas; oculares [instrumentos ópticos];lentes
corretivas [óptica];lentes de aumento; óculos;
binóculos; óculo para guiar moto e ciclo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ÓTICAS".
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
No.902622790 20/05/2010
400
Tit.PIMENTA & MACHADO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07013464000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ÓTICAS VIU
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ÓTICAS".
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
No.902623176 20/05/2010
400
Tit.TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
DE CAFÉ LIMITADA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07805743000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TERRA DA GENTE
NCL(9) 30 café em pó;café (sucedâneos de -);café
em grão; café;café solúvel
Procurador: JOBSON DA SILVA MOITINHO
No.902624377 20/05/2010
400
Tit.AUGUSTO FERREIRA DA SILVA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41298100000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLAN-MED

CFE(4) 5.3.1-2; 5.3.11,15
NCL(9) 05 adjuvantes para uso medicinal; albumina
(alimentos à base de -) para uso medicinal;
alimentos dietéticos (preparações para -) adaptados
para uso medicinal; geléia de petróleo para uso
medicinal; hormônios para uso medicinal; lecitina
para uso medicinal; preparações para banhos
medicinais; sais de potássio para uso medicinal;
soporíferos; tabaco (cigarros sem -), para uso
medicinal;
enxofre
(bastões
de
-)
[desinfetantes];ervas para fumar para uso medicinal;
flores de enxofre para uso farmacêutico; fumigação
(bastões para -);cascas de árvore para uso
farmacêutico; chá de erva medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; solução eletrolítica para fins medicinais;
magnésia para uso farmacêutico; óleos para uso
medicinal; químicas (preparações -) para uso
medicinal; raízes medicinais; sais de água mineral;
vitaminas (preparações para -);balas [doces]
medicinais; gases para uso medicinal; elixires
[preparações farmacêuticas];ervas (chás de -) para
uso medicinal; ervas daninhas (preparações para
destruir -);erva para infusão medicinal; banhos
medicinais (água do mar para -);diástase para uso
medicinal; dietéticas (substâncias -) adaptadas para
uso medicinal; amido para uso dietético ou
farmacêutico; germicidas; implantes cirúrgicos
[tecidos vivos];mineral (água -) para uso medicinal;
nutricionais (complementos -) para uso medicinal;
pílulas para uso farmacêutico; sais para banhos de
água mineral; bálsamo contra queimadura produzida
pelo frio; emagrecimento (preparações medicinais
para -);bebidas dietéticas adaptadas para uso
medicinal;
bebidas
medicinais;
diagnóstico
(preparações para -) para uso medicinal; dietéticos
(alimentos -) adaptados para uso medicinal; própole
para uso medicinal [xarope];xampu para animal com
finalidade terapêutica; açúcar para uso medicinal;
leite de amêndoas para uso farmacêutico; medicinais
(raízes -);pomadas para uso medicinal; soros;
tônicos
[medicamento];xaropes
para
uso
farmacêutico; banhos (preparações terapêuticas
para -);ervas medicinais; cápsulas para uso
farmacêutico; decocções para uso farmacêutico;
liberador hormonal; óleo mineral branco medicinal,
utilizado
na
formulação
de
cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
cimento para uso odontológico; bálsamo e óleo
descongestionante nasal e bronquial para uso
externo; aneto (essência de -) para uso medicinal;
antibióticos; leite maltado (bebidas de -) para uso
medicinal; meios para culturas bacteriológicas;
banho (sais de -) para uso medicinal; erva para
banho medicinal; vitamina e sais minerais;
cardioestimulante [medicamento];barra dietética para
suplementação nutricional, para fins medicinais;
suplemento ou complemento alimentar em barra
para uso medicinal; alimentos para bebês; glicerina
para uso medicinal; glicose para uso medicinal;
gorduras para uso medicinal; jujubas medicinais;
lactose; medicinal (óleos para uso -);sais aromáticos;
vaginal (produtos para lavagem -);vinha (produtos
químicos para combater doenças da -);bálsamos
para uso medicinal; enzimas para uso medicinal;
eucaliptol
para
uso
farmacêutico;
filoxera
(preparações químicas para combate à -);fumar
(ervas para -) para uso medicinal; fumigação
(preparações para -) para uso medicinal; casca de
mangue para uso farmacêutico; chá para emagrecer
para uso medicinal; chás medicinais; drogas para
uso medicinal; bálsamo e óleo para alívio da dor e
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coceira para uso externo; banho de espuma
(preparações para - ), para uso medicinal;
analgésicos; malte para uso farmacêutico; nervinos;
sais para uso medicinal; balsâmicas (preparações -)
para uso medicinal; emplastros para uso medicinal;
frieiras (preparações para -);bastões de enxofre
[desinfetantes];banho de imersão de uso animal
(preparações para - ), para uso medicinal; águas
minerais para uso medicinal; lêvedo para uso
farmacêutico; medicamentos para uso humano;
medicinais (bebidas -);medicinais (ervas -);opiáceos;
quinino para uso medicinal; balas [doces] para uso
medicinal; enzimáticas (preparações -) para uso
medicinal; ergotina para uso farmacêutico; erva-doce
para uso medicinal; ervas daninhas (produtos para
combater as -);eucalipto para uso farmacêutico;
cápsulas para remédios; depurativos (medicamentos
-);suplemento ou complemento alimentar em pó para
uso medicinal
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.902624407 20/05/2010
Tit.JAKS SERVIÇOS COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63690770000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JAKS SERVIÇOS

400

CFE(4) 7.1.25; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 37 instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação e reparo de elevadores;
instalação e reparo de equipamentos de
aquecimento; pintura, de interior e de exterior;
manutenção
de
equipamentos
elétricos;
encanamento (serviços de -);instalação, manutenção
e reparo de máquinas; desinfecção e limpeza de
piscina; bombeiro hidráulico (serviços de );edificações (impermeabilização de -);edifícações
(limpeza de fachada de -);limpeza de fachada de
edificações; aplicação de tinta e impermeabilizante;
zelador; instalação e reparo de equipamentos de
refrigeração; limpeza de chaminé;limpeza de
interiores de edifícios; polimento; limpeza, reparo, e
manutenção de rede de esgoto; edifícios (limpeza de
interiores de -);elevadores (instalação e reparo de );lavagem; limpeza de janelas; impermeabilização de
edificações; informação sobre reparos; aluguel de
máquina para limpeza; aplicação de estaca tipo
mega para eliminação de rachadura e trinca em
prédio urbano e rural; desentupimento e limpeza de
cano e tubulação; cabo telefônico [instalação de ];calafetagem; ar-condicionado (instalação e reparo
de aparelhos de -);serviços de isolamento para
edificações; conserto de bomba; lavagem a vapor
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SERVIÇOS".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902625446 20/05/2010
400
Tit.ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
LIMITADA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84968874000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AL ALMAQ

Procurador: ANTONIO BELMIRO DE SOUZA
SANTOS
No.902626841 20/05/2010
400
Tit.VALE SEALS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
VEDAÇÕES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04496310000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: V ValeSeals

CFE(4) 26.4.18; 27.5.8-10; 29.1.12
NCL(9) 40 encadernação; fotolito; plotagem;
impressão; colocação de sobrecapa [serviços de
encadernação];impressão ofsete; plastificação
Procurador: JOSE DIOGO GUILEN
No.902625691 20/05/2010
400
Tit.DSM IP ASSETS B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4948378
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESTROVEN
NCL(9) 05 dietéticas (substâncias -) adaptadas para
uso medicinal; dietéticos (alimentos -) adaptados
para uso medicinal; nutricionais (complementos -)
para uso medicinal
Procurador: CLARISSA CASTRO JAEGGER
No.902625985 20/05/2010
400
Tit.APOCALIPSE COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74489238000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WYTCHER
NCL(9) 25 saltos de sapatos; agasalhos para as
mãos; bandanas; banho (roupas de -); banho
(sandálias de -); cachecóis; coletes; chinelo
[vestuário comum]; baby-doll; maiô; bermudas;
malhas [vestuário]; meias-calças; calçado para uso
profissional; roupas de banho; vestuário; banho
(toucas de -); calças compridas; camisas; ginástica
(sapatos para -); trajes; banho (calções de -); blazers
[vestuário]; calças; camisetas; ginástica (roupa para ) [colante]; poncho; boné; roupa para ginástica;
roupões de banho; sandálias; bonés; botinas;
chapéus, bonés; coletes [roupa íntima]; lingerie (fr.);
calção para banho; canga; biquíni; roupa para
ginástica [colante]; sungas; calçados; meias; jaleco;
sapatos de praia; sobretudos [vestuário]; ternos;
banho (chinelos de -); banho (roupões de -); cuecas;
paletós; calçado esportivo; roupa íntima; saias;
artigos de malha [vestuário]; botas; calçados;
chinelos [pantufas], todos os produtos anteriormente
mencionados incluídos nesta classe.
Procurador: ANTONIO BELMIRO DE SOUZA
SANTOS
No.902626060 20/05/2010
400
Tit.APOCALIPSE COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74489238000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RAIKI
NCL(9) 25 sapatos de praia; toucas de banho;
malhas [vestuário]; meias; biquíni; trajes; uniformes;
agasalhos para as mãos; bermudas; camisetas;
coletes; gravatas; jaleco; roupa de baixo; roupas de
fantasia; banho (chinelos de -); banho (toucas de -);
lingerie (fr.); paletós; sandálias; sungas; sutiãs;
ternos; vestuário; banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); bolsos; calças compridas; meiascalças; baby-doll; roupa íntima; roupa para ginástica
[colante]; roupas de banho; banho (calções de -);
coletes [roupa íntima]; anáguas; blazers [vestuário];
botas; calçados; chapéus, bonés; canga; maiô;
bonés; calças; macacões; pijamas; plastrom; calção
para banho; roupa para ginástica; roupas de couro;
roupões de banho; saias; sobretudos [vestuário];
trajes de banho; banho (roupas de -); calçados;
camisas; chinelos [pantufas]; ginástica (roupa para -)
[colante]; ginástica (sapatos para -); jaquetas; boné,
todos os produtos anteriormente mencionados
incluídos nesta classe.

CFE(4) 9.1.1; 26.4.3; 27.5.1
NCL(9) 37 informação sobre reparos; construção de
vedação; isolamento (serviços de -) para edificações;
serviços de isolamento para edificações; instalação,
manutenção
e
reparo
de
máquinas;
recondicionamento de máquinas desgastadas ou
parcialmente destruídas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SEALS", ISOLADAMENTE.
Procurador: SOCIEDADE CIVIL BRAXIL LTDA
No.902626876 20/05/2010
400
Tit.LATINEX INTERNATIONAL COMERCIO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
MANUFATURADOS LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05540409000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THE CAPE HERB & SPICE COMPANY

CFE(4) 26.1.3; 27.5.1
NCL(9) 30 baunilha [flavorizante];flavorizantes,
exceto óleos essenciais; anis [grãos];cevada moída;
sal para conservar alimentos; caril [curry (ingl.)]
[especiaria];orégano;
alfafa
[condimento];alho
[condimento];pimenta-da-jamaica [tempero];chutney
[condimento];pimenta; açafrão [temperos];cerveja
(vinagre de -);condimentos; temperos; cravos-daíndia [especiaria];tomilho; especiarias; alecrim
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "HERB & SPICE" E "COMPANY".
Procurador: FERNANDA ALTVATER RICHTER
No.902626965 20/05/2010
400
Tit.JOY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09275871000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALIANÇA PRODUTOS VETERINÁRIOS
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No.902627023 20/05/2010
Tit.PANOSUL TEXTIL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00554403000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PANOSUL

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações veterinárias; comércio (através de
qualquer meio) de animais vivos; representação
comercial; comércio (através de qualquer meio) de
chicotes, arreios e artigos de selaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais;
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRODUTOS VETERINÁRIOS".
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.902626990 20/05/2010
Tit.PANOSUL TEXTIL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00554403000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PANOSUL

400

400

No.902629670 21/05/2010
400
Tit.TUBOPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46296018000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GIRACOL

CFE(4) 25.1.5; 27.5.1
NCL(9) 25 robe; sobretudos [vestuário]; uniformes;
banho (toucas de -); camisas; cuecas; roupões de
banho; sutiãs; malhas [vestuário]; pijamas;
agasalhos para as mãos; aventais [vestuário]; banho
(chinelos de -); meias-calças; chinelo [vestuário
comum]; camisola; canga; roupas de banho; artigos
de malha [vestuário]; banho (calções de -); calças;
macacões; sungas; banho (roupões de -); camisetas;
capuzes [vestuário]; luvas [vestuário]; saias; banho
(roupas de -); banho (sandálias de -); bermudas;
cachecóis; chinelos [pantufas]; jaquetas; trajes;
calçados; vestuário; calças compridas; casacos
[vestuário]; estolas de pele; meias, todos os
produtos anteriormente mencionados incluídos nesta
classe.
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.902627074 20/05/2010
Tit.LATINEX INTERNATIONAL COMERCIO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
MANUFATURADOS LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05540409000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: O OLIVE OIL

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DESIGN".
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA

400

CFE(4) 3.2.9; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais metálicos para vias férreas;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
construções metálicas transportáveis; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de metal
comum
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902629980 21/05/2010
400
Tit.IND. E COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS
FERNANDES LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03677709000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHOCOLÍDIA

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
tapeçarias murais; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes;
comércio (através de qualquer meio) de tecidos
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.902627007 20/05/2010
Tit.LATINEX INTERNATIONAL COMERCIO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
MANUFATURADOS LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05540409000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: O OLIVE OIL

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 vinagre de erva; vinagre de álcool;
vinagre de vinho; vinagre
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "OLIVE OIL".
Procurador: FERNANDA ALTVATER RICHTER

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 óleos comestíveis; azeite de oliva para
uso alimentar; azeite de dendê
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "OLIVE OIL".
Procurador: FERNANDA ALTVATER RICHTER
No.902628097 21/05/2010
400
Tit.COCADA DESIGN COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11489758000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COCADADESIGN
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
molduras; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de marfim; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de âmbar; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de monumentos não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 biscoitos amanteigados; bolachas;
chocolate (bebidas à base de -);chocolate em pó
[para uso na culinária, exceto para fabricação de
bebidas];cajuzinho, brigadeiro e quindim; goiabada;
amêndoas (bolinhos ou biscoitos de -);amêndoas
(confeitos de -);bebidas à base de chocolate;
biscoitos; cacau; cacau [doce de-];gengibre (bolo ou
pão de -);tortas [doces e salgadas];cacau em
pó;amêndoas (pasta de -);amendoins (confeitos de );baunilha [flavorizante];chocolate; flocos de aveia;
churros [doce];bolo, preparado para consumo final,
confeitado ou não ;brigadeiro, cajuzinho e quindim;
amêndoas torradas; cacau (bebidas de -) com leite;
frutas (geléias de -) [confeitos];gelado (iogurte );amido para uso alimentar; bebidas à base de
cacau; cacau (bebidas à base de -);caramelos
[doces];cereais (preparações feitas com -);quindim,
brigadeiro e cajuzinho ;amido (produtos de -) para
uso alimentar; cacau (produtos de -);cereais secos
(flocos de -);chocolate (bebidas de -) com leite;
fondants [confeitos];suspiro
Procurador: LARISSA BORGES FRÓES
No.902630610 21/05/2010
400
Tit.AUTO POSTO IRMÃOS BATISTA LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02393780000102
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Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRIK

Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902635948 24/05/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 04 aditivos, não químicos, para combustível
para motores; combustível para motor (aditivos, não
químicos para -);aditivo para álcool combustível;
álcool [combustível];combustível; óleo combustível;
combustível para motor; gasolina; briquetes
combustíveis; combustível à base de álcool;
combustível
(óleo
-);combustível
mineral;
combustíveis (misturas -) vaporizadas; éter de
petróleo [gasolina leve];metanol (combustível)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "POSTO".
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902631578 21/05/2010
400
Tit.NUTRI AGRO DIMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56907736000879
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MILHO DO PAIOL

CFE(4) 3.7.3; 7.1.9; 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 31 algarobilho para consumo animal;
alimentos para animais de estimação; farelos (massa
de -) para consumo animal; levedura para animais;
milho (torta de -) para gado; farinha de osso para
animal; biscoito para animal de estimação; alimentos
para animais; animais (preparações para engorda de
-);animais de estimação (alimentos para -);torta de
colza para gado; ração para animal; bloco de sal
para animais; amendoim (farinha de -) para animais;
cereais (subprodutos do processamento de -), para
consumo animal; torta de amendoim para animais;
biscoitos para cães; objetos comestíveis para
mascar para animais; papas para engorda de
animais de criação; pássaros (alimentos para );proteína para consumo animal; açúcar para animal;
capim
[ração
animal];alfafa
[alimento
para
animal];algas para consumo humano ou animal;
animais confinados (alimento para -);feno; grãos
para consumo animal; vegetal para animal; alpiste;
animais de criação (preparações para engorda de );ervas para consumo humano ou animal; farinha de
peixe para consumo animal; farinha para animais;
sal para gado; torta para gado; carne para animal
[alimento para animais];alimento para gado;
amendoim (torta de -) para animais; animais
(alimentos para -);torta [alimento para animal];cereal
para animal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MILHO DO PAIOL".
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902631721 21/05/2010
400
Tit.Durasonic do Brasil Distribuidora Ltda. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10015320000179

CFE(4) 1.15.5; 27.5.1
NCL(9) 34 isqueiros para fumantes; cinzeiros para
fumantes; charuteiras; cigarreiras; artigo para
fumante; pedras de isqueiro; porta-fósforos; fósforos;
piteiras para cigarro; suportes para cachimbo
[cavaletes] [cachimbos para tabaco];boquilhas para
piteiras para cigarros
Procurador: ANSELMO CARDOSO
No.902633155 22/05/2010
400
Tit.DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARTINS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83073262000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CASAMADRE
NCL(9) 30 arroz
Procurador: CERUMAR ASSES. E CONS. EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
No.902633724 24/05/2010
400
Tit.CAPUCCI & BARRA COMÉRCIO DE BEBIDAS E
ALIMENTOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07745252000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IONIC
NCL(9) 32 bebidas não-alcoólicas; xarope para
bebida não alcoólica; bebida energética não
alcoólica; substância para fazer bebida não alcoólica
;isotônicas (bebidas -)
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902635506 24/05/2010
Tit.EXÍMIA COMUNICAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05580676000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Anuário de Design Hospitalar
NCL(9) 16 impressas (publicações -);anuário
Procurador: O PRÓPRIO.

400

No.902635840 24/05/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.902635964 24/05/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902635972 24/05/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902635999 24/05/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902636049 24/05/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902636057 24/05/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902636090 24/05/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902636170 24/05/2010
400
Tit.ISABEL CRISTINA CONEGILAN - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06148037000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Pizza Bel Sabor e Saúde

No.902635859 24/05/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902635891 24/05/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902635913 24/05/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO

CFE(4) 8.7.1,8.7.3-4; 8.7.14,17
NCL(9) 30 chá;macarrão; massas alimentares;
sorvete; alcaparras; bebidas à base de cacau;
condimentos; tortas [doces e salgadas];panquecas;
pão; pizzas; biscoitos; bolo (massa para -);farinha
moída (produtos de -);farinha de trigo; tomate (molho
de -);fermentos para massas; frutas (geléias de -)
[confeitos];bebidas à base de chá;espaguete;
farinhas para uso alimentar *;pastelaria; molho de

474 DIRMA – Despachos em Pedidos

tomate; pãezinhos; sorvetes; sorvetes (agentes para
engrossar -);sorvetes (pós para preparar -);farinha
integral
[uso
alimentar];temperos;
alimentos
farináceos; doces [confeitos]
Apostila: SEM DIREITO A USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PIZZA" E "SABOR E SAUDE".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902636529 24/05/2010
400
Tit.ISABEL CRISTINA CONEGILAN - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06148037000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Pizza Bel Sabor e Saúde

RPI 2214 de 11/06/2013

de acomodações temporárias; reservas em hotéis;
aluguel de acomodações temporárias
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HOTEL".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902636944 24/05/2010
Tit.CARVÃO SILVEIRA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11286920000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARVÃO SILVEIRA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 01 substâncias químicas industriais;
alimentos (substâncias químicas para conservação
de -);tanantes (substâncias -)
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 8.7.1,8.7.3-4; 8.7.14,17
NCL(9)
43
cantinas;
cantinas[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações
sobre
restaurante;
assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante[
informação, assessoria, consultoria ];bar (serviços de
-);bar (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];lanchonetes; lanchonetes[ informação,
assessoria, consultoria ];alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo];alimentação
natural,
macrobiótica
[preparação
de
alimentos
para
consumo][
informação, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em culinária; assessoria, consultoria e
informação em culinária[ informação, assessoria,
consultoria ];aconselhamento relativo a receitas
culinárias; aconselhamento relativo a receitas
culinárias[ informação, consultoria ];restaurantes;
restaurantes[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PIZZA" E "SABOR E SAUDE".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 25.12.25
NCL(9)
40
materiais
(informação
sobre
processamento de -);triagem de lixo e de material
reciclável [transformação];reciclagem de resíduos e
lixo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CARVÃO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902637070 24/05/2010
400
Tit.SHEARMAN & STERLING LLP (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7438524
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHEARMAN & STERLING
NCL(9) 45 serviços jurídicos
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902637185 24/05/2010
Tit.ARTESÃ EDITORA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03813768000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A ARTESÃ

400

CFE(4) 2.9.15; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos; comércio (através de qualquer
meio) de material de instrução e de ensino
Procurador: OSMAR RODRIGUES JEBER
GUSMÃO
No.902637452 24/05/2010
Tit.SANLEON COM.DE INGREDIENTES
ALIMENTICIOS E QUIMICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11696644000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SanLeon

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
43
hotéis;
lanchonetes;
pensões
[alojamento];agências de acomodações [hotéis,
pensões];bar (serviços de -);bufê (serviço de -);autoserviço (restaurantes de -);cafés [bares];cafeterias;
restaurantes; cantinas; restaurantes de auto-serviço;
acomodações
temporárias
(aluguel
de
);acomodações temporárias (reservas de -);reservas

400

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 02 corantes; alimentos (corantes para );corantes para alimentos; corantes para bebidas
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902637592 24/05/2010
Tit.SANLEON COM.DE INGREDIENTES
ALIMENTICIOS E QUIMICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11696644000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SanLeon

No.902636650 24/05/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902636782 24/05/2010
400
Tit.M. COSTA HOTELARIA LTDA - ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10434542000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOTEL CENTRAL PLAZA MARINGÁ

No.902637541 24/05/2010
Tit.SANLEON COM.DE INGREDIENTES
ALIMENTICIOS E QUIMICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11696644000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SanLeon

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 aromáticos [óleos essenciais];essências
etéreas; óleos essenciais; flavorizantes para bebidas
[óleos essenciais]
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902637991 24/05/2010
400
Tit.GILSON CORDEIRO DE ARRUDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03594080000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRINCA FERRO
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11567642000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GAZIN VIAGENS

CFE(4) 3.7.21; 27.5.1
NCL(9) 34 cigarro (piteira de -);fumo; recipientes de
gás para isqueiro para charutos; boquilhas para
piteiras para cigarros; boquilhas de âmbar amarelo
para piteira de cigarro e charuto; cortadores de
charuto; porta-fósforos; rapé;âmbar amarelo (pontas
de -) para piteira de cigarro e charuto; bolsas para
tabaco [fumo];cigarros; fósforos; fumantes (isqueiros
para -);fumo para mascar; limpadores para
cachimbos [cachimbos para tabaco];piteira de
cigarro; rapé (caixas de -);recipientes para fumo;
tabaco (bolsas para -) [fumo];cigarros (enrolador de );fósforos (caixas de -);tabaco (cachimbos para );cachimbos para tabaco; âmbar amarelo (boquilhas
de -) para piteira de cigarro e charuto; cigarreiras;
cigarrilhas; cigarro (filtros de -);cigarros contendo
sucedâneos de fumo, exceto para uso médico;
isqueiros para fumantes; papel absorvente para
cachimbos de tabaco; charutos; cinzeiros para
fumantes; papel de cigarro; piteiras para charuto;
piteiras para cigarro (boquilhas para -);piteiras para
cigarro; pontas de âmbar amarelo para piteira de
cigarro e de charuto; charuteiras; ervas para fumar
*;escarradeira para usuários de tabaco; filtros de
cigarro; pacotes de papéis para cigarros; papéis para
cigarros (pacotes de -);pedras de isqueiro; suportes
para cachimbo [cavaletes] [cachimbos para
tabaco];umidificadores [caixas para conservar tabaco
suficientemente úmido];charuto (cortadores de -)
Procurador: BREVETTI ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA
No.902638416 25/05/2010
Tit.SANLEON COM.DE INGREDIENTES
ALIMENTICIOS E QUIMICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11696644000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SanLeon

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
substâncias tanantes; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à indústria; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas a conservar
alimentos; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas; representação
comercial; importação-exportação (agências de -)
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 39 acompanhamento de viajantes;
organização de excursões; agência de viagem,
exceto reserva de hotel; agência de viagem, exceto
reserva de hotel[ informação, assessoria, consultoria
];agências de turismo [exceto para reservas de
hotel];agências de turismo [exceto para reservas de
hotel][
informação,
assessoria,
consultoria
];corretagem de transporte; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo; reservas para
viagens; informações sobre transportes; reserva de
assentos para viagem; guia de turismo; visitas
turísticas; visitas turísticas[ informação, assessoria,
consultoria ];agente de viagem; agente de viagem[
informação, assessoria, consultoria ];emissão e
venda de passagens; emissão e venda de
passagens[ informação, assessoria, consultoria
];organização de cruzeiros [viagens]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VIAGENS".
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO
No.902641379 25/05/2010
Tit.SANLEON COM.DE INGREDIENTES
ALIMENTICIOS E QUIMICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11696644000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SanLeon

400

No.902641670 25/05/2010
Tit.COMERCIO DE AUTO PECAS USADAS
RAMAUTO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68224914000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RAMAUTO

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
Procurador: MARLI FERREIRA DO NASCIMENTO
No.902643746 26/05/2010
155
Tit.ACADEMIA DE GINASTICA MARATTON LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08734464000133
*PET(WB) 810100380993, DE 15/12/2010
Procurador: JOÃO BRUNO DACOME BUENO
No.902646036 26/05/2010
295
Tit.CLÍNICA PEDRO CAVALCANTI LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09398447000135
*ANULA-SE O DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
EXARADO NA RPI 2210, DE 14/05/2013, POR
ERRO FORMAL.
Procurador: O PRÓPRIO.

400

No.902647296 27/05/2010
400
Tit.BL BREDA COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11048716000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BARRIGUINHA DE LUXO
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 32 néctares de fruta [não-alcoólicos];suco de
fruta; xaropes para bebidas; bebidas não-alcoólicas;
isotônicas (bebidas -);essências para fabricar
bebidas; extratos de fruta não alcoólicos
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 alimentos farináceos; café;condimentos;
infusões não medicinais; pó para pudim; bebidas à
base de chocolate; bebidas à base de
chá;flavorizantes
para
bolos,
exceto
óleos
essenciais; cacau em pó;erva para infusão, exceto
medicinal; bebidas à base de café;flavorizantes para
café;massas [alimentares];essências para alimentos
[exceto
essências
etéreas
e
óleos
essenciais];farinhas
para
uso
alimentar;
flavorizantes, exceto óleos essenciais; massas
alimentares; doces [confeitos];café em pó;pó para
fabricação de doce; pó para bolo; fermento;
flavorizantes para bebidas, exceto óleos essenciais;
aveia integral em pó;bebidas à base de cacau;
especiarias
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902639838 25/05/2010
Tit.GAZIN VIAGENS LTDA (BR/PR)

No.902641468 25/05/2010
Tit.SANLEON COM.DE INGREDIENTES
ALIMENTICIOS E QUIMICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11696644000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SanLeon

400

CFE(4) 2.3.23; 27.5.1
NCL(9) 25 roupa para ginástica; sobretudos
[vestuário];lenços de pescoço; bermudas; lingerie
(fr.);artigos de malha [vestuário];banho (roupões de );baby-doll; camisetas; chinelos [pantufas];pulôveres;
calçados [incluídos nesta classe];pijamas; roupa
íntima; sutiãs; luvas [vestuário];vestuário [incluído
nesta classe];calças compridas; meias; penhoar;
cinta [vestuário comum];robe; roupa de baixo; saias;
camisas; jaquetas; biquíni
Procurador: VALOR MARCAS E PATENTES S/S
LTDA

400
No.902647350 27/05/2010

400
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Tit.MAR- QUENTE CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02732234000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SNOWDON
NCL(9) 25 saias; calções de banho [sungas];chinelos
[pantufas];coletes;
cuecas;
jérseis
[vestuário];macacões; parcas; jaleco; bermuda para
prática de esporte; pulôveres; camisas; capotes;
coletes [roupa íntima];corpete; lenços de pescoço;
calças compridas; luvas sem dedos; malhas
[vestuário];sobretudos
[vestuário];uniformes;
bermudas; bonés; chapéus, bonés etc; cintos portamoedas [vestuário];jaquetas; estolas; maiô;roupas
de imitação couro; sungas; artigos de malha
[vestuário];casacos
[vestuário];confeccionado
(vestuário -);cinta [vestuário comum];spencer
;blazers
[vestuário];cintos
[vestuário];luvas
[vestuário];camisola; roupa para ginástica; roupa
para ginástica [colante];vestuário [incluído nesta
classe];camisetas;
combinações
[vestuário];impermeáveis
(roupas
-);pijamas;
echarpe; canga; biquíni; suéteres; calças; meias
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902647482 27/05/2010
Tit.JOSE LUIZ TOMAZINI ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04903148000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOMÁZIUS Pet Products Cães Gatos

400

[confeitos];farinha de mandioca; salgadinho, exceto
croquete; pastel; capeletti [massa alimentícia]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SABOR & SABOR".
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.902647792 27/05/2010
400
Tit.ACEVEDO & DALL'AGNOL LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73604548000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SSA SABOR & SABOR
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SABOR & SABOR".
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.902648047 27/05/2010
400
Tit.USINA DE ASFALTO E CONCRETO SÃO
PEDRO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11078223000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: USINA DE ASFALTO E CONCRETO SÃO
PEDRO
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
asfalto, piche e betume; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "USINA DE ASFALTO E
CONCRETO".
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.902648438 27/05/2010
Tit.SOQUIMA PRODUTOS QUIMICOS DE
MANUTENCAO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44948644000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: S SOQUIMA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 18 focinheira; arreios para animais; capas
para animais; freios para animais; cobertura para
animal; laçarote e laço para animal; cães (coleiras
para -);coleiras para animais; fita e fitilho para animal
[em couro];roupas para animais de estimação;
fraldas para animais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "Pet Products" E "Cães Gatos".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902647717 27/05/2010
400
Tit.ACEVEDO & DALL'AGNOL LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73604548000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SSA SABOR & SABOR
NCL(9) 30 panquecas; pudins; quiches; alimentos
farináceos; aveia (alimentos à base de -);confeitos;
espaguete; farinhas para uso alimentar; fondants
[confeitos];fécula de araruta; crepe; canelone [massa
alimentícia];brigadeiro, cajuzinho e quindim; petits
fours (fr.) [pastelaria];amendoins (confeitos de );amido (produtos de -) para uso alimentar; amido
para uso alimentar; bolo (massa para -);cacau
(produtos de -);decorações comestíveis para bolos;
maçapão; massa para bolo; empada; lasanha;
farinha de batata; fécula de arroz; ravióli; trigo
(farinha de -);bombons; brioches; milho (farinha de );empadão; farinha de cevada; quibe; pastéis
[pastelaria];aveia (flocos de -);farinha de rosca;
massas
alimentares;
tortas
[doces
e
salgadas];farinha de tapioca; farinha de trigo; farinha
integral [uso alimentar];marzipã [pasta de amêndoa e
açúcar] ;pastelaria; soja (farinha de -);amêndoas
(confeitos de -);caramelos [doces];cereais secos
(flocos de -);milho (flocos de -);farinha de aveia;
chocolate; farinha de milho; macarrão; massas com
ovos [talharim];esfiha; farinha de arroz [para uso
alimentar];nhoque; talharim; farinha moída (produtos
de -);gelados comestíveis; geléias de frutas
[confeitos];pãezinhos; pão; biscoitos; bolos; doces
[confeitos];fermento;
frutas
(geléias
de
-)

CFE(4) 27.5.1,6
NCL(9) 01 substâncias químicas para silvicultura,
exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas e
parasiticidas; substâncias químicas para solda;
gorduras (substâncias químicas para branquear );impermeabilização
de
têxteis
(substâncias
químicas para -);impregnação de couro (substâncias
químicas para -);lamas de furação (aditivos químicos
para -);limpeza de chaminés (substâncias químicas
para
-);couro
(substâncias
químicas
para
impregnação de -);defumar carne (produtos químicos
para -);aditivos químicos para combustível; aditivos
químicos para fungicidas; aditivos químicos para
lama
de
furação;
olivina
[preparações
químicas];preparações químicas para uso científico
[exceto para uso médico ou veterinário];bactericidas
para enologia [preparações químicas usadas
durante a fabricação de vinho];bases [preparações
químicas];baterias (água acidulada para recarga de );celulose
(derivados
de
-)
[substâncias
químicas];cloreto de alumínio; cloreto de cal; apatita
[mineral hexagonal, fluorfosfato ou clorofosfato de
cálcio, ou ambos em mistura, matéria-prima para a
fabricação de adubo fosfatado];cola para vinho
[substância química];composto químico argiloso para
extinguir incêndio; água desmineralizada para fim
industrial; água oxigenada; catalisador químico;
solução química para bateria de veículo automotivo;
motor (preparações químicas para descarbonização
de -);substâncias químicas para análises em

laboratório
[exceto
para
uso
médico
ou
veterinário];têxteis (substâncias químicas para
impermeabilização de -);vernizes (solventes para );vidro (substâncias químicas para tingir -);inseticidas
(aditivos químicos para -);cores (substâncias
químicas para avivar -) para uso industrial; enologia
(bactericidas para -) [preparações químicas usadas
para fermentar vinho];espinelas [preparações
químicas];acumuladores (água acidulada para
recarga de -);água potássica; antiembaciantes
(substâncias químicas -) para janelas; orgânicas
(substâncias químicas para branquear matérias );papel químico para testes; sais de sódio
[preparações
químicas];sais
[preparações
químicas];branquear (substâncias químicas para -)
ceras; ceras (substâncias químicas para branquear );conservação de alimentos (substâncias químicas
para
-);líquido
anti-embaçante
(produto
químico);produto químico para a purificação do
açúcar; acelerador químico; ácido ascórbico e
policorgato 80 [aditivo químico usado como
melhorador de massa e farinha para a indústria de
panificação];água glicerinada; substância química
para desengraxar de uso industrial; substância
química para dispersar pigmento; solução química
para bateria de sistema de refrigeração; separação
de óleo (substâncias químicas para -);silvicultura
(substâncias químicas para -), exceto fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; solventes de
goma; substâncias químicas para avivar cores para
uso industrial; vinha (substâncias químicas para
evitar doenças da -);hipoclorito de sódio;
impermeabilização de couro (substâncias químicas
para -);intensificadores químicos para papel;
esmaltes (substâncias químicas para tingir os );flores de enxofre para uso químico; foscar vidros
(substâncias químicas para -);ácido hidroclorídrico;
ácidos (composições químicas à prova de -);água
acidulada para recarga de acumuladores; bicloreto
de estanho; branquear gorduras (substâncias
químicas para -);carne (preparações químicas para
defumar -);cloretos; preparado químico para a
afinação do aço; produto destinado à conservação
ou amadurecimento químico de fruta ou hortaliça;
óleos (aditivos químicos para - );substâncias
químicas industriais; substâncias químicas para
agricultura, exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas
e parasiticidas; tetracloreto; tingir (substâncias
químicas para -) esmalte e vidro; impregnação de
têxteis (substâncias químicas para -);iodo para uso
químico; creosoto para uso químico; elementos
químicos de fissão; fermentos lácteos para uso
químico; alimentos (substâncias químicas para
conservação de -);amido (agentes químicos para
fluidificar -) [agentes de descolagem];artificiais
(adoçantes -) [preparações químicas];branquear
(substâncias químicas para -) matérias orgânicas;
condensação (substâncias químicas para evitar );ligante para fundição [produto químico];produto
químico para curar polímero de uretano usado na
indústria da borracha; ácido clorídrico para uso
industrial; água clorada para fim industrial; míldio
(preparações químicas para prevenir -);nitrato de
bismuto para uso químico; têxteis (substâncias
químicas para impregnação de -);tintas (preparações
químicas para fabricação de -);vinho (substâncias
químicas usadas para fermentar -);janelas
(substâncias químicas antiembaciantes para -);couro
(substâncias químicas para impermeabilização de );fermentos para uso químico; filtragem (material
para -) [preparações químicas];aditivos químicos
para inseticidas; adoçantes artificiais [preparações
químicos];agentes químicos para fluidificar amido
[agentes de descolagem];avivar cores (substâncias
químicas para -) para uso industrial; óleo
(substâncias químicas para branquear -);perclorato;
permutadores
de
íons
[substâncias
químicas];branquear (substâncias químicas para -)
óleo; bromo para uso químico; cloreto de cal
[adubo];comburentes
[aditivos
químicos
para
combustível];aditivo químico para laticínio ;banho
químico para fundição de metal; substância química
para esvaziar radiador; aditivos químicos para óleos;
químicos (aditivos - ) para óleos; manchas
(substâncias químicas para evitar -) em tecidos;
mangra (preparações químicas para proteção contra
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-);solda (substâncias químicas para -);substâncias
químicas para preparação de couro; tetracloreto de
carbono; têxteis (substâncias químicas para avivar );fungicidas (aditivos químicos para -);couro
(substâncias
químicas
para
renovar
);descarbonização
de
motores
(preparações
químicas para -);destilada (água -);esmalte
(preparações químicas, exceto pigmentos, para
fabricação de -);água (substâncias químicas para
purificação de -);recarga de baterias (água acidulada
para -);bicarbonato de sódio para uso químico;
bismuto (nitrato de -) para uso químico; cloreto de
magnésio; cloro; reagente químico utilizado em
revelação fotográfica; aditivo químico para melhorar
a aderência da pintura à base de cal; cloreto de
cálcio para indústria, inclusive para tratamento de
água; aditivo químico para concreto e argamassa de
uso na indústria; mangra (preparações químicas
para prevenir -);tecidos (substâncias químicas para
evitar manchas em -);tetracloreto de acetileno; liga
de metais (preparações químicas para facilitar a );elemento galvânico [indústria química];descolagem
(agentes de -) [preparações químicas para fluidificar
amido];fermentar vinho (substâncias químicas
usadas para -);fotografia (preparações químicas para
uso em -);acetatos [químicos] *;aldeído fórmico para
uso químico; análises em laboratórios (preparações
químicas para -), exceto para uso médico ou
veterinário; preparações químicas para facilitar a liga
de metais; purificação de água (substâncias
químicas para -);renovar (substâncias químicas para
-) couro; chaminés (substâncias químicas para
limpeza de-);cloretos de paládio; combustível
(aditivos químicos para -);condensação (preparações
químicas
de
-);preservativo
químico
para
conservação de solda armazenada; produto
destinado à conservação, por meio químico, da
frescura da flor cortada; acetato de policloreto de
vinila [pvc] para indústria ;banho químico para
fixação fonográfica; substância química para
soldagem; melhoramento de solos (produtos
químicos
para
-);solventes
para
vernizes;
tensioativos (agentes químicos -);vidros (substâncias
químicas para foscar -);horticultura (substâncias
químicas para -), exceto fungicidas, herbicidas,
inseticidas e parasiticidas; industriais (substâncias
químicas -);intensificadores químicos para borracha;
íons
(permutadores
de
-)
[preparações
químicas];lácteos (fermentos -) para uso químico;
fissão (elementos químicos de -);fósforo [elemento
químico];agricultura (substâncias químicas para -),
com exceção dos fungicidas, herbicidas, inseticidas
e
parasiticidas;
água
destilada;
pigmentos
(preparações químicas para fabricação de );preparações químicas para acabamentos de
têxteis; químicos (reagentes -) [exceto para uso
médico ou veterinário];radiadores (substâncias
químicas para esvaziar-);reagentes químicos, exceto
para uso médico ou veterinário; catalisadores
bioquímicos;
cloratos;
cloridratos;
concreto
(substâncias químicas para aeração de -);excipiente
para produto químico [substância que une base e
veículo];reagente químico usado na indústria e na
ciência; aditivo químico usado na indústria gráfica;
microbicida
para
uso
industrial
[produto
químico];substância
química
fosforescente;
solventes/ diluentes destinados à indústria
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.902648870 27/05/2010
400
Tit.LOS HAROLDOS S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7449127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FINCA DON MAURO
NCL(9) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];vinho
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.902649221 27/05/2010
400
Tit.KK PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03465899000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KK PNEUS
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 borracharia (serviços de - );manutenção e
reparo de automóveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PNEUS".
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.902652850 28/05/2010
351
Tit.MIURA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49923246000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MIURA CORRETORA DE SEGUROS

CFE(4) 26.11.7; 27.5.1
NCL(9) 36 seguros de vida[ informação, assessoria,
consultoria ];corretagem de seguro financeiro[
informação, assessoria, consultoria ];administração
de
seguro-saúde[
informação,
assessoria,
consultoria ];comercialização de seguro saúde[
informação, assessoria, consultoria ];consultoria em
seguros[
informação,
assessoria,
consultoria
];seguro contra acidente[ informação, assessoria,
consultoria
];seguros
marítimos[
informação,
assessoria,
consultoria
];serviços
atuariais[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre seguros [serviços
financeiros][ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação sobre seguros
de saúde[ informação, assessoria, consultoria
];cobertura de seguro médico para viajante [segurosaúde][
informação,
assessoria,
consultoria
];informações
sobre
seguros[
informação,
assessoria, consultoria ];seguros[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria consultoria e
informação técnica em seguro[ informação,
assessoria, consultoria ];administração de seguro[
informação, assessoria, consultoria ];seguros
(corretagem de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria técnica, consultoria e
informação na avaliação de dano em veículo e
outros bens móveis[ informação, assessoria,
consultoria ];subscrição de seguro[ informação,
assessoria, consultoria ];vistoria prévia em veículo
para seguradora e corretora de seguro[ informação,
assessoria, consultoria ];seguros contra incêndio[
informação, assessoria, consultoria ];seguros de
saúde[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação em seguros[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CORRETORA DE SEGUROS".
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.902653571 28/05/2010
400
Tit.MAR- QUENTE CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02732234000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GANGSTER

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
25
chapéus,
bonés
etc;
jérseis
[vestuário];meias; roupas de imitação couro; artigos
de malha [vestuário];blazers [vestuário];calças;
casacos [vestuário];lingerie (fr.);calções de banho
[sungas];camisas;
camisetas;
confeccionado
(vestuário -);malhas [vestuário];echarpe; camisola;
pulôveres;
suéteres;
cintos
porta-moedas
[vestuário];macacões; parcas; jaleco; bermuda para
prática de esporte; sungas; vestuário *;ginástica
(roupa para -) [colante];maiô;túnicas; bermudas;
calças
compridas;
capuzes
[vestuário];cintos
[vestuário];luvas [vestuário];saias; coletes; coletes
[roupa íntima];biquíni; capotes; estolas de pele;
jaquetas; lenços de pescoço; pijamas; canga;
spencer
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902654993 30/05/2010
400
Tit.RENATA AVILA ALAMY (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02949883605
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CUP CAKE
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de chapelaria[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de roupas[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: IRAN DA SILVA FERNANDES
No.902655078 31/05/2010
400
Tit.ARTEAL ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51265445000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARTEAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 06 construções transportáveis de metal;
porta (batentes de metal para -);venezianas de aço;
portas (batentes de -);treliça de metal; venezianas de
metal; divisórias de metal; alumínio; escora de porta
de metal [ferragem];ferragens para portas; portas de
metal; rodízios de metal para portas corrediças;
roldanas de metal [exceto para máquinas];trincos de
metal; janelas de metal; ladrilhos de metal; escadas
de metal; batentes de metal para porta; materiais de
metal para construção; portões de metal; trancas de
metal para janela; trilhos de metal; laminado de
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metal; construções de metal; metal (grades de );grades de metal; janelas (ferragens de metal para );esquadros de metal para construção; ferragens de
metal
para
janelas;
ferragens
de
metal
[pequenas];venezianas de metal (para exterior ou
interior);metal (ferragens de -) [pequenas];rodízios
para janelas; roldanas para janelas; guarnições de
metal para janelas; batentes de metal; batentes de
portas; canaletas de metal; travas de metal para
janelas; guarnições de metal para portas; janelas
(travas de metal para -) (todos os ítens incluídos
nesta classe).
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902655205 31/05/2010
Tit.RENDER SERVICE LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00691831000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PN PSICODINÂMICA EM NEGÓCIOS

Marca: P.I.M.P. POLO INDUSTRIAL DAS MOTOPEÇAS

No.902656414 31/05/2010
400
Tit.ALINE BARROS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/C
LTDA' (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04451079000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GUIGUI

400

CFE(4) 26.11.7; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de exposições para fins
culturais ou educativos; prático (treinamento -)
[demonstração];produção de vídeos; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];oficinas
de
trabalho
(organização
e
apresentação
de
-)
[treinamento];organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento];cursos livres
[ensino];exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PSICODINÂMICA EM NEGÓCIOS".
Procurador: HÉLIO SCHROEDER DAVILA ME.
No.902655329 31/05/2010
Tit.RAFAEL ARAUJO SOUTO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00888494000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRODUTIVE OUTPLACEMENT E
PLANEJAMENTO DE CARREIRA

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " OUTPLACEMENT " E "
PLANEJAMENTO DE CARREIRA "
Procurador: JOANE RAQUEL NUNES DA SILVA

CFE(4) 2.5.3; 27.5.1
NCL(9) 35 agenciamento de artistas; comércio
(através de qualquer meio) de discos acústicos;
promoção de vendas [para terceiros];publicidade;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; publicidade
de rádio; publicidade de televisão
Procurador: ANA MERI ESTEVAM LOPES
No.902656996 31/05/2010
155
Tit.NEXON CONSULTORIA EM INFORMATICA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67933481000169
*PET(WB) 810100377256, DE 06/12/2010
Procurador: ROSA MARIA STANCEY
No.902657062 31/05/2010
400
Tit.SILVEIRA & JORGE ATACADO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11065012000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIJOUX CENTER

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 agenciamento de mão-de-obra;
agenciamento
de
mão-de-obra[
informação,
assessoria, consultoria ];recrutamento de pessoal;
recrutamento de pessoal[ informação, assessoria,
consultoria ];terceirização [fornecimento de mão-deobra];terceirização [fornecimento de mão-de-obra][
informação, assessoria, consultoria ];agências de
emprego; agências de emprego[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em gestão de
pessoal; consultoria em gestão de pessoal[
informação, assessoria, consultoria ];gestão de
pessoal (consultoria em -);gestão de pessoal
(consultoria em -)[ informação, assessoria,
consultoria ]

CFE(4) 27.5.25
NCL(9) 14 adereços [jóias e bijuterias];imitações de
pedras preciosas; jóias e bijuterias de âmbar
amarelo;
bracelete
de
qualquer
material
[jóia/bijuteria];âmbar amarelo (jóias e bijuterias de );joalheria / bijuteria (artigos de -);berloques [jóias e
bijuterias];chaveiros de bijuteria; caixas para jóias;
correntes
[jóias
e
bijuterias];tornozeleira
(jóia/bijuteria);pulseiras [jóias e bijuterias];bijuteria /
joalheria (artigos de -);metal precioso (fios de -) [jóias
e bijuterias];anéis [jóias e bijuterias];colares [jóias e
bijuterias];marfim (adereços de -) [jóias e
bijuterias];argola
de
uso
pessoal
[bijuteria];penduricalhos [jóias e bijuterias];brincos;
broches [jóias e bijuterias];correntes de relógios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " BIJOUX " E " CENTER "
Procurador: LUIS CLÁUDIO BARBOSA
No.902657305 31/05/2010
400
Tit.JOJAFER COMÉRCIO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS PARA MOTOS LDTA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05900508000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 8.7.11; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " POLO INDUSTRIAL DAS MOTOPEÇAS "
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902660225 01/06/2010
400
Tit.SPLENDORE MOTORS SPORT COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11224239000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPLENDORE MOTORS SPORT
NCL(9) 12 torque (conversor de -) para veículos
terrestres; válvulas para pneus de veículo; veículos
(luzes direcionais para -);veículos basculantes; redes
porta-bagagem para veículos; bombas de ar
[acessórios
de
veículos];carros
motorizados;
contrapesos para rodas de veículo; controle remoto
(veículos de -) [exceto de brinquedo];direcionais
(luzes -) para veículos; militares (veículos -) para
transporte; portas para veículos; atrelagem de
reboque para veículos; bagagem (porta-) para
veículos;
encerado
[cobertura
para
veículo];excêntrico, peça de veículo [peça de
máquina que gira em torno de um ponto situado fora
do seu centro geométrico e que, por isso, transforma
um movimento de rotação em outro de diversa
natureza];amortecedor de vidraça de veículo;
volantes de veículos (capas para - );torpedo (carros );veículo (pneus para rodas de -);veículos (molas de
suspensão para -);veículos refrigerados; veículos
terrestres (bielas para -), exceto peças de motores;
caixas de câmbio para veículos terrestres; carroceria
(painel elevador de -) [partes de veículos
terrestres];chassi de veículos; cintos de segurança
para assentos de veículos; coberturas moldadas
para veículos; correntes de comando para veículos
terrestres; correntes de transmissão para veículos
terrestres; eixos para veículos; engrenagens de
redução para veículos terrestres; estribos de
veículos; motores elétricos para veículos terrestres;
pneus (dispositivos antiderrapantes para -) de
veículos; ar (bombas de -) [acessórios de
veículos];elos
de
ligação
(parte
de
veículos);estronca, parte de veículo [pau que
sustenta o cabeçalho do carro e impede que este,
quando se retira a carga, encoste no chão];tela
protetora para bebê contra freada de veículo;
rebocador para embarcação; cano de descarga para
veículo; sólidos (pneus -) para rodas de veículos
terrestres; veículos (assentos para -);veículos (capas
de assento para -);veículos (pára-choques de );rodas (pneus para -) de veículos; freios para
veículos; molas de suspensão para veículos; párachoques de veículos; pneus para rodas de veículo;
anti-roubo
(dispositivos
-)
para
veículos;
antiderrapantes (dispositivos -) para pneus de
veículo; eixo de motor para veículo; trava de
segurança elétrica de capô de automóveis/veículos;
espelho para veículo; clipes de mangueira (parte de
veículos);banco para veículo; breque (freio) [parte de
veículo];máquina acionadora (elevador) elétrica e/ou
mecânica do vidro da porta [parte de
veículos];transmissões para veículos terrestres;
turbinas para veículos terrestres; veículos (aros para
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rodas de -);veículos (motores para -) terrestres;
veículos (pneus para rodas de -);veículos de controle
remoto [exceto de brinquedo];carros para instalações
de transporte por cabo; carros torpedo; eixos para
rodas de veículos; elétricos (veículos -);elevador
(painel -) de carroceria [partes de veículos
terrestres];painel elevador de carroceria [partes de
veículos terrestres];filtro de óleo e combustível para
veículo; vidro para veículo; vigia [abertura,
geralmente circular, praticada no costado ou numa
superestrutura de embarcação, para iluminar-lhe e
arejar-lhe o interior, e que pode ser fechada com
uma tampa de vidro grosso];corrente para veículo
;arranque de motor para veículo terrestre; borracha
(peça de -) para pedal de veículo; sistemas de
segurança para veículos; veículo (chassi de );veículos elétricos; veículos espaciais; veículos para
locomoção por via terrestre, aérea, fluvial, marítima e
ferroviária; volantes para veículos; rodas de veículos
(eixos para -);cabines-dormitório para veículos;
carrocerias
de
automóvel;
cárteres
para
componentes
de
veículos
[exceto
para
motores];conversor de torque para veículos
terrestres; dispositivos antiofuscantes para veículos
*;embreagens para veículos terrestres; espaciais
(veículos -);freio (lonas de -) para veículos; freio
(sapatas de -) para veículos; luzes direcionais para
veículos; alarme anti-roubo para veículos; alarmes
de marcha à ré para veículos; assentos de
segurança
para
crianças
[para
veículos];escapamento
para
veículo;
pontão
[embarcação];capota para veículo; manchões radiais
(parte de veículo);segurança (cintos de-) para
assentos de veículos; suspensão (amortecedores
para -) de veículos; tampas para tanques de
gasolina de veículos; tanques de gasolina (tampas
para -) de veículos; carros; colchão de ar (veículos
sobre -);eixos de transmissão para veículos
terrestres;
estofamentos
para
veículos;
amortecedoras (molas -) para veículo; farol e seta
para veículo [interruptor para -];tambores de freio
(parte de veículos);correia de transmissão para
veículo; câmbio [componente de veículo];cobertura
para veículo; silenciosos para veículos; rolamentos
de cilindros para veículos; segmentos de freio para
veículos; torção (barras de -) para veículos; veículos
náuticos; veículos sobre colchão de ar; rodas de
veículo; barras de torção para veículos; carros de
manutenção; carros dormitórios; engates para
veículos terrestres; engrenagem para veículos
terrestres; furgões [veículos];janelas para veículos;
lonas de freio para veículos; mecanismos de
propulsão
para
veículos
terrestres;
molas
amortecedoras para veículos; motores para veículos
terrestres; amortecedores para suspensão de
veículos; antiofuscantes (dispositivos -) para veículos
*;apoios de cabeça para assentos de veículos; aros
para rodas de veículos; assentos para veículos;
tirantes de união (parte de veículos);dispositivo de
vedação para veículo ;borracha de freio para veículo
terrestre; rodas livres para veículos terrestres;
sapatas de freio para veículos; veículo (rodas de );veículos (dispositivos antiofuscantes para -)
*;veículos (eixos para rodas de -);veículos (estribos
de -);veículos (raios para rodas de -);veículos
militares para transporte; veículos motorizados para
acampamento [motor home];raios para rodas de
veículos; refrigerados (veículos -);rodas (contrapesos
para -) de veículo; bielas para veículos terrestres,
exceto peças de motores; capôs para veículos;
carros esportivos; chassi de veículo; circuitos
hidráulicos para veículos; dormitório (cabines-) para
veículos; freio (segmentos de -) para veículos;
motores a jato para veículos terrestres; motores de
propulsão para veículos terrestres; pneus sólidos
para rodas de veículos terrestres; porta-bagagem
para veículos; aéreos (veículos -);assento (capas de
-) para veículos; equipamentos elétricos para
regulagem de retrovisores [partes de veículo];escota
[parte de embarcação];porta-bicicleta para veículo;
porta-esqui para veículo ;caçamba para veículo;
comando de veículo; capas para volantes de
veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MOTORS SPORT".
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
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No.902660420 01/06/2010
400
Tit.SPLENDORE MOTORS SPORT COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11224239000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SPLENDORE MOTORS SPORT
NCL(9) 37 lavagem de carros; lavagem de veículos
automotivos; instalação e conserto de ar
condicionado, inclusive de veículo; conversão de
veículos à gasolina para gás natural; instalação de
aparelho de som para veículo; instalação,
manutenção e reparo de estrutura de letreiro e de
painel elétrico e eletrônico, inclusive de veículo;
instalação e reparo de alarmes de incêndio; veículos
(manutenção de -);instalação e reparo de alarme
antifurto; manutenção e reparo de aeronaves;
veículos (lavagem de -);manutenção e reparo de
automóveis; veículo (polimento de -);abastecimento
de veículos; lavagem de veículos; limpeza de
veículo; lubrificação de veículos; polimento de
veículo; veículos (lubrificação de -);reparo de
veículos; tratamento antioxidante para veículos;
conserto de aparelho de som de veículo; assessoria,
consultoria e informação em reparo e manutenção
de
veículos;
câmara-de-ar,
reparação
e
conservação; instalação e reparação de alarme para
veículo; manutenção de veículos; veículo (limpeza
de -);centro de diagnóstico de veículo (serviços de -)
[serviços
de
manutenção/reparo
de
automóveis];concessionária
de
veículos
(reparo/assistência técnica para veículos);conversão
de veículos a gasolina para gás natural
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MOTORS SPORT".
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.902660926 01/06/2010
Tit.J G ANTUNES (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10836258000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTELLIGENT I MALLS

400

CFE(4) 27.5.1,23
NCL(9) 35 serviços de programa de incentivo a
funcionários;
promotor
de
eventos
[se
comerciais];comercial ou industrial (assessoria em
gestão -);apoio administrativo e secretariado;
promoção
de
venda
para
terceiros
[publicidade];contabilidade;
informações
de
negócios; serviços de layout para fins publicitários;
assessoria em gestão de negócios; assessoria,
consultoria e informação em auditoria; telemarketing;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade; administração comercial de shopping
center;
promoção
de
vendas
[para
terceiros];administração comercial; assessoria em
gestão comercial ou industrial; assessoria,
consultoria e informação em agências de modelos
para publicidade ou promoção de vendas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " INTELLIGENT " E " MALLS ".
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.902661914 01/06/2010
Tit.JOAO LUCAS & MATHEUS PRODUCOES
ARTISTICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10355676000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JOÃO LUCAS & MATHEUS

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 41 espetáculos ao vivo (apresentação de );organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário];espetáculos (serviços de -);produção de
shows; grupo musical; grupo musical[ assessoria,
consultoria ];shows (produção de -);entretenimento;
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento][ assessoria, consultoria
]
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR
No.902663739 02/06/2010
400
Tit.EIXO CONFECCÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03825633000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FATAL FITNESS
NCL(9) 25 calças; casacos [vestuário];lenços de
pescoço; malhas [vestuário];camisetas; cuecas;
banho (calções de -);bermudas; chapéus, bonés etc;
jaquetas; saias; camisas; gravatas; meias;
pulôveres; cintos [vestuário];coletes; pijamas;
suéteres;
lingerie
(fr.);chinelo
[vestuário
comum];sandálias; ternos; calçados incluídos nesta
classe; paletós
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FITNESS".
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902663747 02/06/2010
400
Tit.EIXO CONFECCÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03825633000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FATAL SPORTS
NCL(9) 25 pijamas; pulôveres; calçados incluídos
nesta classe; cuecas; gravatas; paletós; suéteres;
chapéus, bonés etc; cintos [vestuário];jaquetas;
lingerie (fr.);chinelo [vestuário comum];bermudas;
malhas [vestuário];calças; camisas; camisetas;
ternos; banho (calções de -);coletes; lenços de
pescoço; saias; sandálias; casacos [vestuário];meias
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SPORTS".
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902664964 02/06/2010
400
Tit.INDÚSTRIA MECÂNICA SÃO BENTO LTDA.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02594636000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IBE - SB

400

CFE(4) 26.4.3; 27.5.1
NCL(9) 20 embalagem (recipientes de plástico para )
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
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No.902668137 04/06/2010
400
Tit.ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ANDRÉ
TEIXEIRA & ASSOCIADOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08011412000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OGLA
NCL(9) 45 representação, diante da administração
pública ou de entidades privadas, de associados,
grupos civis organizados ou da sociedade civil para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos; representação, diante da administração
pública ou de entidades privadas, de associados,
grupos civis organizados ou da sociedade civil para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos[ informação, assessoria, consultoria
];serviços jurídicos; serviços jurídicos[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações sobre compilação e interpretação da
legislação
aplicável
(se
consultoria
jurídica);assessoria, consultoria e informações sobre
compilação e interpretação da legislação aplicável
(se consultoria jurídica)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
sobre serviços legais no campo das leis de
privacidade e segurança, normas e regulamentos;
assessoria, consultoria e informação sobre serviços
legais no campo das leis de privacidade e
segurança, normas e regulamentos[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos jurídicos; assessoria,
consultoria e informação sobre assuntos jurídicos[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisas
jurídicas;
pesquisas
jurídicas[
informação,
assessoria, consultoria ];serviços de assistência
jurídica, prestados a título de assistência social;
serviços de assistência jurídica, prestados a título de
assistência
social[
informação,
assessoria,
consultoria ]
Procurador: CAROLINA TINOCO RAMOS
No.902668374 05/06/2010
090
Tit.STJ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64894785000176
*APRESENTE CONTRATO SOCIAL À ÉPOCA DO
DEPÓSITO, ONDE CONSTE QUE O SR. MAURO
TADASHI YOSHIMOTO, É REPRESENTANTE
LEGAL DA EMPRESA. ESCLAREÇA QUE SE TEM
AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAR O NOME CIVIL
COMO MARCA, OU SE FOI PURA CRIAÇÃO
PUBLICITÁRIA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902669419 07/06/2010
400
Tit.ANA CRISTINA KIYOKO HIRAHATA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07977158000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARQUITETURA DAS FLORES

CFE(4) 5.5.19; 27.5.1
NCL(9) 31 flores secas para decoração; arranjo de
flor natural; flores naturais; guirlandas de flores
naturais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA 'FLORES', ISOLADAMENTE.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902669729 07/06/2010
Tit.ZOETEKH EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12130884000188

400

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZOETEKH
NCL(9) 37 construção; informação sobre construção;
assessoria, consultoria e informações sobre
montagem/construção
de
estrutura
predial;
construção e reparação de obra civil; reconstrução
de construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício,
ou parte dele, que se reconstruiu ou reformou];
impermeabilização em obra civil; reboco (serviços de
-); supervisão de trabalhos de construção civil;
assessoria consultoria e informação em construções
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902670077 07/06/2010
400
Tit.ZOETEKH EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12130884000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZOETEKH
NCL(9) 36 administração de imóveis; incorporação
de imóvel; agências imobiliárias; corretagem;
avaliação
imobiliária;
corretores
imobiliários;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária; imóveis [compra e venda de -]; comércio
de imóveis; loteamento imobiliário; administração de
condomínio; leasing (financiamento de -)
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902671707 07/06/2010
400
Tit.ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ANDRÉ
TEIXEIRA & ASSOCIADOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08011412000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OGLA
NCL(9) 35 auditoria; auditoria[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre tributos, impostos e taxas;
assessoria, consultoria e informação sobre tributos,
impostos
e
taxas[
informação,
assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
auditoria; assessoria, consultoria e informação em
auditoria[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação sobre imposto
de renda; assessoria, consultoria e informação sobre
imposto de renda[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: CAROLINA TINOCO RAMOS
No.902672533 08/06/2010
Tit.PARCERIA INFORMÁTICA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74072133000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARCERIA IT SOLUTIONS

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 instalação, manutenção e conserto de
computador [hardware];instalação, manutenção e
conserto de computador [hardware][ informação,
assessoria, consultoria ];assistência técnica e
manutenção de computador [hardware];assistência
técnica e manutenção de computador [hardware][
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IT SOLUTIONS".
Procurador: PATRICIA PAYERAS SUMAN
No.902672827 08/06/2010
Tit.FREE SURF PARTICIPAÇÕES LTDA ME.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04472495000102
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

CFE(4) 27.5.22
NCL(9) 25 praia (roupas de -);pulôveres; sapatos de
praia; polainas; bandanas; bermudas; calçados
incluídos nesta classe; chinelos [pantufas];cintos
porta-moedas [vestuário];coletes; faixas para a
cabeça
[vestuário];faixas
[vestuário];jérseis
[vestuário];meias;
parcas;
calçado
esportivo;
calçados para snowboarding (ompi);cinta [vestuário
comum];roupa para ginástica; cachecóis; camisas;
casacos [vestuário];luvas sem dedos; pijamas;
boné;trajes de banho; calças; ginástica (sapatos
para -);canga; botas para esportes incluídas nesta
classe; botinas; capuzes [vestuário];chapéus, bonés
etc; macacões; malhas [vestuário];echarpe; bermuda
para prática de esporte; maiô;sandálias; toucas de
natação; camisetas; gorros; lenços de pescoço;
spencer ;roupas de banho; viseiras; jaquetas; luvas
[vestuário];tira (faixa) para a cabeça; chinelo
[vestuário comum];saias; suéteres; vestuário incluído
nesta classe; calçados incluídos nesta classe;
impermeáveis (roupas -);quimono [vestuário];biquíni;
roupa para ginástica [colante];túnicas; artigos de
malha [vestuário];botas incluídas nesta classe;
calças compridas; cintos [vestuário]
Procurador: LUIZ ALBERTO ROSENSTENGEL
No.902675184 08/06/2010
400
Tit.EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56643018000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EUCABIOTEX
NCL(9) 19 madeira para compensados; madeira
para construção; madeira para fazer utensílios
domésticos; degraus não metálicos para escadas;
divisórias não metálicas; esquadrias para portas, não
metálicas; janelas de batente, não metálicas; janelas
não metálicas; madeira (pavimentos de );revestimentos não metálicos para paredes e muros;
revestimentos [materiais de construção];pranchas
[madeira para construção];madeira trabalhada;
revestimentos não metálicos para paredes, para
construção; compensados de madeira; estruturas
não metálicas para construção; madeira moldável;
madeira serrada; parquete (tacos de assoalho em );pisos não metálicos para construção; prateleira
[construção];coberturas
não
metálicas
para
construção; cobertura para parede e assoalho;
madeira semitrabalhada; parquetes (assoalhos em );lâmina de madeira; madeira (papelão de pasta de ), para construções; revestimentos não metálicos
para
construção;
lambris
[madeira];madeira
manufaturada; materiais de construção, não
metálicos; pisos não metálicos; assoalho (tacos para
-);carpete de madeira; madeira compensada (folhas
de -);painéis não metálicos para construção;
revestimentos de madeira; tábuas de assoalho;
esquadria não metálica
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902676067 09/06/2010
210
Tit.SANDRO EDUARDO TURCATO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09459752870
*INDEFERIMENTO.
Procurador: PAULO SÉRGIO CALIXTO MENDES
No.902676830 09/06/2010
400
Tit.PROMAR TRATAMENTO ANTI CORROSIVO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55931745000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
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Marca: PROMAR
NCL(9) 37 caldeira (limpeza e reparo de -);caldeira
(limpeza e reparo de -)[ consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos; assessoria, consultoria e informação
em serviços de revestimentos[ assessoria,
consultoria ];envernizamento; aplicação de tinta e
impermeabilizante;
aplicação
de
tinta
e
impermeabilizante[
assessoria,
consultoria
];instalação, manutenção e reparo de máquinas;
instalação, manutenção e reparo de máquinas[
assessoria, consultoria ];calefação (instalação,
reparo e manutenção de equipamentos de );calefação (instalação, reparo e manutenção de
equipamentos de - )[ assessoria, consultoria
];tratamento antiferrugem; tratamento antiferrugem[
assessoria, consultoria ];automação industrial
[instalação e manutenção de máquinas];automação
industrial [instalação e manutenção de máquinas][
assessoria, consultoria ]
Procurador: ANTONIO BELMIRO DE SOUZA
SANTOS
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para shows e espetáculos; aluguel de salão de
festas para eventos; academia de tênis; aulas de
ginástica; colônia de férias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento [lazer]
(informações
sobre
-);parque
de
diversão;
organização de bailes; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário];férias (colônia de );informações sobre educação [instrução];recreação
(informações sobre -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " COUNTRY CLUBE ".
Procurador: ANDRÉ LUIZ MARTINS
No.902680919 10/06/2010
400
Tit.WRC OPERADORES PORTUÁRIOS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04945969000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WRC REDEX

substâncias químicas para agricultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
emulsificadores; agricultura (adubo para -);turfa
[fertilizante];culturas de microrganismos exceto para
uso medicinal ou veterinário; agricultura (substâncias
químicas para -), com exceção dos fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; fertilizantes;
sais [fertilizantes];biológicas (preparações -) [exceto
para uso médico ou veterinário];microrganismos
(culturas de -) exceto para uso medicinal ou
veterinário; adubo para agricultura; bacterianas
(preparações -) exceto para uso médico ou
veterinário
Procurador: REJANE CAGGIANO
No.902681753 10/06/2010
Tit.JUMARA LUGLI PENTEADO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16608737890
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: S.O.S. PATINHA

400

No.902676903 09/06/2010
400
Tit.LIMA E LIMÃOSERVIÇOS DE INFORMAÇÕES
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11109358000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LimaeLimão

CFE(4) 5.7.12; 5.7.22; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação
sobre publicidade através de mala direta; compilação
de informação para bancos de dados de
computador; assessoria, consultoria e informação
sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros; informações de negócios;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador; bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -);assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas de opinião;
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -);pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros];publicidade on-line em
rede
de
computadores;
levantamentos
de
informações de negócios; assessoria, consultoria e
informações sobre marketing; assessoria, consultoria
e informação em publicidade e propaganda através
de qualquer meio
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.902677705 09/06/2010
400
Tit.SÃO CARLOS COUNTRY CLUBE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59611533000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: São Carlos Country Clube
NCL(9) 41 acampamentos desportivos (serviços de );organização
de
competições
desportivas;
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; competições desportivas
(organização de -);academia de ginástica (serviços
de-);organização de exposições para fins culturais
ou educativos; produção de shows; serviços de lazer
e entretenimento, prestados a título de assistência
social; competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];divertimento; festas (planejamento
de -);oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento];academia de
dança; entretenimento; organização de competições
[educação ou entretenimento];venda de ingressos

CFE(4) 27.5.11
NCL(9) 39 armazenagem; corretagem de transporte;
operação de portos [transporte];transporte por barco;
arrendamento de contêiner; afretamento; aluguel de
armazéns; armazenagem (aluguel de contêineres de
-);descarregamento
[carga];mercadorias
(armazenagem de -);frigorífico [armazenagem de
produto alimentício];transporte; transporte por
caminhão; logística referente ao transporte de carga;
armazéns (aluguel de -);transporte (corretagem de );agenciamento de navio; estivagem [conjunto de
operações destinadas à movimentação de
mercadorias de terra para bordo, ou de uma
embarcação para outra, ou de bordo para
terra];aluguel de contêineres de armazenagem;
estivagem; corretagem marítima; despachantes
(serviços de -) de frete; assessoria, consultoria e
informação em transportes
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.902681028 10/06/2010
400
Tit.TURFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS BIOLÓGICOS E AGRONOMICOS
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75797456000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LEGUMAX
NCL(9) 01 adubo para agricultura; culturas de
microrganismos exceto para uso medicinal ou
veterinário; emulsificadores; substâncias químicas
para agricultura, exceto fungicidas, herbicidas,
inseticidas
e
parasiticidas;
turfa
[fertilizante];fertilizantes; sais [fertilizantes];biológicas
(preparações -) [exceto para uso médico ou
veterinário];microrganismos (culturas de -) exceto
para uso medicinal ou veterinário; agricultura
(substâncias químicas para -), com exceção dos
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
microrganismos (preparações de -) exceto para uso
medicinal ou veterinário; agricultura (adubo para );bacterianas (preparações -) exceto para uso
médico ou veterinário
Procurador: REJANE CAGGIANO
No.902681141 10/06/2010
400
Tit.TURFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS BIOLÓGICOS E AGRONOMICOS
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75797456000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CANAMAX
NCL(9) 01 microrganismos (preparações de -)
exceto para uso medicinal ou veterinário;

CFE(4) 3.1.6; 3.1.8; 26.1.9; 27.5.1
NCL(9) 44 psicologia animal; veterinária (assistência
-);clínica veterinária
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PATINHA".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902682245 10/06/2010
Tit.ÉLCIO SOUTO DOS SANTOS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06032052087
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

CFE(4) 26.7.25
NCL(9) 45 serviços de organização de encontros
com finalidade de auto-ajuda, prestados a título de
assistência social; serviços de organização de
encontros com finalidade de auto-ajuda, prestados a
título de assistência social[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação na
área de gerenciamento de tempo voltado para
propósitos pessoais; assessoria, consultoria e
informação na área de gerenciamento de tempo
voltado para propósitos pessoais[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre auto-ajuda; assessoria, consultoria
e informação sobre auto-ajuda[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação na área de espiritualidade, auto-ajuda, e
fortalecimento pessoal em assuntos de caráter
subjetivo; assessoria, consultoria e informação na
área de espiritualidade, auto-ajuda, e fortalecimento
pessoal em assuntos de caráter subjetivo[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: DANIELLE TODESCHINI LERMANN
No.902682873 11/06/2010
400
Tit.DUEMONDY ALQUIMIA NATURAL COMERCIO
DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME (BR/SP)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10818602000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DUEMONDY ALQUIMIA NATURAL

CFE(4) 1.5.1; 1.5.5,12
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias dietéticas para uso medicinal; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de materiais impressos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria
Procurador: EVANDRO LORENTE SPADARI
No.902683039 11/06/2010
400
Tit.DUEMONDY ALQUIMIA NATURAL COMERCIO
DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10818602000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BSPACE

CFE(4) 27.5.1; 27.5.12; 27.5.14,19
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; comércio (através
de qualquer meio) de preparações higiênicas para
uso medicinal; comércio (através de qualquer meio)
de cosméticos; comércio (através de qualquer meio)
de materiais impressos; comércio (através de
qualquer meio) de preparações farmacêuticas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias dietéticas para uso medicinal
Procurador: EVANDRO LORENTE SPADARI
No.902684108 11/06/2010
400
Tit.TURFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS BIOLÓGICOS E AGRONOMICOS
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75797456000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRICHODERMAX
NCL(9) 01 microrganismos (preparações de -)
exceto para uso medicinal ou veterinário;
substâncias químicas para agricultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
agricultura (adubo para -);bacterianas (preparações ) exceto para uso médico ou veterinário;
microrganismos (culturas de -) exceto para uso
medicinal
ou
veterinário;
turfa
[fertilizante];emulsificadores; fertilizantes; adubo para
agricultura; agricultura (substâncias químicas para -),
com exceção dos fungicidas, herbicidas, inseticidas
e parasiticidas; culturas de microrganismos exceto
para
uso
medicinal
ou
veterinário;
sais
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[fertilizantes];biológicas (preparações -) [exceto para
uso médico ou veterinário]
Procurador: REJANE CAGGIANO
No.902684132 11/06/2010
400
Tit.TURFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS BIOLÓGICOS E AGRONOMICOS
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75797456000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOVEMAX
NCL(9) 01 adubo para agricultura; microrganismos
(preparações de -) exceto para uso medicinal ou
veterinário; biológicas (preparações -) [exceto para
uso
médico
ou
veterinário];turfa
[fertilizante];agricultura (adubo para -);culturas de
microrganismos exceto para uso medicinal ou
veterinário; fertilizantes; microrganismos (culturas de
-) exceto para uso medicinal ou veterinário;
substâncias químicas para agricultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
emulsificadores; agricultura (substâncias químicas
para -), com exceção dos fungicidas, herbicidas,
inseticidas
e
parasiticidas;
sais
[fertilizantes];bacterianas (preparações -) exceto
para uso médico ou veterinário
Procurador: REJANE CAGGIANO
No.902684167 11/06/2010
400
Tit.ALIANÇA DE ATACADOS E SUPERMERCADOS
S.A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07399636000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MULTI FORMATO
NCL(9) 31 algarobilho para consumo animal;
alimento para gado; amendoim (torta de -) para
animais; animais confinados (alimento para );animais de criação (preparações para engorda de );bagas, frutas frescas; cães (biscoitos para -);ervas
frescas; ervilhas frescas; frutas frescas; milho;
peixes vivos; nirá [fresco];aspargo [produto
fresco];bacuri [fruto grande e carnoso; bacurizeiro,
ibacurupari - produto in natura];brócolis fresco; broto
de feijão; semente de gergelim; aveia; azeitonas
frescas; batatas frescas; bebidas para animais de
estimação; beterraba; castanhas; cebolas frescas;
cocos; lagostas de carapaça espinhosa [vivas];ostras
[vivas];ovas de peixes; uvas frescas; tomate fresco;
tremoço fresco; feijão [grão, produto agrícola in
natura];cereja fresca; quiabo [fresco];salsa [erva
fresca];verdura in natura; carambola fresca; caju
fresco; milho in natura; manjerona; soja [fresca]
;abóboras; alho-poró;amendoins [frutos];animais
(preparações para engorda de -);biscoitos para cães;
centeio; cereais em grãos, não processados; frutos
cítricos; limões; nabiça [nabo pouco desenvolvido,
fresco];ração para animal; abacate fresco; alfarroba;
animais (objetos comestíveis para mascar para );aves de criação para reprodução; cereais
(subprodutos do processamento de -), para consumo
animal; farinha para animais; grãos para consumo
animal; lagostas [vivas];lentilhas frescas; cereal para
animal; damasco [fresco];abacaxi fresco; cidra [fruto
da cidreira] [fresca];coentro; ameixa [produto
fresco];manjericão; algas para consumo humano ou
animal; amêndoas [frutas];animais vivos; aves de
criação
vivas;
chicória
[salada];grãos
[cereais];pimentões [planta];hortelã;legume fresco;
nabo [fresco];pepino fresco; couve [fresca];agrião
fresco; aipim fresco; alface; alimentos para animais
de estimação; amendoim (farinha de -) para animais;
animais (alimentos para -);animais de criação; canade-açúcar; frutas, verduras e legumes frescos; grãos
[sementes];mexilhões [vivos];raízes comestíveis;
subprodutos do processamento de cereais, para
consumo
animal;
noz
[in
natura];palmito
(fresco);chuchu
[fresco];repolho
[fresco];rúcula
[fresca];caqui fresco; camarão vivo; açúcar para
animal; areia higiênica aromática para animais de
estimação; favas frescas; gergelim; sementes de
plantas; grão-de-bico; cenoura fresca; couve-flor
[fresca];acelga fresca; alpiste; aveia em grão;
berinjela fresca; bertalha fresca; broto de bambu;
alimentos para animais; animais de cativeiro para
exibição; animais de estimação (alimentos para );animais de estimação (areia higiênica aromática

para -);animais de estimação (lixa para -) [areia
higiênica];arroz não processado; avelãs; castanhas
frescas; cogumelos frescos; grãos de cacau em
bruto; hortaliças frescas; laranjas; pássaros
(alimentos para -);pepinos; pinhas de pinheiro;
rabanete [produto fresco, in natura];alcachofra fresca
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FORMATO".
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902684337 11/06/2010
Tit.ECCOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
TINTAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11820839000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECCOLOR

400

CFE(4) 24.15.3; 27.5.1
NCL(9) 02 espessantes para tintas; mordentes
incluídos nesta classe; colorantes incluídos nesta
classe; corantes; fixadores [vernizes];solventes/
diluentes para matérias tintoriais; revestimentos
[tintas];tintas incluídos nesta classe; conservante
para tinta; vernizes incluídos nesta classe;
aglutinantes para tintas; lacas; esmaltes para tintas
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902684639 11/06/2010
Tit.TIAGO FRANCO DO CARMO & CIA LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06124395000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ART'S VELOCÍMETROS

400

CFE(4) 27.5.1-3; 27.5.17,24
NCL(9) 37 reparo de veículos; reparo de veículos [
informação, assessoria, consultoria ]; reparos de
relógios; reparos de relógios [ informação,
assessoria, consultoria ]; centro de diagnóstico de
veículo
(serviços
de
-)
[serviços
de
manutenção/reparo de automóveis]; centro de
diagnóstico de veículo (serviços de -) [serviços de
manutenção/reparo de automóveis] [ informação,
assessoria, consultoria ]; instalação de aparelho de
som para veículo; instalação de aparelho de som
para veículo [ informação, assessoria, consultoria ];
instalação e reparo de alarme antifurto; instalação e
reparo de alarme antifurto [ informação, assessoria,
consultoria ]; manutenção de veículos; manutenção
de veículos [ informação, assessoria, consultoria ];
aperfeiçoamento de equipamento automotivo;
aperfeiçoamento de equipamento automotivo [
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informação em reparo e manutenção
de veículos; assessoria, consultoria e informação em
reparo e manutenção de veículos [ informação,
assessoria, consultoria ]; instalação e conserto de ar
condicionado, inclusive de veículo; instalação e
conserto de ar condicionado, inclusive de veículo [
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informação, assessoria, consultoria ]; instalação e
reparação de alarme para veículo; instalação e
reparação de alarme para veículo [ informação,
assessoria, consultoria ]; veículos (manutenção de ); veículos (manutenção de -) [ informação,
assessoria, consultoria ]; conserto de aparelho de
som de veículo; conserto de aparelho de som de
veículo [ informação, assessoria, consultoria ].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
VELOCÍMETROS.
Procurador: MARCELO DE CASTRO MOREIRA
No.902685198 11/06/2010
Tit.DAROMO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7462336
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVEZ!

No.902687425 14/06/2010
Tit.VITÓRIA FORMATURAS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04312855000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VITÓRIA FORMATURAS VIP

400

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902685260 11/06/2010
400
Tit.SALVADOR SELF STORAGE (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7462344
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NOCUBO
NCL(9) 39 armazenagem de mercadorias;
armazenagem física de dados ou documentos
armazenados
eletronicamente;
aluguel
de
contêineres de armazenagem; armazenagem;
embalagem de mercadorias; aluguel de armazéns
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902685783 11/06/2010
400
Tit.KILATAS PARA AUTOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 86921954000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KIPEÇAS
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PEÇAS", ISOLADAMENTE.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902687360 14/06/2010
Tit.ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO DE
ANTONINA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01911025000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ADEMADAN ANTONINA

);proteção ambiental (pesquisa no campo de - )[
consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.

400

CFE(4) 1.3.1; 6.3.2; 27.5.1
NCL(9) 42 consultoria em proteção ambiental;
pesquisa no campo de proteção ambiental; pesquisa
no campo de proteção ambiental[ consultoria
];proteção ambiental (pesquisa no campo de -

CFE(4) 26.4.18; 27.5.1,27.5.9-10; 29.1.13
NCL(9) 41 festas (planejamento de -);planejamento
de festas; organização de bailes; decoração de
festa, cerimonial e outros eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais];sonorização de
eventos para empresas e similares; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -);agente artístico;
literário e cultural [promotor de evento]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'FORMATURAS' E 'VIP'
Procurador: JOSE DIOGO GUILEN
No.902688162 14/06/2010
Tit.REVIVER ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL
PRIVADA LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05146393000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REVIVER

400

NCL(9) 12 carros esportivos; estribos de veículos;
molas amortecedoras para veículos; anéis de eixos
de roda; escapamento para veículo; volantes para
veículos; caminhões; carrocerias basculantes
[caçambas basculantes];mecanismos de propulsão
para veículos terrestres; elos de ligação (parte de
veículos);vela de ignição para automóvel ;veículo
(pneus para rodas de -);veículos (eixos para rodas
de -);carroceria (painel elevador de -) [partes de
veículos terrestres];embreagens para veículos
terrestres; espelhos retrovisores; automóveis (parasóis adaptados para -);veículos (dispositivos
antiofuscantes para -);veículos (estribos de );veículos (luzes direcionais para -);veículos
basculantes; capôs para veículos; carrinhos para
transportar bagagem; carrocerias de automóvel;
motores para veículos terrestres; pára-brisas; páralamas; veículos (aros para rodas de -);veículos
(assentos para -);veículos (motores para -)
terrestres; rodas de veículo; caixas de câmbio para
veículos terrestres; correntes para automóvel; freio
(segmentos de -) para veículos; pára-choques para
automóveis; aros de rodas (flanges para -) de
ferrovia; bagagem (carrinhos para transportar );veículos (molas de suspensão para -);veículos
(pára-choques de -);veículos (pneus para rodas de );capôs de motor; carros motorizados; dispositivos
antiofuscantes para veículos; amortecedores para
automóveis; atrelagem de reboque para veículos;
bagagem (porta-) para veículos; veículo (rodas de );veículos (capas de assento para -);calotas das
rodas; capôs de automóvel; carros; limpadores de
pára-brisa; molas de suspensão para veículos; párachoques de veículos; pára-lamas de bicicleta, triciclo,
etc; amortecedoras (molas -) para veículo;
amortecedores para suspensão de veículos; aros
para rodas de veículos; assentos para veículos;
corrente para veículo ;dispositivo de vedação para
veículo (todos os itens incluídos nesta classe).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " AUTO " E " K ",
ISOLADAMENTE.
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.902688529 14/06/2010
Tit.REVIVER ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL
PRIVADA LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05146393000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REVIVER

400

CFE(4) 1.15.14; 4.5.3; 26.4.2
NCL(9) 43 alimentação natural, macrobiótica
[preparação de alimentos para consumo];assessoria,
consultoria e informação técnica em serviço de
alimentação; pensões [alojamento];reservas de
acomodações temporárias; restaurantes de autoserviço
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902688227 14/06/2010
Tit.SM4 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E
SERVIÇOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09405447000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AUTO K

CFE(4) 27.5.1

400

CFE(4) 1.15.14; 4.5.3; 26.4.2
NCL(9) 35 assessoria em gestão de negócios; testes
psicológicos, para seleção de pessoal; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial];fornecimento
de mão-de-obra [terceirização];implantação de
programa de controle de qualidade; administração
de empresa; assessoria, consultoria e informações
sobre administração de pessoal; terceirização
[fornecimento de mão-de-obra];recrutamento de
pessoal; agenciamento de mão-de-obra; assessoria,
consultoria
e
informação
relacionadas
ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios
para
empresas;
organização
e
administração de empresa; consultoria em
organização de negócios; consultoria profissional em
negócios
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Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME

No.902690540 15/06/2010
400
Tit.MFB AGRICOLA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09485365000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Novixx

No.902688570 14/06/2010
210
Tit.REI DO PASTEL LANCHONETES LTDA-ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11485140000113
*INDEFERIMENTO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902688588 14/06/2010
Tit.SM4 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E
SERVIÇOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09405447000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOK

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " AUTO " E " K ",
ISOLADAMENTE.
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.902689568 14/06/2010
400
Tit.VIZAK SISTEMAS E INFORMATICA LTDA ME
(BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10942250000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIZAK

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 instalação, manutenção e reparo de
estrutura de letreiro e de painel elétrico e eletrônico,
inclusive de veículo; polimento de veículo; veículo
(limpeza de -);instalação e conserto de ar
condicionado, inclusive de veículo; manutenção e
reparo de automóveis; recondicionamento de
motores desgastados ou parcialmente destruídos;
veículo (polimento de -);veículos (lavagem de );veículos (manutenção de -);recauchutagem de
pneus; reparo de veículos; reparos (informação
sobre -);veículos (lubrificação de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " AUTO " E " K ",
ISOLADAMENTE.
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.902689010 14/06/2010
Tit.FERREIRA & MELLO INSTITUTO DE
ODONTOLOGIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10386828000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ODONTOLON

400

CFE(4) 26.4.1; 26.13.25
NCL(9)
42
programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria ];software de
computador (elaboração [concepção] de-);projeto de
sistema de computador; análise de sistemas
[informática];aluguel de software de computador;
certificação (serviços de teste, análise e avaliação de
produtos e serviços de terceiros para fins de );certificação (serviços de teste, análise e avaliação
de produtos e serviços de terceiros para fins de - )[
informação, assessoria ];automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas];instalação de software de computador;
software de computador (instalação de -);software de
computador (aluguel de -)
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902689576 14/06/2010
400
Tit.AUGUSTA INTERNACIONAL LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00411813000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: YAGUARA

CFE(4) 27.5.1,3
NCL(9) 44 clínicas médicas; assessoria, consultoria
e informação odontológica; odontologia
Procurador: MARCELO ALVES PEREIRA
No.902689126 14/06/2010
Tit.SM4 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E
SERVIÇOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09405447000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOK

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 01 microrganismos (preparações de -)
exceto para uso medicinal ou veterinário;
microrganismos (culturas de -) exceto para uso
medicinal ou veterinário; culturas de microrganismos
exceto para uso medicinal ou veterinário; agricultura
(substâncias químicas para -), com exceção dos
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
substâncias químicas para agricultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
adubo composto; fertilizantes (preparações );composto orgânico destinado à adubação;
fungicidas (aditivos químicos para -);horticultura
(substâncias químicas para -), exceto fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; adubo para
agricultura; agricultura (adubo para -);biológicas
(preparações -) [exceto para uso médico ou
veterinário]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902691040 15/06/2010
400
Tit.RRL - COMUNICAÇÕES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10427434000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA A+

CFE(4) 24.17.5; 25.7.6; 26.1.18
NCL(9) 16 revistas [periódicos]
Procurador: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902691848 15/06/2010
Tit.FERNANDA CORDEIRO PAIVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11690434000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Tafetá

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 café em pó;café;café não torrado; milho
moído; café solúvel; café em grão; arroz; fubá;mel;
milho para pipoca
Procurador: SÂMIA AMIN SANTOS

CFE(4) 9.1.10

400
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NCL(9) 14 tornozeleira (jóia/bijuteria);anéis [jóias e
bijuterias];broches [jóias e bijuterias];colares [jóias e
bijuterias];pulseiras [jóias e bijuterias];brincos;
bijuteria / joalheria (artigos de -);berloques [jóias e
bijuterias]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902692186 15/06/2010
400
Tit.CONFECCOES CHAPLIN LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79286480000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CHAPLIN
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de chapelaria; assessoria em
gestão comercial ou industrial; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário
Procurador: JEAN CARLO ROSA
No.902692232 15/06/2010
Tit.LIMPEZA TOTAL COMERCIO SERVICO E
RECICLAGEM LTDA. (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04981703000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIMPEZA TOTAL

400

CFE(4) 7.15.20; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9) 37 pintura, de interior e de exterior;
construção e reparação de obra civil; alvenaria
(serviços de -);construção civil (supervisão de
trabalhos de -);construção e reparação em
colocação de alvenaria; construção *;instalação de
portas e janelas; limpeza de interiores de edifícios;
instalação, manutenção e reparo de máquinas e
equipamentos de escritório; reboco (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LIMPEZA TOTAL".
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA
No.902692488 15/06/2010
400
Tit.EMBRYMAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04794484000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EMBRY AUTOMOTIVA

CFE(4) 18.1.3; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AUTOMOTIVA".
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902692623 15/06/2010

400

Tit.BJÖRN BORG BRANDS AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7463103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BJÖRN BORG
NCL(9) 25 pulôveres; malhas [vestuário]; penhoar;
biquíni; spencer ; punhos de camisa; sandálias;
sapatos de praia; suspensórios; toucas de natação;
anáguas; botas para esportes; calças compridas;
camisetas; capuzes [vestuário]; ciclistas (vestuário
para -); cintos [vestuário]; colarinhos [vestuário];
estolas de pele; forros confeccionados [parte de
vestuário];luvas [vestuário]; meias-calças; calçado
esportivo; roupa de baixo; roupa íntima; roupas de
couro; sobretudos [vestuário]; sungas; toucas de
banho; uniformes; polainas; bandanas; calçados;
calções de banho [sungas]; chapéus [chapelaria];
enxovais de bebês; gravatas; meias; paletós;
pelerines; peles [vestuário]; maiô; roupa para
ginástica; roupas de banho; saias; solas para
calçados; sutiãs; ternos; vestuário de papel; aventais
[vestuário]; botas de esqui; calças; camisa (punho de
-); camisas; corpete; jérseis [vestuário]; ligas; parcas;
praia (roupas de -); túnicas; xales; botas; espartilhos;
faixas para a cabeça [vestuário]; impermeáveis
(roupas -) ;pijamas; chinelo [vestuário comum];
calção para banho; roupa para ginástica [colante];
roupas de imitação couro; roupões de banho; trajes
de banho; viseiras; bermudas; cuecas; gorros;
jaquetas; lenços de pescoço; macacões; calçado
para uso profissional; camisola; bermuda para
prática de esporte; robe; artigos de malha
[vestuário]; blazers [vestuário]; bonés; cachecóis;
coletes; gabardines [vestuário]; ginástica (sapatos
para -); lingerie (fr.); orelheiras [vestuário]; suéteres;
casacos [vestuário]; cintas [roupa íntima]; esportes
(sapatos para -); ligas de meias; echarpe (todos os
itens incluídos nesta classe).
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.902692925 15/06/2010
Tit.DINECAR AUTO E MOTO PEÇAS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94160991000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DINECAR

400

CFE(4) 18.1.5; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos[ assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes; comércio (através de qualquer
meio) de lubrificantes; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água; comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
limpar, polir, desengordurar e decapar; comércio
(através de qualquer meio) de produtos abrasivos
para limpeza
Procurador: EVERTON LUIS ROSSIN
No.902693190 15/06/2010
400
Tit.RUBEMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95827317000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RUBEMAQ

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 12 contrapesos para rodas de veículo; elos
de ligação (parte de veículos);câmbio [componente
de veículo];empilhadeiras; caçamba para veículo;
corrente para veículo ;correia de transmissão para
veículo; tratores; correntes de transmissão para
veículos terrestres; engates para veículos terrestres;
fusos de eixo; arranque de motor para veículo
terrestre; cintos de segurança para assentos de
veículos; terminais e barras de direção das linhas de
tratores agrícolas, veículos utilitários e caminhões
(se partes de veículos);rolamentos de cilindros para
veículos; motores de tração; circuitos hidráulicos
para veículos; escapamento para veículo; triciclos;
painel elevador de carroceria [partes de veículos
terrestres];triciclos
transportadores;
molas
amortecedoras para veículos; cárteres para
componentes
de
veículos
[exceto
para
motores];reboque; correntes de comando para
veículos terrestres; eixos para rodas de veículos
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.902693204 15/06/2010
400
Tit.RUBEMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95827317000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RUBEMAQ

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 37 assessoria, consultoria e informação em
reparo e manutenção de veículos; instalação,
manutenção e reparo de máquinas; manutenção de
veículos; instalação e reparo de dispositivos de
irrigação; informação sobre reparos
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.902693212 15/06/2010
400
Tit.FAREVA PARTICIPACOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11188200000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FAREVA
NCL(9) 03 preparações e produtos relacionados com
a higiene corporal, a saber: sabonetes; perfumes;
óleos essenciais; cremes cosméticos; óleos para
perfumes e essências; loções para uso cosmético;
tratamentos [produtos cosméticos], cosméticos em
forma de bastão.
Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902693220 15/06/2010
Tit.FAREVA PARTICIPACOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11188200000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FAREVA HOLDING

400

486 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 preparações e produtos relacionados com
a higiene corporal, a saber: sabonetes; loções para
uso
cosmético;
cremes
cosméticos;
óleos
essenciais; perfumes; óleos para perfumes e
essências loções cosméticas em aerossóis;
tratamentos (produtos cosméticos), cosméticos em
forma de bastão.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HOLDING'.
Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902693484 15/06/2010
Tit.MARIA PERFEITA ARTIGOS DO
VESTUARIOLTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10790500000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: maria perfeita

macacões; meias; roupas de couro; saias; sungas;
trajes; casacos [vestuário]; chinelos [pantufas];
combinações [vestuário]; cuecas; roupa de baixo;
sandálias; sapatos (antiderrapantes para -);
sobretudos [vestuário]; agasalhos para as mãos;
banho (roupões de -); cachecóis; meias-calças;
vestuário; calças; jérseis [vestuário]; roupa íntima;
roupas de banho; suéteres; bermudas; blazers
[vestuário]; botas (canos de -); cintos [vestuário];
couro (roupas de imitação de -); faixas [vestuário];
pijamas; coturno; aventais [vestuário]; camisas;
chinelo [vestuário comum]; chuteira; calça para
equitação; cinta [vestuário comum]; baby-doll; maiô;
calçados; calças compridas; impermeáveis (roupas ); malhas [vestuário]; calçado para uso profissional;
camisola (todos os itens incluídos nesta classe).
Procurador: ELSI LUISA PARRON BUIAR

Tit.AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
(CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7465203
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

No.902694138 16/06/2010
Tit.LIMPEZA TOTAL COMERCIO SERVICO E
RECICLAGEM LTDA. (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04981703000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIMPEZA TOTAL

CFE(4) 28.3
NCL(9) 36 bolsa de valores (cotações de -);fianças
[garantias];fiduciários (serviços -);corretagem de
valores;
investimentos
de
capital
[finanças];operações de câmbio; verificação de
validade de cheque; corretagem; gestão financeira;
seguros; agências imobiliárias; avaliação de arte;
empréstimos a prazo; bancários (serviços );captação de fundos para caridade; cartão de
crédito (serviços de -);depósitos de objetos de valor;
penhor
[empréstimo];análise
financeira;
financiamento (serviços de -), todos os serviços
anteriormente mencionados incluídos nesta classe.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

400

400

CFE(4) 7.15.20; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9)
40
lixo
(tratamento
de
-)
[transformação];separação de resíduo urbano para
reciclagem; reciclagem de resíduos e lixo
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA

CFE(4) 2.3.16; 2.3.23; 2.3.25; 25.7.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de guarda-chuvas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902694111 16/06/2010
Tit.NELIDA WISTUBA PICCO (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00952477000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LUSCO FUSCO

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 robe; roupas de imitação couro; roupões
de
banho;
botas;
chapéus
[chapelaria];
confeccionado (vestuário -); couro (roupas de -);
luvas sem dedos; calçado esportivo; calçados para
snowboarding (ompi); sutiãs; artigos de malha
[vestuário]; botinas; calçados; camisetas; chapéus,
bonés; íntima (roupa -); jaquetas; luvas [vestuário];

No.902694260 16/06/2010
400
Tit.KALLPACK DISTRIBUIDORA DE MEBALAGENS
LTDA-ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02660623000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZEROCORP
NCL(9) 05 suplemento nutricional de óleo comestível
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; chás medicinais; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; medicinais (ervas -);bebidas medicinais;
vitamina e sais minerais; medicamentos para uso
humano
Procurador: FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE
No.902694316 16/06/2010
400
Tit.KALLPACK DISTRIBUIDORA DE MEBALAGENS
LTDA-ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02660623000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UNICORP
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de preparações farmacêuticas;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas[ consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de material para curativos; comércio
(através de qualquer meio) de sabões; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias dietéticas para uso
medicinal; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos]
Procurador: FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE
No.902694626 16/06/2010

400

No.902694642 16/06/2010
400
Tit.AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
(CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7465203
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 36 cartão de crédito (serviços de -);fianças
[garantias];gestão financeira; captação de fundos
para caridade; depósitos de objetos de valor; penhor
[empréstimo];seguros; avaliação de arte; bolsa de
valores (cotações de -);verificação de validade de
cheque; análise financeira; corretagem de valores;
empréstimos a prazo; bancários (serviços );fiduciários (serviços -);investimentos de capital
[finanças];operações de câmbio; corretagem;
agências imobiliárias; financiamento (serviços de -),
todos os serviços anteriormente mencionados
incluídos nesta classe.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.902695240 16/06/2010
400
Tit.PHX COMERCIO DE ROUPAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09658209000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: natiluca
NCL(9)
25
vestuário
(incluído
nesta
classe);;bandagem elástica [vestuário];roupa para
ginástica [colante];malhas [vestuário];meias-calças;
biquíni; bermudas; calças compridas; camisetas;
confeccionado (vestuário -);jérseis [vestuário];cinta
[vestuário
comum];artigos
de
malha
[vestuário];capuzes [vestuário];meias; calção para
banho; bermuda para prática de esporte; camisa
(punho de -);pulôveres; baby-doll; camisas; casacos
[vestuário];quimono [vestuário].
Procurador: CALUDIA MARIA PESSOA DE
SEABRA GROSSTUCK
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No.902695843 16/06/2010
Tit.EXOTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79480315000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VERSONE JEANS
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400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 agasalhos para as mãos; bermudas;
casacos [vestuário]; parcas; trajes; capotes; jérseis
[vestuário]; turbantes; coletes; malhas [vestuário];
calças; spencer; bonés; gorros; jaquetas; jaleco;
suéteres; praia (roupas de -); sobretudos [vestuário];
calçados; calções de banho [sungas]; pijamas;
polainas; calças compridas; roupas de banho;
blazers [vestuário]; camisetas; capuzes [vestuário];
canga; echarpe; camisola; roupa de baixo; vestuário;
roupa para ginástica; túnicas; uniformes; macacões;
paletós; maiô; ginástica (roupa para -) [colante];
baby-doll; sungas; xales; aventais [vestuário];
bandanas; saias; robe; cachecóis; mantilhas;
camisas (todos os itens incluídos nesta classe).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " JEANS ".
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902695975 16/06/2010
400
Tit.GERSON MACIEL DA SILVA-SOROCABA- ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01116301000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOFYNO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 higiênico (papel -);papel (guardanapos de
-);toalhas de papel para mesa; lenços de papel;
papel higiênico; toalhas de mesa e guardanapos, de
papel; papel descartável para assento sanitário;
papel toalha; toalhas de rosto, de papel
Procurador: ALFREDO FRANCISCO ALVES
No.902696173 16/06/2010
400
Tit.SEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
EMBELEZAMENTO LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09475834000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: wolk
NCL(9) 03 maquiagem (produtos para remover );óleos para perfumes e essências; pele (cremes
para clarear a -);perfumaria (produtos de );cosméticos para os cílios; acetona (removedor de
esmalte de unhas);água oxigenada [peróxido de
hidrogênio] para uso cosmético; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -);condicionador
[cosmético];cosméticos; xampus; loções cosméticas
(lenços impregnados com -);loções para uso
cosmético; maquiagem para o rosto; creme, pasta e
líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da
pele, orgânico, inorgânico e sintético; cristal para

banho de uso pessoal; descolorantes (produtos -)
para uso cosmético; desodorantes para uso pessoal;
esmalte para as unhas; essenciais (óleos );fragrâncias (mistura de -);água de colônia;
amêndoas (sabonete de -);animais de estimação
(xampus para -);unhas (esmalte para -);xampus para
animais de estimação; menta para perfumaria; água
depilatória; depilatórios (produtos -);lápis de
sobrancelhas; leite de amêndoas para uso
cosmético; água de cheiro; descolorantes (produtos );produto de higiene pessoal à base de própole;
loções capilares; maquiagem (pó para -);álcool em
gel (para uso em limpeza doméstica);creme
desengraxante para limpeza de mãos; cílios
(produtos
cosméticos
para
os-);decapagem
(soluções
para
-);flores
(extratos
de
-)
[perfumaria];lápis para uso cosmético; algodão para
fins cosméticos (hastes com pontas de );permanentes
nos
cabelos
(produtos
neutralizadores para -);pó para maquiagem;
condicionador para uso em animal; argila para
estética; clarear (cremes para -) a pele; defumação
(produtos para -) [perfumaria];acetona para uso
pessoal; adstringentes para uso cosmético; pomadas
para
uso
cosmético;
almíscar
[perfumaria];removedor de cosmético; erva para
banho;
alga
[cosmético];cremes
cosméticos;
desodorante (sabonete -);algodão para uso
cosmético; maquiagem (produtos para -);ondular os
cabelos (preparações para -);tinturas para os
cabelos; sabonetes; tinturas cosméticas; produto
para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso; perfumes; produtos depilatórios;
cosméticos para animais; preparações cosméticas
para
emagrecimento;
extratos
de
flores
[perfumaria];loções pós-barba; madeira aromática;
neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; óleos para uso cosmético; cremes para
clarear pele; hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos; amêndoas (óleo de -);menta (essência
de -) [óleo essencial];estojo cosmético ;cosméticos
(estojos de)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902696246 16/06/2010
400
Tit.PINK ICE CONFECÇÕES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11835412000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PINK ICE
NCL(9) 25 sobretudos [vestuário]; suéteres; túnicas;
cachecóis; couro (roupas de imitação de -); fraldas
de matérias têxteis para bebês; vestuário; faixas
para a cabeça [vestuário]; faixas [vestuário]; gorros;
pijamas; calças; calças compridas; cintos [vestuário];
confeccionado (vestuário -); roupa para ginástica;
banho (calções de -); bermudas; bolsos para roupas;
casacos [vestuário]; coletes; cueiros de matérias
têxteis para bebês; roupas de banho; artigos de
malha [vestuário]; automobilistas (vestuário para -);
blazers [vestuário]; camisas (peitilhos de -);
camisetas; camisetas (peitilhos de -); enxovais de
bebês; malhas [vestuário]; camisas; camisas (palas
para -); cuecas; roupa para ginástica [colante];
calções de banho [sungas]; couro (roupas de -);
gabardines [vestuário]; jaquetas; meias (todos os
itens incluídos nesta classe).
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.902696491 16/06/2010
400
Tit.SEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
EMBELEZAMENTO LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09475834000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: regelt
NCL(9) 03 fragrâncias (mistura de -);leite de
amêndoas para uso cosmético; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético; álcali
volátil [amoníaco] [detergente];batons para os lábios;
cabelos (preparações para ondular -);cabelos
(tinturas para os -);menta (essência de -) [óleo
essencial];preparação cosmética para redução da
gordura localizada; acetona (removedor de esmalte
de
unhas);antiperspirante
[desodorante];condicionador [cosmético];álcool em
gel (para uso em limpeza doméstica);alga

[cosmético];cremes cosméticos; laquê para cabelos;
água de colônia; antitranspirantes [produtos de
toalete];loções pós-barba; perfumes; permanentes
nos cabelos (produtos neutralizadores para -);água
para tirar mancha; barbear (produtos para -);tinturas
cosméticas; perfumaria (produtos de -);creme, pasta
e líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da
pele, orgânico, inorgânico e sintético; maquiagem
(pó para -);maquiagem (produtos para remover );menta para perfumaria; óleos para uso cosmético;
produto antiderrapante e antideslizante para pisos;
água depilatória; cera para depilação; depilatórios
(produtos -);descolorantes (produtos -);essenciais
(óleos -);filtros solares; pele (cremes para clarear a );cristal para banho de uso pessoal; jasmim (óleo de
-);unhas (produtos para o cuidado das -);xampus;
ondular os cabelos (preparações para -);produto
para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso; condicionador para uso em animal;
cosméticos (estojos de -);esmalte para as unhas;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-);anti-séptico bucal, exceto para uso medicinal;
barba (tinturas para -);sabonete desodorante;
perfumes de flores (bases para -);banho de espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
cosméticos; cosméticos para os cílios; cremes para
clarear pele; água de cheiro; âmbar [perfume];óleos
essenciais; óleos para perfumes e essências; pó
para maquiagem; argila para estética
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902696882 16/06/2010
Tit.SANDRO DA SILVA SALLES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12395313890
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FÊNIX M C A.F.M.O

400

CFE(4) 4.3.20; 26.1.12; 26.4.22; 27.5.1,8
NCL(9) 41 competições desportivas (organização de
-);desportivos (serviços de acampamentos );acampamentos desportivos (serviços de );entretenimento; clubes (serviços de -) [lazer ou
educação];organização de competições desportivas;
cronometragem de eventos desportivos; organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento];competições (organização de -)
[educação ou entretenimento];diversão (parques de )
Procurador: PABLO SILVEIRA BLANC
No.902697439 16/06/2010
400
Tit.MARCIA HADDAD DE ALMEIDA STREFEZZA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20533064830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DOCE A DOIS
NCL(9)
30
bolos;
tortillas;
caramelos
[doces];sorvetes;
tortas;
confeitos;
bombons;
biscoitos; doces [confeitos];alimentares (massas );geléias de frutas [confeitos]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DOCE", ISOLADAMENTE.
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.902697790 16/06/2010
Tit.FELIPE LOPES NURCHIS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12055741000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Orange

400
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CFE(4) 26.2.7
NCL(9) 03 cosméticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ORANGE"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902697919 17/06/2010
400
Tit.SEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
EMBELEZAMENTO LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09475834000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: caching
NCL(9) 03 decalques decorativos para uso
cosmético; desodorantes para uso pessoal;
essenciais (óleos -);bronzeadoras (preparações -)
[cosméticos];cabelos (preparações para ondular );neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores para -);água depilatória; cosméticos
(estojos de -);cremes para clarear pele; fragrâncias
(mistura de -);xampus; perfumaria (produtos de );aromáticos [óleos essenciais];cabelos (tinturas para
os -);sobrancelhas (cosméticos para as -);tinturas
cosméticas; perfumes; removedor de cosmético;
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético;
antiperspirante
[desodorante];unhas
(esmalte para -);óleos para uso cosmético; produto
para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso; álcool em gel (para uso em limpeza
doméstica);cílios postiços; cremes cosméticos;
descolorantes (produtos -);lápis de sobrancelhas;
beleza (máscaras de -);maquiagem para o rosto;
menta (essência de -) [óleo essencial];ondular os
cabelos (preparações para -);estojo cosmético
;produto de higiene pessoal à base de própole; cílios
(produtos cosméticos para os-);cosméticos para os
cílios; extratos de flores [perfumaria];água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético;
antitranspirante (sabonete -);xampus para animais
de estimação; maquiagem (produtos para remover );menta para perfumaria; xampu para animal sem
finalidade terapêutica; cílios postiços (substâncias
adesivas para fixar -);cosméticos para animais;
esmalte para as unhas; laquê para cabelos; barba
(tinturas para -);barbear (produtos para -);loções
pós-barba; óleos para perfumes e essências;
pomadas para uso cosmético; preparação cosmética
para redução da gordura localizada; cosméticos;
depilatórios (produtos -);desodorante (sabonete );leite de amêndoas para uso cosmético; álcali volátil
[amoníaco] [detergente];batons para os lábios; volátil
(álcali -) [amôníaco] [detergente];loções para uso
cosmético; maquiagem (pó para -);maquiagem
(produtos para -);acetona para uso pessoal; alga
[cosmético]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902698087 17/06/2010
400
Tit.SEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
EMBELEZAMENTO LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09475834000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: haren
NCL(9) 03 cílios postiços; cílios postiços
(substâncias adesivas para fixar -);beleza (máscaras
de -);óleos para uso cosmético; preparações
cosméticas
para
emagrecimento;
alga
[cosmético];cremes
cosméticos;
depilatórios
(produtos -);geléia de petróleo para uso cosmético;
antitranspirante (sabonete -);barba (tinturas para );bigode (cera para -);tinturas cosméticas; tinturas
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para os cabelos; acetona (removedor de esmalte de
unhas);cosméticos para animais; leite de amêndoas
para uso cosmético; água oxigenada [peróxido de
hidrogênio] para uso cosmético; maquiagem para o
rosto; produto para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso; condicionador para uso em animal;
cosméticos para os cílios; esmalte para as unhas;
fragrâncias (mistura de -);xampus; creme, pasta e
líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da
pele, orgânico, inorgânico e sintético; álcool em gel
(para uso em limpeza doméstica);argila para
estética; cera para bigode; cosméticos (estojos de );decalques decorativos para uso cosmético; laquê
para
cabelos;
álcali
volátil
[amoníaco]
[detergente];barbear (produtos para -);batons para
os lábios; cabelos (preparações para ondular );unhas postiças; maquiagem (pó para -);pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);pomadas
para uso cosmético; removedor de cosmético;
condicionador [cosmético];clarear (cremes para -) a
pele; cosméticos; cremes para clarear pele;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
bronzeadoras (preparações -) [cosméticos];cabelos
(tinturas para os -);maquiagem (produtos para );menta (essência de -) [óleo essencial];menta para
perfumaria; ondular os cabelos (preparações para );produtos depilatórios; xampu para animal sem
finalidade terapêutica; cílios (produtos cosméticos
para os-);filtros solares; banhos (preparações
cosméticas para -);unhas (esmalte para -);unhas
(produtos para o cuidado das -);maquiagem
(produtos para remover -);neutralizadores (produtos ) para permanentes nos cabelos; perfumes; estojo
cosmético
;antiperspirante [desodorante];água
depilatória
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902698117 17/06/2010
400
Tit.ABILITY COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04505759000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ABILITY EXPRESS
NCL(9) 35 agências de publicidade; assessoria em
gestão de negócios; bancos de dados de
computador (sistematização de informações em );exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários; material publicitário (distribuição de );pesquisa de dados em arquivos de computador
[para terceiros];assessoria, consultoria e informação
em publicidade e propaganda através de qualquer
meio; assessoria, consultoria e informações sobre
marketing; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -);pesquisa de
marketing; publicidade; publicidade on-line em rede
de computadores; serviços de layout para fins
publicitários; publicação de textos publicitários;
agências de propaganda; marketing (estudos de );assessoria,
consultoria
e
informação
em
compilação de informações em bancos de dados de
computador; levantamentos de informações de
negócios;
propaganda;
sistematização
de
informações em bancos de dados de computador;
distribuição
de
material
publicitário;
feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; gestão computadorizada de arquivos;
material publicitário (atualização de -);publicidade
por catálogos de vendas; administração de arquivo;
atualização de material publicitário; processamento
de texto; promoção de vendas [para terceiros];texto
(processamento de -);assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda;
administração de biblioteca
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EXPRESS".
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902698222 17/06/2010
400
Tit.101 DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA - EPP.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03408722000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RED GIRL

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(9) 32 isotônicas (bebidas -);guaraná [bebida
não alcoólica];água gasosa; águas [bebidas];bebida
fermentada não alcoólica; aperitivos não-alcoólicos;
extratos de fruta não alcoólicos; coquetéis nãoalcoólicos; não-alcoólicas (bebidas -);água de soda;
frutas (sucos de -);suco de fruta; xaropes para
bebidas; refrigerante [bebida];bebida energética não
alcoólica; bebidas não-alcoólicas; fruta (bebidas não
alcoólicas à base de suco de -)
Procurador: JOSÉ SARMENTO
No.902698273 17/06/2010
400
Tit.SEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
EMBELEZAMENTO LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09475834000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: haren heet
NCL(9) 03 cílios (produtos cosméticos para os-);lápis
para uso cosmético; barba (tinturas para -);unhas
(esmalte para -);óleos essenciais; óleos para uso
cosmético; pés (sabonetes antitranspirantes para os
-);pó para maquiagem; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; acetona (removedor
de esmalte de unhas);cílios postiços (substâncias
adesivas para fixar -);decalques decorativos para
uso cosmético; descolorantes (produtos -);água de
colônia; loções cosméticas (lenços impregnados com
-);preparações cosméticas para emagrecimento;
cílios postiços; cosméticos; descolorantes (produtos
-) para uso cosmético; beleza (máscaras de );cabelos (tinturas para os -);maquiagem (pó para );maquiagem (produtos para -);maquiagem (produtos
para remover -);neutralizadores (produtos -) para
permanentes nos cabelos; alga [cosmético];argila
para estética; unhas (produtos para o cuidado das );cabelos postiços (substâncias adesivas para fixar );loções capilares; loções pós-barba; pomadas para
uso cosmético; removedor de cosmético; cosméticos
para os cílios; cremes cosméticos; emagrecimento
(preparações
cosméticas
para
-);lápis
de
sobrancelhas; algodão para uso cosmético; batons
para os lábios; cabelos (preparações para ondular );tinturas para os cabelos; loções para uso
cosmético; menta para perfumaria; perfumes;
cremes para clarear pele; depilatórios (produtos );esmalte para unhas; água oxigenada [peróxido de
hidrogênio] para uso cosmético; álcali volátil
[amoníaco] [detergente];antitranspirante (sabonete );sobrancelhas (cosméticos para as -);maquiagem
para o rosto; óleos para perfumes e essências;
ondular os cabelos (preparações para -);xampu para
animal sem finalidade terapêutica; água depilatória;
álcool
em
gel
(para
uso
em
limpeza
doméstica);cosméticos para animais; desodorante
(sabonete -);extratos de flores [perfumaria];água de
cheiro;
bronzeadoras
(preparações
-)
[cosméticos];volátil
(álcali
-)
[amôníaco]
[detergente];perfumaria (produtos de -);produtos
depilatórios; cristal para banho de uso pessoal;
condicionador [cosmético];cosméticos (estojos de );banhos (preparações cosméticas para -);barbear
(produtos para -);tinturas cosméticas; xampus;
menta (essência de -) [óleo essencial]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902698907 17/06/2010
400
Tit.MARCELO MANSANO DE MORAES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08078925808
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IMOBILIÁRIA PRÁTICA
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NCL(9) 36 aluguel de apartamentos; aluguel de
apartamentos[informação, assessoria, consultoria];
arrendamento de fazendas; arrendamento de
fazendas[informação,
assessoria,
consultoria];
corretores
imobiliários;
corretores
imobiliários[informação, assessoria, consultoria];
locação de apartamentos (agências imobiliárias de ); locação de apartamentos (agências imobiliárias de
-)[informação,
assessoria,
consultoria];
administração de imóveis; administração de
imóveis[informação,
assessoria,
consultoria];
avaliação
imobiliária;
avaliação
imobiliária[informação,
assessoria,
consultoria];
financeira (avaliação -)[seguros, bancos, imóveis];
administração de carteira de valor mobiliário;
administração
de
carteira
de
valor
mobiliário[informação,
assessoria,
consultoria];
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária; assessoria, consultoria e informação em
avaliação
imobiliária[informação,
assessoria,
consultoria]; administração predial; administração
predial[informação,
assessoria,
consultoria];
agências
imobiliárias;
agências
imobiliárias[informação, assessoria, consultoria];
aluguel (serviços de cobrança de -); aluguel
(serviços de cobrança de -)[informação, consultoria];
análise financeira; análise financeira[informação,
assessoria, consultoria]; arrendamento de imóveis;
arrendamento de imóveis[informação, assessoria,
consultoria ]; avaliação financeira[seguros, bancos,
imóveis]; avaliação financeira[seguros, bancos,
imóveis][informação, assessoria, consultoria ];
apartamentos (aluguel de -); apartamentos (aluguel
de-)
[informação,
assessoria,
consultoria];
administração de carteira locatícia; administração de
carteira
locatícia[informação,
assessoria,
consultoria]; comércio de imóveis; comércio de
imóveis[informação, assessoria, consultoria]; aluguel
de escritórios [imóveis]; aluguel de escritórios
[imóveis][informação,
assessoria,
consultoria];
corretagem; imobiliárias (agências -); imóveis
(arrendamento de -); imóveis (arrendamento de )[informação, assessoria, consultoria ]; aluguel de
loja [imóvel]; aluguel de loja [imóvel][informação,
assessoria, consultoria]; imóveis [compra e venda de
-]; imóveis [compra e venda de -][informação,
assessoria, consultoria]; financiamento(serviços de );
imóveis
(administração
de
-);
imóveis
(administração de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; cobrança de aluguel (serviços de -);
imobiliária (avaliação -); imobiliários (corretores -);
imobiliários (corretores -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; administração de condomínio;
administração
de
condomínio[informação,
assessoria, consultoria] (todos os itens incluídos
nesta classe).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " IMOBILIÁRIA "
Procurador: ÉDNER JOSÉ CARRARA
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agenciamento de mercadoria [intermediação]
[consultoria em] comércio (através de qualquer meio)
de produtos alimentícios [assessoria em] comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
[consultoria em] comércio (através de qualquer meio)
de produtos alimentícios [informação em] comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ESTABELECIDO EM 2010" E
"EMPORIUM & GRILL"
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros);fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros)[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em software[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902700260 17/06/2010
210
Tit.RR RAMOS SERVIÇOS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04334187000110
*INDEFERIMENTO.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902700596 17/06/2010
400
Tit.COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA E
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62839691000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABRADI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

No.902700286 17/06/2010
400
Tit.COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA E
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62839691000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ABRADI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 prospectos; folhetos; livros; livro didático;
publicações impressas; revistas [periódicos];boletim
informativo
Procurador: BRITÂNIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902700340 17/06/2010
Tit.IRRIGER MANTOVANI COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA. - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04698792000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Irriplus

400

No.902700774 17/06/2010
210
Tit.ARQUIPLANIS PLANEJAMENTO E PROJETOS
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10851213000180
*INDEFERIMENTO.
Procurador: CARLO ANDREAS DALCANALE

No.902699679 17/06/2010
400
Tit.JRR 2009 RESTAURANTE E CHURRASCARIA
LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10646091000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTABELECIDO EM 2010 PRADO
EMPORIUM & GRILL

CFE(4) 25.12.25; 27.5.1
NCL(9)
35
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação] agenciamento de mercadoria
[intermediação] [informação em] agenciamento de
mercadoria
[intermediação]
[assessoria
em]

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; serviços de imagem digital; treinamento
prático [demonstração];organização e apresentação
de simpósios; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para
acesso,
sem
possibilidade
de
download];organização
e
apresentação
de
congressos; serviços de premiação; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
publicação de livros; publicação de textos [exceto
para publicidade];organização e apresentação de
conferências; curso técnico de formação; exames
pedagógicos
[avaliação];organização
e
apresentação de colóquios; organização e
apresentação de seminários; cursos livres [ensino]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA " , "
RADIOLOGIA " E " DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
".
Procurador: BRITÂNIA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 26.1.16; 26.1.24; 26.11.13; 26.13.25; 27.5.9
NCL(9) 42 instalação de software de computador;
instalação de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];pluviometria ou udometria;
pluviometria ou udometria[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros;
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros[ informação,
assessoria, consultoria ];meteorológicas (previsões );meteorológicas
(previsões
-)[
informação,
assessoria, consultoria ];elaboração [concepção] de
software de computador; elaboração [concepção] de
software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em

No.902700901 17/06/2010
Tit.CONFORTEL EMPREENDIMENTOS DE
HOTELARIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09392155000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BAVIERA PARK HOTEL

CFE(4) 27.5.11
NCL(9) 43 hotéis

400
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HOTEL".
Procurador: LUIS CLÁUDIO BARBOSA
No.902700952 17/06/2010
400
Tit.COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA E
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62839691000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABRADI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CFE(4) 26.4.1
NCL(9) 20 molduras [encaixilhamentos];cápsulas
não metálicas para vedação; caixas de madeira ou
matérias plásticas; vedação (cápsulas não metálicas
para -)
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 controle de qualidade para laboratório de
análise clínica; estudos para projetos técnicos;
certificação (serviços de teste, análise e avaliação de
produtos e serviços de terceiros para fins de );engenharia de controle de qualidade [projeto de ];controle de qualidade; emissão/validação de
certificação digital.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA " , "
RADIOLOGIA " E " DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
".
Procurador: BRITÂNIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902702807 18/06/2010
Tit.LUIZ TONIN E CIA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24896425000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TONIN

400

No.902704974 18/06/2010
Tit.G KHOURI IMOVEIS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76777861000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KHOURI IMÓVEIS

400

No.902706748 18/06/2010
Tit.TULIPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05441595000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TULIPA

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1; 28.19
NCL(9) 36 corretores imobiliários; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
aluguel de apartamentos; imóveis [compra e venda
de -];avaliação imobiliária; administração de imóveis;
administração de carteira locatícia; imobiliárias
(agências -);imóveis (administração de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IMÓVEIS".
Procurador: ANTONIO LUIZ DE JESUS
No.902705059 18/06/2010
Tit.MARIO PAGANI NETO (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03064442910
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: R RECORRE

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 cobrança (serviços de -);análise
financeira; cartão de crédito (serviços de -);emissão
de cartões de crédito; cartão de débito (serviços de );cartões de crédito (emissão de -)
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902703030 18/06/2010
210
Tit.SM SOMARCA PROPRIEDADE INTELECTUAL
S/S LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05376315000151
*INDEFERIMENTO.
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902704290 18/06/2010
Tit.STEPHAN SCHAFER CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03822561000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: artprotect

400

CFE(4) 18.1.11
NCL(9) 41 educação (serviços de -) [informação em]
educação (serviços de -) [consultoria em] educação
(serviços de -) educação (serviços de -) [assessoria
em] exames pedagógicos [avaliação] exames
pedagógicos [avaliação] [assessoria em] exames
pedagógicos [avaliação] [consultoria em] exames
pedagógicos [avaliação] [informação em].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CRECHE ESCOLA".
Procurador: PEDRO HENRIQUE LYRA KADDOUM

CFE(4) 26.4.1-2; 26.4.4; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 45 serviços jurídicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "RECORRE" E DA LETRA "R".
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902705326 18/06/2010
400
Tit.GRUPO EDUCACIONAL SAISSE VILLARDI
LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31420862000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Tre-le-lê Creche Escola

351

CFE(4) 5.5.3; 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário incluído nesta classe.
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.902707647 18/06/2010
400
Tit.CONFECÇÕES POTENCIA LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05936412000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PONTO 50
NCL(9) 25 roupa de baixo; roupas de couro; trajes;
calças compridas; jérseis [vestuário];calçado para
uso profissional; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupas de imitação couro; calçados em geral
*;casacos
[vestuário];cintos
[vestuário];coletes;
macacões; sandálias; camisas; jaquetas; ternos;
malhas [vestuário];bermuda para prática de esporte;
blazers
[vestuário];calçados
*;capuzes
[vestuário];combinações
[vestuário];calçado
esportivo; saias; vestuário *;camisetas; roupas de
banho; uniformes; bermudas; chinelo [vestuário
comum];véus
[vestuário];calças;
confeccionado
(vestuário -)
Procurador: GILMAR MENDES CRUZ
No.902709062 21/06/2010
400
Tit.PROVECTA INFORMÁTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05156866000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONNECTRH
NCL(9) 42 análise de sistemas [informática];criação
e manutenção de web sites para terceiros; análise e
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];criação de homepage; assistência
técnica em software; conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão
física];sites de busca [fornecimento de mecanismos
de busca na internet];fornecimento de mecanismos
de busca para a obtenção, manutenção e
distribuição de dados a partir de um banco de dados
localizado em uma rede mundial de computadores
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(se o serviço for de desenvolvimento de um
software/website para terceiros);fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de
busca];aluguel de software de computador;
elaboração [concepção] de software de computador;
cyber-café [aluguel de tempo de acesso a banco de
dados];banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento de -) [informática];suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; aluguel de
computadores; consultoria em hardware de
computador; conversão de dados e documentos de
suporte físico para suporte eletrônico; instalação de
software de computador; manutenção de software
de computador; atualização de informação em banco
de
dados
de
computador
[serviço
de
informática];duplicação
de
programas
de
computador; atualização de software de computador;
análise de suporte e sistema [serviço de
informática];programação
de
computador
[informática];recuperação
de
dados
[informática];projeto de sistema de computador
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR
No.902709178 21/06/2010
400
Tit.CALUANA CONVENIÊNCIAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01166593000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Caluana
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informação
técnica em serviço de alimentação; lanchonetes
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902709216 21/06/2010
Tit.ROBERTO VERONEZ ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90454893000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROGRIP
NCL(9) 30 própolis para consumo humano
Procurador: O PRÓPRIO.

400

No.902709291 21/06/2010
Tit.ROBERTO VERONEZ ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90454893000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROPOVET
NCL(9) 30 própolis para consumo humano
Procurador: O PRÓPRIO.

400

No.902709330 21/06/2010
Tit.ROBERTO VERONEZ ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90454893000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: APIMÉDICA
NCL(9) 30 própolis para consumo humano
Procurador: O PRÓPRIO.

400

No.902709364 21/06/2010
Tit.ROBERTO VERONEZ ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90454893000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARDIOTÔNUS
NCL(9) 30 própolis para consumo humano
Procurador: O PRÓPRIO.

400

No.902709453 21/06/2010
Tit.ROBERTO VERONEZ ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90454893000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALERGEN
NCL(9) 30 própolis para consumo humano
Procurador: O PRÓPRIO.

400

No.902709569 21/06/2010
400
Tit.KPMG AUDITORES INDEPENDENTES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57755217000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KPMG CFO MEETING
NCL(9) 41 organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; organização e apresentação de

colóquios; organização e apresentação de
congressos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CFO MEETING".
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
No.902709976 21/06/2010
400
Tit.AKSCENTS DISTRIBUIDORA LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10961955000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOLLYWOOD STAR

CFE(4) 1.1.1; 25.1.5; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos [assessoria em] comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos [consultoria em]
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos
[informação em] comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos comércio (através de qualquer
meio) de loções para os cabelos comércio (através
de qualquer meio) de loções para os cabelos
[informação em] comércio (através de qualquer
meio) de loções para os cabelos [consultoria em]
comércio (através de qualquer meio) de loções para
os cabelos [assessoria em] comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria
[consultoria em] comércio (através de qualquer meio)
de produtos de perfumaria comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria
[assessoria em] comércio (através de qualquer meio)
de produtos de perfumaria [informação em] comércio
(através de qualquer meio) de sabões [assessoria
em] comércio (através de qualquer meio) de sabões
[informação em] comércio (através de qualquer
meio) de sabões comércio (através de qualquer
meio) de sabões [consultoria em].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902710001 21/06/2010
400
Tit.JUAN ANDRES FONTANA TURNES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21660094844
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: El Uruguayo

CFE(4) 1.3.1; 1.3.12,1.3.16-17; 27.5.17
NCL(9) 43 alimentação natural, macrobiótica
[preparação de alimentos para consumo] [assessoria
em] alimentação natural, macrobiótica [preparação
de alimentos para consumo] [informação em]
alimentação natural, macrobiótica [preparação de
alimentos
para
consumo]
[consultoria
em]
alimentação natural, macrobiótica [preparação de
alimentos para consumo] assessoria, consultoria e
informação em culinária [consultoria em] assessoria,
consultoria e informação em culinária [assessoria
em] assessoria, consultoria e informação em
culinária assessoria, consultoria e informação em
culinária [informação em] assessoria, consultoria e
informação sobre o vinho e suas características

assessoria, consultoria e informação sobre o vinho e
suas características [consultoria em] assessoria,
consultoria e informação sobre o vinho e suas
características
[assessoria
em]
assessoria,
consultoria e informação sobre o vinho e suas
características
[informação
em]
assessoria,
consultoria e informação técnica em serviço de
alimentação [assessoria em] assessoria, consultoria
e informação técnica em serviço de alimentação
[consultoria em] assessoria, consultoria e informação
técnica em serviço de alimentação [informação em]
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação assessoria, consultoria e
informações sobre restaurante [consultoria em]
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante [informação em] assessoria, consultoria
e informações sobre restaurante [assessoria em]
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante assessoria consultoria e informação em
culinária [consultoria em] assessoria consultoria e
informação em culinária assessoria consultoria e
informação em culinária [assessoria em] assessoria
consultoria e informação em culinária [informação
em] auto-serviço (restaurantes de -) auto-serviço
(restaurantes de -) [assessoria em] auto-serviço
(restaurantes de -) [informação em] auto-serviço
(restaurantes de -) [consultoria em] bar (serviços de ) [assessoria em] bar (serviços de -) [consultoria em]
bar (serviços de -) [informação em] bar (serviços de ) bufê (serviço de -) bufê (serviço de -) [consultoria
em] bufê (serviço de -) [informação em] bufê (serviço
de -) [assessoria em] cantinas [assessoria em]
cantinas [consultoria em] cantinas cantinas
[informação
em]
churrascaria
[restaurante]
churrascaria
[restaurante]
[consultoria
em]
churrascaria
[restaurante]
[informação
em]
churrascaria
[restaurante]
[assessoria
em]
lanchonetes
[consultoria
em]
lanchonetes
[assessoria
em]
lanchonetes
lanchonetes
[informação em] restaurantes [informação em]
restaurantes
restaurantes
[consultoria
em]
restaurantes [assessoria em] restaurantes de autoserviço restaurantes de auto-serviço [informação em]
restaurantes de auto-serviço [consultoria em]
restaurantes de auto-serviço [assessoria em].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EL URUGUAYO"
Procurador: MARIANNA MARQUES BORGES DE
OLIVEIRA
No.902710036 21/06/2010
400
Tit.SOLARE ARTIGOS DE PRAIA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12082721000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: S SOLARE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 18 guarda-sóis [sombrinhas];barraca de
praia [guarda-sol]
Procurador: JEAN CARLO ROSA
No.902710150 21/06/2010
400
Tit.JOÃO BATISTA CARVALHO DA SILVA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07325117000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JS PUBLICAÇÕES
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NCL(9) 40 soldagem; galvanização; usinagem
[operação mecânica pela qual se dá forma à
matéria-prima], transformação, beneficiamento e
tratamento
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'USINAGEM'.
Procurador: ADILSON GABARDO
No.902710826 21/06/2010
210
Tit.IT. IMOVEIS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11153256000155
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comerciais de rádio; publicidade;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio; publicidade
externa
[letreiros,
outdoors];agências
de
propaganda; agências de publicidade; atualização
de material publicitário; mala direta (publicidade por );assessoria, consultoria e informação em marketing;
publicidade de televisão; pesquisa de marketing;
comerciais de televisão; publicidade on-line em rede
de computadores; serviços de layout para fins
publicitários; aluguel de espaço publicitário;
preparação de colunas publicitárias; propaganda;
publicação de textos publicitários; publicidade de
rádio
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PUBLICAÇÕES".
Procurador: JEAN CARLO ROSA
No.902710214 21/06/2010
Tit.ROBERTO VERONEZ ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90454893000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: APITOX
NCL(9) 30 própolis para consumo humano
Procurador: O PRÓPRIO.

400

No.902710265 21/06/2010
Tit.ROBERTO VERONEZ ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90454893000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROPIFLU
NCL(9) 30 própolis para consumo humano
Procurador: O PRÓPRIO.

400

No.902710362 21/06/2010
Tit.ROBERTO VERONEZ ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90454893000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROPIMUNO
NCL(9) 30 própolis para consumo humano
Procurador: O PRÓPRIO.

400

No.902710559 21/06/2010
Tit.ROBERTO VERONEZ ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90454893000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROPOSIDA
NCL(9) 30 própolis para consumo humano
Procurador: O PRÓPRIO.

400

No.902710680 21/06/2010
Tit.USINAGEM RANIOWSKI LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06959369000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UR RANIOWSKI USINAGEM

400

No.902712071 22/06/2010
400
Tit.MILKPARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05688723000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M MILKRAFT

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 17 plásticas (fibras -), exceto para uso em
têxteis; substâncias plásticas, semiprocessadas;
plástico (filme -), exceto para embalar; fibras
plásticas, exceto para uso em têxteis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PLASTICOS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902713701 22/06/2010
400
Tit.FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO
NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05413531000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FABAMED

CFE(4) 8.3.1; 27.5.1
NCL(9) 31 ração para animal; alimento para gado;
animais (preparações para engorda de -);papas para
engorda de animais de criação; alimentos para
animais
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902712284 22/06/2010
400
Tit.EAGLE SECURITY VIP - EMP. DE SEGURANÇA
EMP. DO NE LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06996393000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EAGLE SECURITY VIP

CFE(4) 3.7.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 45 segurança pessoal; vigilância noturna;
investigações
de
pessoas
desaparecidas;
monitoramento e rastreamento de veículos e cargas,
contratação de guarda [serviços de segurança]
;guardas [vigilância, segurança];guarda noturna;
guarda-costas [segurança];monitorização de alarmes
anti-roubo e de segurança
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "SECURITY" E "VIP".
Procurador: GERALDO MAYRINCK MONTEIRO DE
ANDRADE

CFE(4) 24.11.18
NCL(9)
41
informações
sobre
educação
[instrução];informações sobre educação [instrução][
informação, assessoria, consultoria ];seminários
(organização e apresentação de -);seminários
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];educação (serviços de );educação (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];ensino (serviços de -);ensino (serviços
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento];organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento][ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação
ensino[
informação,
assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais[ informação, assessoria, consultoria ].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902713990 22/06/2010
400
Tit.1,2,3 MARKETING DE EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10414014000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARKETING CLUB

No.902713256 22/06/2010
400
Tit.PLASTICOS GUARACI DESCARTAVEIS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01113985000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLASTICOS GUARACI

CFE(4) 27.5.1

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(9) 41 divertimento; organização e apresentação
de oficinas de trabalho [treinamento];oficinas de
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trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento];organização e apresentação de
conferências;
organização
de
competições
desportivas; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de simpósios; organização e apresentação de
seminários; clubes (serviços de -) [lazer ou
educação];apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; organização de competições
[educação
ou
entretenimento];organização
e
apresentação de congressos; produção de vídeos;
colônia de férias; produção de shows
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLUB".
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR
No.902714015 22/06/2010
Tit.N A OLIVEIRA E CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85466035000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: N A MULTIMARCAS

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MULTIMARCAS".
Procurador: ADILSON GABARDO
No.902714279 22/06/2010
400
Tit.ALTAIR ALVES MARTELLI - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04288123000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TASY BIJOUS
NCL(9) 03 óleos essenciais; pó para maquiagem;
cera para depilação; cremes para clarear pele; filtros
solares; jasmim (óleo de -);sabonete desodorante;
unhas (produtos para o cuidado das -);unhas
postiças; loções pós-barba; perfumes de flores
(bases para -);estojo cosmético
;acetona
(removedor de esmalte de unhas);cedro (óleos
essenciais de -);desodorantes para uso pessoal;
essenciais (óleos -);essências etéreas; laquê para
cabelos; barba (tinturas para -);erva para defumador
e incenso; óleo de terebintina para desengordurar;
talco para toalete; colorantes para toalete; cremes
para couro; barbear (produtos para -);tinturas para
os cabelos; óleos para uso cosmético; produtos
depilatórios;
bigode
(cera
para
-);cabelos
(preparações para ondular -);cabelos (tinturas para
os -);perfumes; cremes cosméticos; sabonete
medicinal; erva para banho; desodorante (sabonete );gorduras para uso cosmético; batons para os
lábios;
bronzeadoras
(preparações
-)
[cosméticos];loções
capilares;
cosméticos;
dentifrícios; esmalte para as unhas; leite de
amêndoas para uso cosmético; rosa (óleo de );sabonetes; óleo de lavanda; óleos essenciais de
limão
Procurador: ROQUE ALOÍSIO SCHARDONG
No.902714287 22/06/2010
Tit.MARCENARIA GIANOTO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56558513000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GIANOTO

400

CFE(4) 26.2.5; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
serralharia; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madeira; comércio (através de qualquer
meio) de móveis
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR
No.902714309 22/06/2010
Tit.MARZON PORTAL DE SERVIÇOS E
COMUNICAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10488910000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TODABUSCA

400

CFE(4) 26.1.1; 26.1.21; 27.5.1
NCL(9) 42 fornecimento de mecanismos de busca
para a internet
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TODABUSCA".
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA

Tit.MM BRANDS CONFECÇÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12078904000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STATUS KUO
NCL(9) 25 saltos de sapatos; sapatos (viras para );trajes; viseiras; bolsos para roupas; calças; calças
compridas; chinelos [pantufas];couro (roupas de );ferragens de metal para sapatos e botas; jérseis
[vestuário];macacões; lenço de lapela [parte anterior
e superior de um casaco voltada para fora];quimono
[vestuário];culote [calça para montaria];calçado para
uso profissional; casaco para operador; roupas
íntimas absorventes de transpiração; ternos; bolsos;
camisa (punho de -);coletes [roupa íntima];faixas
[vestuário];forros
confeccionados
[parte
de
vestuário];íntima (roupa -);malhas [vestuário];jaleco;
estolas; chinelo [vestuário comum];poncho; presilhas
para calças; punhos de camisa; roupões de banho;
sapatos (gáspeas para -);sapatos de praia; suéteres;
uniformes;
calçados
em
geral
*;casacos
[vestuário];ceroulas; colarinhos postiços; meias;
meias (calcanheiras para -);meias absorventes de
transpiração; tira (faixa) para a cabeça; calçado
esportivo; cinta [vestuário comum];roupa para
ginástica; roupas de couro; xales; artigos de malha
[vestuário];camisas; chapéus, bonés etc; corpete;
faixas para a cabeça [vestuário];jaquetas; palas para
camisas; paletós; pescoço (lenços de -);fraque;
coturno; blusa militar; roupa íntima; roupa para
ginástica [colante];roupas de banho; saias;
sandálias; sapatos (ferragens para -);sungas;
camisetas; camisetas (peitilhos de -);capotes;
capuzes
[vestuário];cartolas;
cintos
[vestuário];coletes; confeccionado (vestuário -);couro
(roupas de imitação de -);lenços de pescoço;
echarpe; fardão; camisa para militar; roupas de
imitação couro; sapatos (calcanheiras para );sobretudos [vestuário];túnicas; bermudas; calçados
*;camisas
(peitilhos
de
-);chapéus
[chapelaria];colarinhos [vestuário];gorros; gravatas;
luvas [vestuário];farda; calça para equitação;
camisola;
canga;
boné;maiô;sapatos
(antiderrapantes para -);suspensórios; vestuário
*;bonés; botas *;luvas sem dedos; pijamas; calção
para banho; roupa de baixo; roupas íntimas
antitranspirantes;
blazers
[vestuário];cachecóis;
camisas (palas para -);chapéus (armações de );confeccionados
(forros
-)
[parte
de
vestuário];cuecas; gabardines [vestuário];palas de
boné
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902714759 22/06/2010
Tit.GOLD JET COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08887182000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOLD JET

400

No.902714554 22/06/2010
400
Tit.CEMENT DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08576284000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MINERPLAST
NCL(9) 01 substâncias químicas industriais;
melhoramento de solos (produtos químicos para -)
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902714570 22/06/2010
400
Tit.CEMENT DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08576284000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MINERPLAST
NCL(9) 19 tijolos; argamassa; azulejos não metálicos
para construção; cimento; mármore; revestimentos
[materiais de construção]; quartzo; granito; areia;
asfalto; pedra calcária; materiais de construção, não
metálicos; caibro para construção; cal; cascalho;
ardósia,
todos
os
produtos
anteriormente
mencionados incluídos nesta classe.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902714724 22/06/2010

400

CFE(4) 3.13.1; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; promoção de vendas [para
terceiros];representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902715062 22/06/2010
Tit.HOMEPLAY INDUSTRIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02284249000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: X PLAST

400
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NCL(9) 20 cadeira para bebê;espreguiçadeiras
[cadeiras];bancos [móveis];bandejas não metálicas;
cadeiras
[assentos];apoio
para
braço
[móvel];desenho (mesas para -);poltronas; escritório
(móveis para -);apoio de cabeça [móveis];portachapéus; banqueta [móvel];móveis (guarnições não
metálicas para -);cadeira de armar para praia e
camping; cadeira de balanço; decorações de
matérias plásticas para alimentos; degraus não
metálicos [escadas portáteis];prateleiras para
armazenagem; bebês (andadores para -);mesas;
mesas de massagem; acabamentos de plástico para
móveis; assentos [cadeiras];baú para brinquedos;
caixas de madeira ou matérias plásticas; portarevistas; escadas portáteis, de madeira ou plástico;
escrivaninhas; racks (ingl.);descanso ou apoio para o
pé
[mobiliário];cadeira
ou
poltrona
[mobiliário];escolar (mobiliário -);cadeiras altas para
bebês; porta-livros [móveis];banquinhos para os pés;
baús não metálicos; cabideiros não metálicos; mesa
(carrinhos de servir à -) [móveis];estrutura ou base
(metálica ou não metálica) com mecanismo interno
de regulagem de altura com finalidade única de ser
componente de cadeiras e poltronas de escritório;
cabides não metálicos para vestuário, todos os
produtos anteriormente mencionados incluídos nesta
classe.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902715119 22/06/2010
400
Tit.HOMEPLAY INDUSTRIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02284249000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: X PLAST
NCL(9) 19 divisórias não metálicas; construções não
metálicas; traves não metálicas; placas e cavaletes
de plástico usados para sinalização de pedestres;
cabines de banho não metálicas; tela não metálica;
tela protetora para piscina; anúncios (suportes não
metálicos para afixação de -);parede divisória não
metálica substituível ;monumentos, não metálicos;
construções transportáveis não metálicas; piscinas
[estruturas não metálicas];coberturas não metálicas
para construção; escadas não metálicas; marquises
não metálicas para construção; pedra artificial;
balizas não luminosas e não metálicas; degraus não
metálicos para escadas; deque não metálico para
piscina ;barracas
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902715364 22/06/2010
Tit.ALUMÍNIO MP LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11639677000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALUMP

400

CFE(4) 26.1.10; 27.5.1
NCL(9) 06 chapa de alumínio; perfil de metal; perfil
lateral em alumínio; canos de metal; cantoneiras de
metal; calhas de metal para construção; alumínio;
alumínio (folhas de -); alumínio, perfil lateral em;
folhas de alumínio, todos os produtos anteriormente
mencionados incluídos nesta classe.
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902715585 22/06/2010
Tit.EDITORA ATELIÊ 2007 LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08879954000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Pensamento em arte
NCL(9) 16 impressas (publicações -);livros

400

Procurador: BICUDO & SBORGIA PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.

Procurador: O PRÓPRIO.
No.902715631 22/06/2010
Tit.ALUMÍNIO MP LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11639677000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALUMP

400

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
tubos metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de construções metálicas transportáveis;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum; comércio (através de qualquer meio)
de materiais de construção metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de metais comuns e suas
ligas; representação comercial
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902715836 22/06/2010
400
Tit.CELENZA MALHAS E CONFECÇOES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72907801000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: C CELENZA

No.902715844 22/06/2010
400
Tit.CELENZA MALHAS E CONFECÇOES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72907801000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: C CELENZA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 sobretudos [vestuário]; vestuário; artigos
de malha [vestuário]; calças; gabardines [vestuário];
malhas [vestuário]; roupas de banho; bonés;
camisetas; confeccionado (vestuário -);jérseis
[vestuário];roupa para ginástica; banho (roupões de );blazers [vestuário];calças compridas; meias; saias;
calçados em geral; roupa para ginástica
[colante];bermudas; enxovais de bebês; macacões;
banho (roupas de -);calçados; camisas; capuzes
[vestuário];coletes; banho (calções de -);casacos
[vestuário];pijamas, todos os produtos anteriormente
mencionados incluídos nesta classe.
Procurador: BICUDO & SBORGIA PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.
No.902717502 23/06/2010
Tit.BUTIQUE DA CACHAÇA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08823538000108
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 24 algodão (tecidos de -);banho (roupa de -)
[exceto vestuário];capas para móveis, de tecido;
cheviotes [tecido];colchões (capas para -);colchões
(protetores de -);edredons; fibra de vidro (tecidos de
-) para uso têxtil; lã (tecidos de -);tecidos ;toalhas de
rosto de matérias têxteis; veludo; cama (colchas de );damasco [tecido];feltro ;guardanapos de mesa
têxteis; mantas de viagem; seda ou lã aveludada
(tecido de -);tafetá [tecidos];tecido de lã
[estamenha];tecidos para uso têxtil; toalhas têxteis;
cama (mantas de -);cama (roupa de -);estampagem
(tecidos de seda para -);forros [têxteis];panos ;roupa
de cama, mesa e banho; sudário [tecido];tecido
adamascado de linho; tecidos de lã;têxteis
(guardanapos de mesa -);chita [tecido];fronhas de
travesseiros; gaze [tecido];lenços de tecido para
remover maquiagem; tecidos desenhados para
bordado; coberta ornamental para travesseiros;
cobertas de cama; estamenha [tecido];lenços de
bolso têxteis; linho (tecidos de -);rami (tecidos de );seda [tecidos];tecido de lã frisado; tecidos elásticos;
tule; vidro (tecidos de fibra de -) para uso têxtil;
bordado (tecidos desenhados para -);lençóis
[têxteis];material têxtil; mobiliário (tecidos para -)
[estofamento];tecido (lenços de -) para remover
maquiagem; flanela [tecido];jérsei [tecido];lonas
[telas] para tapeçaria ou para bordados; marabu
[tecido];colchas;
crepe
[tecido];crepom
[tecido];esparto [tecidos];etiquetas [tecido];jogos
americanos [exceto de papel];juta (tecidos de -);linho
(tecido adamascado de -);murais (tapeçarias -) de
matérias têxteis; tecido grosseiro, todos os produtos
anteriormente mencionados incluídos nesta classe.

400

CFE(4) 19.7.25; 26.7.25
NCL(9) 35 aluguel de espaço publicitário; comércio
(através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas; publicidade; publicidade
on-line em rede de computadores; comércio (através
de qualquer meio) de água mineral engarrafada;
comercialização de água bruta; espaço publicitário
(aluguel de -)
Procurador: ROGOBERTO SILVA FONSECA LANCASTER
No.902717685 23/06/2010
Tit.VITAL HOSPITALAR COMERCIAIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61610283000188
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
médicos; comércio (através de qualquer meio) de
material para obturações dentárias; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias dietéticas para uso medicinal; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
preparações veterinárias; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios
Procurador: NELSON ARINI JÚNIOR
No.902717740 23/06/2010
Tit.BANCO A J RENNER S.A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92874270000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RInvest

400

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 36 emissão de cheques de viagem;
empréstimos a prazo; fianças [garantias];fiduciários
(serviços -);valores (corretagem de-);bolsa de
valores (cotações de -);captação de fundos para
caridade;
fundos
de
investimentos
[finanças];garantias [fianças];transferência eletrônica
de fundos; cartão de débito (serviços de -);câmbio
(operações de -);capital (investimentos de -)
[finanças];corretagem *;corretagem de valores;
emissão de cartões de crédito; financeira
(consultoria -);fundos mútuos; gestão financeira;
penhor [empréstimo];seguros (consultoria em );seguros
marítimos;
consultoria
financeira;
financeiras (informações -);seguro contra acidentes;
seguros contra incêndio; serviços bancários de
acesso remoto; cartão de crédito (serviços de );cheque (verificação de validade de -);consultoria
em seguros; emissão de títulos de valor;
empréstimos [finanças];financeira (avaliação -)
[seguros, bancos, imóveis];operações de câmbio;
seguros (informações sobre -);seguros de saúde;
seguros de vida; cartões de crédito (emissão de );cobrança
(serviços
de
-);compensação
[bancário];financeira (gestão -);financiamento de
leasing; leasing (financiamento de -);avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis];câmara de
compensação
[bancário];desconto
de
títulos
[factoring];poupança (bancos de captação de );seguros; seguros (corretagem de -);títulos de valor
(emissão de -);verificação de validade de cheque;
bancários (serviços -);bancários (serviços -) de

acesso remoto; cobranças de dívidas (agências de );financiamento (serviços de -);garantias [fianças]
(serviços de -);hipotecários (financiamentos );informações sobre seguros; liquidação financeira
(serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INVEST".
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

NCL(9) 38 provedor de acesso [telecomunicação]
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA

No.902717936 23/06/2010
400
Tit.RENATO LUIZ D'STEFANI DE ARAUJO ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01328289000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARANÓIA

No.902718584 23/06/2010
400
Tit.VIRAL JEANS COMÉRCIO E CONFECÇÕES
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08784156000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIRAL

CFE(4) 1.15.23; 3.9.1; 27.5.1
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informações
sobre
restaurante;
churrascaria
[restaurante];cafeterias; restaurantes; bar (serviços
de -);cantinas; cafés [bares];restaurantes de autoserviço; bufê (serviço de -)
Procurador: DILERMAR RIBEIRO SCHAEWER

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas
Procurador: GISELE DE SOUZA

No.902718290 23/06/2010
Tit.POP VET IND E COM DE PRODUTOS DE
HIGIENE E LIMPEZA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11711997000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOP VET

400

CFE(4) 1.15.11; 3.6.3; 27.5.1
NCL(9) 03 condicionador para uso em animal;
cosméticos para animais; xampus para animais de
estimação; sabão para animal de estimação; talco
para a higiene animal; xampu para animal sem
finalidade terapêutica
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO

No.902718568 23/06/2010
210
Tit.NAGASO CONFECÇÕES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07389807000107
*INDEFERIMENTO.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA

No.902718630 23/06/2010
400
Tit.VIRAL JEANS COMÉRCIO E CONFECÇÕES
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08784156000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIRAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 bermudas; vestuário; calças compridas;
camisetas; camisas; saias; calças, todos os produtos
anteriormente mencionados incluídos nesta classe.
Procurador: GISELE DE SOUZA
No.902719076 23/06/2010
400
Tit.PROJETAR ENGENHARIA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07216142000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROJETAR

No.902718533 23/06/2010
400
Tit.DIGICONTROL SERVICOS DE PROVEDORES
LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08733615000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DIGICONTROL

CFE(4) 3.9.1; 5.3.13; 26.11.25; 27.5.1
NCL(9) 42 arquitetura; levantamentos topográficos;
engenharia; projeto de arquitetura; levantamentos
geodésicos; desenho de plantas para construção;
engenharia civil [projeto de -];serviços de ilustrações
gráficas, técnicas e simulações gráficas de projeto;
CFE(4) 27.5.1
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geodesia
[estudo
e
pesquisa];cálculo
e
dimensionamento na área de engenharia
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PROJETAR".
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902719149 23/06/2010
400
Tit.FLOR BRASIL COM.DE VESTUÁRIOS E
ACESSÓRIOS LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11258471000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: H.STORE
NCL(9) 25 roupas de banho; calça (fraldas );camisas (peitilhos de -);capuzes [vestuário];cintas
[roupa
íntima];cintos
porta-moedas
[vestuário];combinações
[vestuário];gabardines
[vestuário];ginástica (roupa para -) [colante];meias
(calcanheiras para -);orelheiras [vestuário];echarpe;
biquíni; spencer ;roupa para ginástica; vestuário
[incluídos nesta classe];xales; banho (calções de );calças; calções de banho [sungas];camisas (palas
para -);camisetas (peitilhos de -);ciclistas (vestuário
para -);confeccionado (vestuário -);cueiros de
matérias têxteis para bebês; enxovais de bebês;
espartilhos; faixas para a cabeça [vestuário];meias;
palas para camisas; lenço de lapela [parte anterior e
superior de um casaco voltada para fora];calção para
banho;
suspensórios;
artigos
de
malha
[vestuário];camisa (punho de -);casulas sacerdotais
[vestimenta];chapéus
[chapelaria];jaquetas;
manípulos [estolas];meias (ligas de -);carapuça
[barrete cônico; gorro];baby-doll; porta-moedas
(cintos
-)
[vestuário];roupa
para
ginástica
[colante];trajes de banho; aventais [vestuário];banho
(roupões de -);bolsos; camisetas; casacos
[vestuário];ceroulas; confeccionados (forros -) [parte
de
vestuário];couro
(roupas
de
-);forros
confeccionados [parte de vestuário];fraldas de
matérias têxteis para bebês; gorros; ligas; malhas
[vestuário];paletós; pescoço (lenços de -);pijamas;
jaleco;
fraque;
canga;
cinta
[vestuário
comum];bermuda para prática de esporte; pulôveres;
punhos de camisa; robe; roupa íntima; roupas de
couro; saias; sungas; ternos; togas; trajes; túnicas;
polainas;
bolsos
para
roupas;
colarinhos
[vestuário];combinação [roupa íntima];impermeáveis
(roupas -);macacões; maiô;praia (roupas de );agasalhos para as mãos; blazers [vestuário];boa
[estola de plumas];calças compridas; coletes;
corpete; íntima (roupa -);jérseis [vestuário];luvas
[vestuário];meias-calças; roupa de baixo; roupões de
banho; anáguas; bermudas; cachecóis; camisas;
colarinhos postiços; cuecas; lenços de pescoço;
luvas sem dedos; peles [vestuário];penhoar; tira
(faixa) para a cabeça; poncho; camisola; roupas
íntimas absorventes de transpiração; sobretudos
[vestuário];suéteres;
sutiãs;
véus
[vestuário];antitranspirantes (roupas íntimas -);banho
(roupas de -);bebês (fraldas de matérias têxteis para
-);chapéus, bonés etc; cintos [vestuário];coletes
[roupa íntima];gravatas; ligas de meias
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'STORE'.
Procurador: FERRARO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
No.902719939 23/06/2010
400
Tit.I 9 - COMÉRCIO E ATACADO DE ALIMENTOS,
BEBIDAS E MATERIAS PRIMAS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11639742000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: i9
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.902720384 23/06/2010
Tit.TELES & SANTANA LTDA (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09364545000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REFRIGERAÇAO SANTANA

Procurador: CARMEN ROSA DA SILVA
No.902722204 24/06/2010
400
Tit.WINCY DO BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS
PARA PRESENTES LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06959313000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROCIE

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comercial ou industrial (assessoria em
gestão -);comércio (através de qualquer meio) de
motores (exceto os motores para veículos
terrestres);industrial ou comercial (assessoria em
gestão -);comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"REFRIGERAÇÃO".
Procurador: ULISSES SOARES
No.902720392 23/06/2010
400
Tit.RODOVIARIO FRETBUS FRETAMENTO DE
ONIBUS E TURISMO LTDA - EPP (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10247527000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FRETBUS
NCL(9) 39 excursões (organização de -)[ informação
];afretamento; reservas para transporte; visitas
turísticas; transporte de passageiros; transporte de
viajantes; transporte; transporte por ônibus
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 importação-exportação (agências de );importação-exportação (agências de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: PORTFOLIO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902722735 24/06/2010
210
Tit.COMÉRCIO DE FANTASIAS E CONFECÇÕES
JADE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09600956000107
*INDEFERIMENTO.
Procurador: M M MARCAS E PATENTES S C LTDA
No.902722948 24/06/2010
Tit.PERSOLOG BRASIL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11177610000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Persolog

400

No.902720570 24/06/2010
400
Tit.HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA
ESPECIALIZADA LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37108388000159
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 2.1.8; 26.1.1; 26.1.14; 26.13.25
NCL(9) 44 cirurgia plástica; assessoria, consultoria e
informação sobre cuidados médicos; cirurgias
médicas [serviços médicos];tratamento médico;
saúde (serviços de -);reabilitações físicas, mentais e
emocionais [serviços médicos];médicas (clínicas );hospitais; clínicas médicas; plástica (cirurgia );clínicas de repouso; estética facial e corporal
Procurador: SERGIO RIBEIRO DA SILVA
No.902721232 24/06/2010
210
Tit.UNIVERSAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66550054000139
*INDEFERIMENTO.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.8; 27.5.15; 29.1.1,4
NCL(9) 16 cartão moldado; boletim informativo;
formulários [impressos];gráficas (reproduções );prospectos;
imagens
[representações
gráficas];cartões de participação [papelaria];livro
encadernado; calendário de folhas destacáveis;
material
didático
[exceto
aparelhos];testes,
exercícios ou provas de inteligência (material
impresso);livro didático; cartão; livro de bolso; papel
de carta; blocos de notas [cadernos];blocos de papel
em múltiplas vias [papelaria];blocos para anotações;
canetas; manuais [impressos];apostila para fim
educacional; anuário; reproduções gráficas; livro
cartonado; bilhetes; periódicos; folhetos; impressas
(publicações
-);catálogos;
impressos
[gravuras];livros; publicações impressas; livros
razão; agenda; bilhete de papel ou de cartolina;
calendários; representações gráficas; enciclopédia;
cartão com imagem e mensagem impressa;
etiquetas para fichas; marcadores de livros;
anotações (blocos para -);impresso (material -)
Procurador: SANDRA MALVEIRA
No.902722980 24/06/2010
Tit.PERSOLOG BRASIL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11177610000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

400

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 497

NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO

Marca: Persolog

No.902724088 24/06/2010
400
Tit.THINKY PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12049677000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THINKY COMUNIDADE CRIATIVA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.8; 27.5.15; 29.1.1,4
NCL(9)
41
informações
sobre
educação
[instrução];cursos
livres
[ensino];assessoria,
consultoria
e
informação
em
educação
[instrução];assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução][ informação, assessoria,
consultoria ];colóquios (organização e apresentação
de -);publicação de livros; assessoria, consultoria e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino][
informação, assessoria, consultoria ];conferências
(organização e apresentação de -);educação
(informações sobre -) [instrução];organização e
apresentação
de
oficinas
de
trabalho
[treinamento];organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios;
prático
(treinamento
-)
[demonstração];seminários
(organização
e
apresentação de -);textos (publicação de -) [exceto
para publicidade];cursos por correspondência;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de
congressos;
treinamento
prático
[demonstração];curso técnico de formação; edição
de
texto,
exceto
de
publicidade
[copidesque];congressos
(organização
e
apresentação de -);ensino (serviços de -);exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
organização de competições [educação ou
entretenimento];publicação de textos [exceto para
publicidade];assessoria, consultoria e informação
ensino; assessoria, consultoria e informação ensino[
informação, assessoria, consultoria ];educação
(serviços de -);livros (publicação de -);oficinas de
trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento];organização e apresentação de
conferências; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; editoração eletrônica; instrução (serviços
de -);simpósios (organização e apresentação de -)
Procurador: SANDRA MALVEIRA
No.902723138 24/06/2010
Tit.POPPS CALÇADOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03305392000195
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ALGO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.

210

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
contabilidade;
perícia
contábil;
auditoria;
contabilidade; assessoria, consultoria e informação
em auditoria
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO".
Procurador: ALEXANDRE PINHEIRO BREVILIERI
No.902723553 24/06/2010
Tit.VICUNHA TÊXTIL S/A (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07332190000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CARBOLUMEN

400

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(9) 16 jornais; periódicos; livros; revistas
[periódicos];revistas em quadrinhos
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902724193 24/06/2010
400
Tit.THINKY PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12049677000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THINKY COMUNIDADE CRIATIVA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 24 brocados; panos; cânhamo (tela de -);
damasco [tecido]; lençóis [têxteis]; crepe [tecido];
tecido de fibra sintética; popelina sarja; adesivos
(tecidos -) para aplicação a quente; almofadas
(capas para -); cheviotes [tecido]; chita [tecido];
crepom [tecido]; algodão (tecidos de -); bordado
(tecidos desenhados para -); cama, mesa e banho
(roupa de -); material têxtil; tecidos; aeronáuticos
(tecidos impermeáveis a gases para balões -);
bandeiras; banho (roupa de -) [exceto vestuário];
tecidos para uso têxtil; tecidos não tecidos [todos
ítens incluídos nesta classe]
Procurador: ERNANI JOSÉ LENATE GUIMARÃES
No.902723804 24/06/2010
Tit.ARQPRESS EDITORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11360784000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: A2 AO QUADRADO

400

No.902724266 24/06/2010
210
Tit.CONFECÇÕES PENIEL LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10841570000168
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.

No.902723537 24/06/2010
210
Tit.GRIFE CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10710391000191
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902723545 24/06/2010
Tit.AUDICENT ASSESSORIA EMPRESARIAL
CONTÁBIL (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74038795000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO AUDICENT

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1
NCL(9) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; publicidade; propaganda; promoção de
vendas [para terceiros]
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

No.902724380 24/06/2010
210
Tit.MISSKAN COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E
PRESENTES LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11368096000161
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902724592 24/06/2010
400
Tit.G.S.I GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07514718000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE BRASIL E-LEARNING

400

CFE(4) 24.17.25; 25.12.25; 27.5.1
NCL(9) 16 revistas [periódicos]
Procurador: RICARDO SERAFIM
No.902723995 24/06/2010
Tit.MANNAH S.R.L. (PY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7472528
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CUBA

400
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BE FIT".
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 38 comunicação por terminais de
computador
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "REDE BRASIL E-LEARNING".
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902724827 24/06/2010
400
Tit.SEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
EMBELEZAMENTO LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09475834000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: wolk zorg
NCL(9) 03 produto de higiene pessoal à base de
própole; creme desengraxante para limpeza de
mãos; barba (tinturas para -);sabonete desodorante;
perfumes; sabonete antitranspirante para os pés;
neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; sabonete medicinal; óleos para uso
cosmético; descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para
uso
cosmético;
aromáticos
[óleos
essenciais];cera para depilação; antiperspirante
[desodorante];menta para perfumaria; acetona
(removedor de esmalte de unhas);álcali volátil
[amoníaco] [detergente];antitranspirante (sabonete );barbear (produtos para -);cosméticos; xampus;
produto para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso;
creme,
pasta
e
líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; cosméticos (estojos
de -);acetona para uso pessoal; cabelos
(preparações
para
ondular
-);condicionador
[cosmético];tinturas para os cabelos; tinturas
cosméticas; água depilatória; álcool em gel (para uso
em limpeza doméstica);xampu para animal sem
finalidade terapêutica; batons para os lábios; ondular
os
cabelos
(preparações
para
-);banhos
(preparações cosméticas para -);cabelos (tinturas
para os -);cabelos postiços (substâncias adesivas
para fixar -);removedor de cosmético; depilatórios
(produtos -);menta (essência de -) [óleo essencial]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902724940 24/06/2010
400
Tit.ADS ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11757391000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BE FIT

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 academias [educação];educação física;
aulas de ginástica; organização de competições
[educação
ou
entretenimento];competições
desportivas (organização de -);academia de
ginástica (serviços de-);competições (organização de
-) [educação ou entretenimento]

No.902724967 24/06/2010
400
Tit.SEC COMERCIO E SERVIÇOS DE
EMBELEZAMENTO LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09475834000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: wolk zeep shampoo
NCL(9) 03 xampu para animal sem finalidade
terapêutica; perfumes; sabões; sabonete medicinal;
xampus; clarear (cremes para -) a pele;
antitranspirantes [produtos de toalete];xampus para
animais de estimação; cremes cosméticos;
cosméticos; sabonete antitranspirante para os pés;
cosméticos para animais; sabonetes; perfumaria
(produtos de -);cosméticos (estojos de -);sabonete
para
barbear;
sabonete
desodorante;
pés
(sabonetes antitranspirantes para os -);menta
(essência de -) [óleo essencial]
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "shampoo"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902725114 24/06/2010
210
Tit.IGUI WORLD WIDE PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09504458000152
*INDEFERIMENTO.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902725386 28/06/2010
210
Tit.FUNDAÇÃO INST. DE PESQUISAS CONTÁBEIS
ATUARIAIS E FINAN (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46359865000140
*INDEFERIMENTO.
Procurador: SETA MARCAS E PATENTES LTDAME
No.902725734 28/06/2010
Tit.NO MAS VELLO, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7472706
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NO+VELLO

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 desodorantes para uso pessoal; filtros
solares; lápis de sobrancelhas; maquiagem
(produtos para remover -);óleos para uso cosmético;
pó para maquiagem; preparação cosmética para
redução da gordura localizada; cremes para clarear
pele; água de colônia; sabonetes; água-de-toalete;
cosméticos; leites de limpeza para toalete; sabões;
removedor de cosmético; dentifrício e composto
fluorado usado na higiene bucal de animal;
dentifrícios; óleos para toalete; perfumes; toalete
(produtos de-);desodorante (sabonete -);produto
para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso;
colorantes
para
toalete;
descolorantes
(produtos
-);emagrecimento
(preparações cosméticas para -);gorduras para uso
cosmético; hálito (pulverizadores para perfumar );maquiagem para o rosto; óleos para limpeza;
cremes cosméticos; depilatórios (produtos -);lenços
impregnados com loções cosméticas; loções para
uso cosmético
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VELLO".
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA

No.902725750 28/06/2010
Tit.NO MAS VELLO, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7472706
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NO+VELLO

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 publicidade de rádio; anúncio; agências
de propaganda; compras para terceiros (serviços de
-) [compra de produtos e serviços para outras
empresas];levantamentos
de informações de
negócios; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas; publicidade por qualquer meio; aluguel
de espaço publicitário; distribuição de amostras;
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários;
promoção
de
vendas
[para
terceiros];propaganda;
comércio
(através
de
qualquer meio) de dentifrícios; levantamento
mercadológico;
publicidade;
publicidade
por
catálogos de vendas; organização e administração
de empresa; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; publicidade on-line em
rede de computadores; agências de publicidade;
aluguel de material publicitário; marketing (estudos
de
-);publicidade
externa
[letreiros,
outdoors];assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios e comercialização de produtos
sob contrato de franquia; telemarketing; consultoria
profissional em negócios; demonstração de
produtos; importação-exportação (agências de );mala direta (publicidade por -);publicidade de
televisão; agenciamento de profissional para
atendimento domiciliar; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VELLO".
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902725858 28/06/2010
210
Tit.ESPERANÇA NORDESTE LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03666136000123
*INDEFERIMENTO.
Procurador: FERNANDO ANTÔNIO FRANCO DA
ENCARNAÇÃO
No.902725998 28/06/2010
400
Tit.DEMARC SANTO ANDRÉ COMÉRCIO DE
PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.-EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02742670000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DEMARC Produtos Veterinários
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Tit.SÃO CRISTOVÃO LOGISTICA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03427971000100
*INDEFERIMENTO.
Procurador: JOSÉ MONTEIRO

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902726544 28/06/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 3.1.8; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de animais vivos; comércio (através
de qualquer meio) de preparações veterinárias;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos veterinários; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRODUTOS VETERINÁRIOS".
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902726250 28/06/2010
Tit.BASSO PANCOTTE & CIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92341312000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLORAMAX

No.902726552 28/06/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902726560 28/06/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

400
No.902726641 28/06/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902726650 28/06/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
para a destruição dos animais nocivos, fungicidas e
herbicidas; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários; comércio (através de qualquer meio) de
preparações veterinárias
Procurador: PAULO LEOPOLDO DAHMER
No.902726480 28/06/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902726528 28/06/2010
400
Tit.TABAI SUL TRANSPORTES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07743338000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRANSMILK
NCL(9) 39 transporte
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902726536 28/06/2010
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

235

No.902726668 28/06/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902726692 28/06/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902726706 28/06/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902726749 28/06/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902726781 28/06/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902726951 28/06/2010

210

No.902726960 28/06/2010
210
Tit.KEY TRADE COMERCIAL EXPORTADORA
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09211470000179
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.902727265 28/06/2010
400
Tit.ARPEM - PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE
BEBIDAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04040543000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Alabama
NCL(9) 32 garapa [bebida];essências para fabricar
bebidas; leite de amêndoas [bebida];limonadas;
néctares de fruta [não-alcoólicos];xaropes para
limonada; água-de-coco; bebida energética não
alcoólica; bebida fermentada não alcoólica; guaraná
[bebida não alcoólica];água mineral (produtos para
fabricar -);coquetéis não-alcoólicos; licores (produtos
para fabricar -);mosto; suco de fruta; pó para milkshake, exceto à base de leite; água potável para
beber; água litinada; aperitivos não-alcoólicos;
extratos de fruta não alcoólicos; fruta (bebidas não
alcoólicas à base de suco de -);orchata; salsaparrilha
[bebida não-alcoólica];soro de leite (bebidas à base
de -);polpa de fruta e de legume para bebida; água
de soda; cerveja de gengibre; fruta (néctares de -)
[não-alcoólicos];leite de amendoim [bebida nãoalcoólica];malte
[cerveja];pós
para
bebidas
efervescentes;
sidra
[não-alcoólica];sorvetes
(bebidas à base de -);suco de tomate
[bebida];refrigerante [bebida];achocolatado em pó
para bebida; cidra bebida não alcoólica [cf. sidra.]
;água desmineralizada para beber; substância para
fazer bebida não alcoólica ;bebidas (preparações
para fabricar -);bebidas efervescentes (pastilhas
para -);bebidas efervescentes (pós para -);cerveja;
frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas];lúpulo (extratos de -) para fabricar cerveja;
mosto de uva [não-fermentado];pastilhas para
bebidas efervescentes; pó para suco; água clorada
para beber; água mineral [bebida];bebidas à base de
soro de leite; não-alcoólicas (bebidas -);seltz (água
de -);xaropes para bebidas; xarope de fruta; xarope
para bebida não alcoólica; milk shake; água gasosa;
bebidas não-alcoólicas; gengibre (cerveja de );litinada (água -);água de seltz; água gasosa
(produtos
para
fabricar
-);águas
minerais
engarrafadas; águas [bebidas];amêndoas (leite de -)
[bebida];amendoim (leite de -) [bebida nãoalcoólica];cerveja não fermentada [mosto de
cerveja];fruta (extratos de -), não alcoólicos; frutas
(sucos de -);isotônicas (bebidas -);minerais (águas -)
engarrafadas; mosto de malte; suco de fruta
(bebidas não alcoólicas à base de -);essência não
alcoólica para fabricar bebidas ;bebida em xarope
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902727311 28/06/2010
210
Tit.ARPEM - PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE
BEBIDAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04040543000193
*INDEFERIMENTO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902727427 28/06/2010
Tit.NATUCENTRO INDÚSTRIA E APIÁRIOS
CENTRO OESTE LTDA EPP. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00756104000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GREENRED

400
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Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902728350 29/06/2010
400
Tit.FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DE POS
GRADUANDOS - FAPG. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10405698000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAPG Fundação de Apoio a Pesquisa de
Pos Graduandos

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 própolis para consumo humano; mel;
geléia real para consumo humano [exceto para uso
medicinal]
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902727443 28/06/2010
Tit.NATUCENTRO INDÚSTRIA E APIÁRIOS
CENTRO OESTE LTDA EPP. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00756104000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NATUSPRAY

No.902728520 29/06/2010
Tit.NILZA MODESTO DE CAMARGO GARCIA
COSMÉTICOS - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11938664000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALAPAKI

400

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento];universidade [serviço de
educação];educação (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FUNDAÇÃO DE APOIO A
PESQUISA DE POS GRADUANDOS".
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902728423 29/06/2010
Tit.ARAÚJO E BRILHANTE IND. E COM. DE
ROUPAS L TDA. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00729687000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DOF DENIM OFFICIAL FLORINDA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 geléia real para consumo humano [exceto
para uso medicinal];mel; própolis para consumo
humano
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902727605 28/06/2010
Tit.GARRA DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA. EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07711725000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PREGGATTA ROYAL FOODS

forros confeccionados [parte de vestuário];luvas
[vestuário];peles [vestuário];roupões de banho;
banho
(calções
de
-);chinelos
[pantufas];confeccionados (forros -) [parte de
vestuário];macacões; bermuda para prática de
esporte; roupas de fantasia; saias; camisas; cartolas;
couro (roupas de -);íntima (roupa -).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DENIM".
*REPUBLICADO TENDO EM VISTA INCORREÇÃO
NA APOSTILA NA PUBLICAÇÃO DA RPI 2200 DE
05/03/2013. ADICIONADAS À ESPECIFICAÇÃO AS
EXPRESSÕES "INCLUÍDOS NESTA CLASSE",
PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À CLASSE
INTERNACIONAL REIVINDICADA.
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 perfumes; cosméticos
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902728717 29/06/2010
210
Tit.ART SAUDE PRODUTOS DE BELEZA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08820386000190
*INDEFERIMENTO.
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA

400

CFE(4) 3.1.16; 27.5.1
NCL(9) 31 alimentos para animais; ração para
animal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FOODS".
Procurador: KING'S M. E PATENTES LTDA
No.902727664 28/06/2010
Tit.OSCAR CALCADOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50915875000272
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ARNALDO VIEIRA LIMA

210

No.902728130 29/06/2010
Tit.LAGULLA RESTAURANTE LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11306573000164
*INDEFERIMENTO.

210

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 roupas de banho; armações de chapéus;
bandanas; blazers [vestuário];calçados em geral
(incluídos
nesta
classe);combinação
[roupa
íntima];paletós; pescoço (lenços de -);biquíni; roupa
de baixo; colarinhos [vestuário];roupa para ginástica;
sobretudos [vestuário];trajes de banho; agasalhos
para as mãos; banho (roupas de -);roupa para
ginástica [colante];anáguas; banho (toucas de );fantasia (roupas de -);jaquetas; ligas de meias;
boné;ternos; véus [vestuário];calças compridas;
roupa íntima; roupas de couro; túnicas; banho
(roupões
de
-);bonés;
cachecóis;
capuzes
[vestuário];casacos [vestuário];chapéus (armações
de -);chapéus, bonés etc; corpete; luvas sem dedos;
malhas [vestuário];canga; calção para banho; calças;
chapéus [chapelaria];coletes [roupa íntima];jérseis
[vestuário];lingerie (fr.);robe; sutiãs; turbantes; lenços
de pescoço; meias-calças; suéteres; cintos
[vestuário];praia (roupas de -);sungas; uniformes;
artigos de malha [vestuário];calçados (incluídos
nesta classe);calçados de madeira; camisetas; cintas
[roupa
íntima];combinações
[vestuário];faixas
[vestuário];gorros; gravatas; pijamas; maiô;quimono
[vestuário];camisola; sáris; suspensórios; trajes;
capotes; faixas para a cabeça [vestuário];meias;
baby-doll; calçado esportivo; calçado para uso
profissional; roupas de imitação couro; alpercatas;
bermudas; calções de banho [sungas];colarinhos
postiços; coletes; couro (roupas de imitação de );cuecas; tira (faixa) para a cabeça; toucas de
banho;
vestuário
(incluídos
nesta
classe);confeccionado
(vestuário
-);espartilhos;

No.902729071 29/06/2010
210
Tit.MARCO ANTONIO CASEMIRO CAFE - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09048207000100
*INDEFERIMENTO.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902729080 29/06/2010
Tit.FREE SURF PARTICIPAÇÕES LTDA ME.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04472495000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FREESURF

400

CFE(4) 27.5.1; 27.5.17,22
NCL(9) 32 isotônicas (bebidas -);suco de fruta
(bebidas não alcoólicas à base de -);água-de-coco;
água gasosa; cerveja; suco de fruta; bebida
energética não alcoólica; bebidas não-alcoólicas;
refrigerante [bebida];águas minerais engarrafadas;
guaraná [bebida não alcoólica];bebida fermentada
não alcoólica; água mineral [bebida];coquetéis nãoalcoólicos; águas [bebidas]
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Procurador: LUIZ ALBERTO ROSENSTENGEL
No.902729497 29/06/2010
400
Tit.MÁRCIO MACHADO - RESTAURANTE - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06255728000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SERRA DOS CRISTAIS BUFFET

CFE(4) 26.11.25; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informação em
culinária; assessoria, consultoria e informação em
culinária[ informação, assessoria, consultoria
];lanchonetes; lanchonetes[ informação, assessoria,
consultoria
];cantinas;
cantinas[
informação,
assessoria, consultoria ];bufê (serviço de -);bufê
(serviço de -)[ informação, assessoria, consultoria
];restaurantes de auto-serviço; restaurantes de autoserviço[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BUFFET".
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902729705 29/06/2010
Tit.GLOWIN CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08957035000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GLOWíN MODA FEMININA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 roupas de imitação couro; banho (roupas
de -);combinação [roupa íntima];combinações
[vestuário];parcas; meias (ligas de -);bermudas;
macacões;
malhas
[vestuário];meias-calças;
penhoar; bermuda para prática de esporte; camisola;
confeccionado (vestuário -);ginástica (roupa para -)
[colante];lingerie (fr.);xales; artigos de malha
[vestuário];cintas [roupa íntima];maiô;saias; vestuário
*;lenços de pescoço; canga; biquíni; coletes [roupa
íntima];peles [vestuário];roupa íntima; echarpe;
roupa de baixo; jérseis [vestuário];casacos
[vestuário];coletes; jaquetas; praia (roupas de );blazers [vestuário];cachecóis; camisetas; poncho;
meias; baby-doll; sobretudos [vestuário];aventais
[vestuário];pijamas; camisas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " MODA FEMININA".
Procurador: JAIR ALVES JUNIOR
No.902730045 29/06/2010
400
Tit.CANAL KIDS SHOW ENTRETENIMENTOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03927631000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RÁDIO KIDS

CFE(4) 2.9.14; 27.5.2
NCL(9) 35 publicidade; publicidade de rádio;
publicidade de televisão; publicidade on-line em rede
de computadores; agências de publicidade;
comerciais de rádio; espaço publicitário (aluguel de );material publicitário (atualização de -);organização
de feiras para fins comerciais ou publicitários;
aluguel de espaço publicitário; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação; comerciais
de televisão; organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários; propaganda; publicação
de textos publicitários; agências de propaganda;
aluguel de material publicitário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "RÁDIO".
Procurador: MARIA ISABEL MONTANÊS
FRANCISCO

CFE(4) 5.3.13; 5.3.20; 26.3.23; 27.5.1
NCL(9) 41 aluguel de cenários para palco; aluguel
de cenários para shows; produção de shows;
discoteca
(serviços
de
-);apresentação
de
espetáculos ao vivo; espetáculos ao vivo
(apresentação de -);animação de festa; banda de
música [serviços de entretenimento];entretenimento
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " SOM ".
Procurador: ANDRÉ LUIZ MARTINS
No.902731629 29/06/2010
400
Tit.BEFORE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09429379000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BEFORE TI

No.902730401 29/06/2010
400
Tit.OPEN SERVICE INFORMÁTICA LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04311365000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OPEN SERVICE INTEGRADORA DE
SOLUÇÕES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação; serviços de análise de
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "SERVICE" E "INTEGRADORA DE
SOLUÇÕES".
Procurador: ALEXANDRE PINHEIRO BREVILIERI
No.902730622 29/06/2010
210
Tit.EMPRESA JORNALISTICA CORREIO DE
NOTICIAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02009474000120
*INDEFERIMENTO.
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902731050 29/06/2010
Tit.SÃO CARLOS COUNTRY CLUBE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59611533000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Som no Boteco

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 design de aplicativo de multimídia;
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; fornecimento de mecanismos de
busca para a obtenção, manutenção e distribuição
de dados a partir de um banco de dados localizado
em uma rede mundial de computadores (se o serviço
for de desenvolvimento de um software/website para
terceiros);fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores [se for uma
ferramenta de busca];criação em artes gráficas
(serviços de -);criação e manutenção de web sites
para terceiros; assessoria, consultoria e informação
no campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros;
assessoria, consultoria e informação em software
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " TI".
Procurador: ALEXANDRE PINHEIRO BREVILIERI
No.902731769 29/06/2010
400
Tit.LOJAS AMERICANAS SA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33014556000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLASSIC HOME
NCL(9) 11 filtros para ar-condicionado; arcondicionado (aparelhos de -);instalações de ar
condicionado; ventiladores [ar-condicionado]
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902731793 29/06/2010
Tit.SC SERVIÇOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04163684000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOCARTE

400
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Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902732080 29/06/2010
Tit.CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33229410000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Caminho Aéreo Pão de Açúcar

CFE(4) 26.11.1; 27.7.1; 29.1.12
NCL(9) 39 aluguel de veículos; locação de
automóveis; corretagem de transporte; aluguel de
carros
Procurador: ROGOBERTO SILVA FONSECA LANCASTER
No.902731807 29/06/2010
Tit.AUDIR XAVIER TEIXEIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02943114000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Laticínios Mutumilk

400

CFE(4) 6.1.2; 27.5.1
NCL(9) 35 aluguel de espaço publicitário;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; licenciamento, compra e venda,
leasing de marcas e patentes (intermediação de
negócios comerciais);comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; propaganda; administração de holding
[tipo de empresa]
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902732064 29/06/2010
Tit.CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33229410000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Caminho Aéreo Pão de Açúcar

400

CFE(4) 3.4.24; 27.5.1
NCL(9) 29 laticínios; manteiga; queijos; manteiga
(creme de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "LATICÍNIO" E "MILK".
Procurador: ROGOBERTO SILVA FONSECA LANCASTER
No.902731823 29/06/2010
400
Tit.INVESTPAR PARTICIPAÇÕES, LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04305863000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EASY PROTECT SYSTEM

CFE(4) 6.1.2; 27.5.1
NCL(9) 39 transporte por bonde; organização de
excursões; assessoria consultoria e informação em
empreendimento turístico; visitas turísticas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CAMINHO AÉREO".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902732072 29/06/2010
Tit.CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33229410000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Caminho Aéreo Pão de Açúcar

400

CFE(4) 26.2.1; 27.5.1
NCL(9) 03 xampus; permanentes nos cabelos
(produtos neutralizadores para -);cosméticos;
perfumaria (produtos de -);laquê para cabelos;
condicionador [cosmético];cabelos (preparações
para ondular -);cabelos (tinturas para os );descolorantes (produtos -);tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EASY PROTECT SYSTEM".
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902732048 29/06/2010
Tit.CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33229410000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Caminho Aéreo Pão de Açúcar

400

400

CFE(4) 6.1.2; 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes; lanchonetes; bar (serviços
de -);cafeterias
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902732137 29/06/2010
400
Tit.LÍVIA REBEHY QUEIROZ (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55903460615
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PUMPY
NCL(9) 03 cosméticos; bronzeadoras (preparações ) [cosméticos];clarear (cremes para -) a pele;
amêndoas (óleo de -);amêndoas (sabonete de );batons para os lábios; aromáticos [óleos
essenciais];banhos (preparações cosméticas para );loções capilares; essenciais (óleos -);adstringentes
para uso cosmético; antitranspirante (sabonete );sabonetes; loções para uso cosmético; óleos para
uso
cosmético;
loções
cosméticas
(lenços
impregnados com -);pele (cremes para clarear a );cremes cosméticos; antitranspirantes [produtos de
toalete];pele (produtos cosméticos para cuidados da
-)
Procurador: ROGOBERTO SILVA FONSECA LANCASTER
No.902732226 29/06/2010
400
Tit.LÍVIA REBEHY QUEIROZ (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55903460615
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UMECTAPHOR
NCL(9) 03 adstringentes para uso cosmético;
amêndoas (óleo de -);antitranspirantes [produtos de
toalete];sabonetes; loções cosméticas (lenços
impregnados com -);amêndoas (sabonete de );banhos
(preparações
cosméticas
para
);bronzeadoras (preparações -) [cosméticos];óleos
para uso cosmético; cosméticos; essenciais (óleos );pele (cremes para clarear a -);antitranspirante
(sabonete -);aromáticos [óleos essenciais];loções
capilares; cremes cosméticos; clarear (cremes para ) a pele; batons para os lábios; loções para uso
cosmético; pele (produtos cosméticos para cuidados
da -)
Procurador: ROGOBERTO SILVA FONSECA LANCASTER
No.902732242 29/06/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM
TAROBA E CASA GRANDE (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81883845000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECOBÃO

CFE(4) 6.1.2; 27.5.1
NCL(9) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
divertimento;
produção
de
shows;
boates;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; entretenimento; espetáculos (serviços de
-)
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No.902734474 30/06/2010
210
Tit.MARIA MARGARETI SILVA DO NASCIMENTO
CONFECÇÕES (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07654753000160
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MARIA DO CARMO CAITANO DA
SILVA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 produtos para limpeza
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902732722 29/06/2010
210
Tit.SHOFAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11952721000118
*INDEFERIMENTO.
Procurador: FATIMA MARIA FELISONI PRADO
No.902733109 29/06/2010
400
Tit.VALDIR ANTONIO ANDREATTO ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33038027000203
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANDREATTO'S JÓIAS & RELÓGIOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 21 panos de limpeza; escova usada na
limpeza doméstica; desentupidores de pia;
esfregões; esfregões para limpeza; batedores para
tapetes [exceto máquinas];esponjas de toalete;
estopa de algodão para limpeza; espanadores de
móveis; peles de camurça para limpeza; escovas
para lavar louça; lã de aço para limpeza; escovas
para limpar tanques e recipientes; panos
impregnados com detergente para limpeza; rodo
;esfregões abrasivos para cozinha; esfregões
[panos] de limpeza; luvas para uso doméstico;
esponja para banho; escovas; baldes; panos para
limpeza de chão; pano emborrachado para limpeza;
escovas para vidros de luminárias; esfregões
metálicos para arear; estopa para limpeza; lixeiras;
panos de pó;pregadores para roupa.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " BRASIL".
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902734083 30/06/2010
Tit.ROMANA VIGILÂNCIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03197623000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROMANA VIGILÂNCIA

CFE(4) 17.2.17; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria [assessoria em] comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria
[informação em] comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria [consultoria
em] comércio (através de qualquer meio) de artigos
de relojoaria [assessoria em] comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria [informação
em] comércio (através de qualquer meio) de artigos
de relojoaria comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria [consultoria em] comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria [informação
em] comércio (através de qualquer meio) de bijuteria
[assessoria em] comércio (através de qualquer meio)
de bijuteria [consultoria em] comércio (através de
qualquer meio) de sapatos comércio (através de
qualquer meio) de tecidos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " JÓIAS & RELÓGIOS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902733885 30/06/2010
400
Tit.CRIVIALLI INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE
HIGIENE E LIMPEZA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01125487000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CRIVIALLI BRASIL

400

CFE(4) 2.1.2; 26.1.1
NCL(9) 45 segurança (consultoria em -);segurança
(consultoria em -)[ assessoria, consultoria ];vigilância
noturna; guardas [vigilância, segurança];guardas
[vigilância, segurança][ assessoria, consultoria
];consultoria em segurança
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VIGILÂNCIA".
Procurador: LUCINETE CARDOSO DE MELO
No.902734105 30/06/2010
400
Tit.LONGAMETRAGEM INDUSTRIA E COMERCIO
DE CONFECCOES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33390469000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MIGLIORI
NCL(9) 25 roupa íntima; túnicas; vestuário; camisas;
camisetas; coletes; pijamas; trajes; artigos de malha
[vestuário];
combinação
[roupa
íntima];
confeccionado (vestuário -); baby-doll; praia (roupas
de -); suéteres; ternos; uniformes; capuzes
[vestuário]; jaquetas; saias; sobretudos [vestuário];
blazers [vestuário]; casacos [vestuário]; roupa para
ginástica; coletes [roupa íntima]; combinações
[vestuário]; macacões; meias; paletós; bermuda para
prática de esporte; roupa de baixo; roupas de banho;
bermudas; calças; calças compridas; cintas [roupa
íntima]; jaleco; camisola, todos os produtos
anteriormente mencionados incluídos nesta classe.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902735160 30/06/2010
400
Tit.LACOMEX INDUSTRIA COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 70089867000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LACOMEX
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de água mineral engarrafada;
comercialização de água bruta; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para bebês;
importação-exportação (agências de -);assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet;
comércio (através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cutelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de decorações para árvores de natal; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
comércio (através de qualquer meio) de capachos e
esteiras; representação comercial; atendimento ao
cliente [s.a.c.; serviço de orientação ao consumidor]
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.902735233 30/06/2010
Tit.ROMAÇO COMERCIAL IMPORTAÇÃO DE
ROLAMENTOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85108314000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROMAÇO ROLAMENTOS

400

CFE(4) 26.1.1; 26.4.12; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 lubrificação de veículos; informação sobre
reparos; manutenção e reparo de automóveis;
aperfeiçoamento de equipamento automotivo; centro
de diagnóstico de veículo (serviços de -) [serviços de
manutenção/reparo
de
automóveis];reparos
(informação sobre -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " ROLAMENTOS "
Procurador: SAULO LEAL
No.902735268 30/06/2010
400
Tit.WEB DINÂMICA INFORMÁTICA LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02279650000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WEB ESTÚDIO
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SHOPPING CENTER".
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.902735489 30/06/2010
Tit.INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02437460000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACESSO FÁCIL

terceiros];análise de sistemas [informática];projeto de
sistema de computadores
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA

400
No.902735608 30/06/2010
Tit.ROMAÇO COMERCIAL IMPORTAÇÃO DE
ROLAMENTOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85108314000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROMAÇO ROLAMENTOS

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 09 programas de computador gravados;
programas de jogos de computador; programas de
computador [para download];software para jogo e
entretenimento [programa de computador]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "WEB".
Procurador: JUSCELINA SOUZA DA SILVA
No.902735284 30/06/2010
400
Tit.YEALANDS ESTATE WINES LIMITED (NZ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7479980
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YEALANDS ESTATE
NCL(9) 33 vinho
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
No.902735314 30/06/2010
400
Tit.YEALANDS ESTATE WINES LIMITED (NZ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7479980
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YEALANDS WAY
NCL(9) 33 vinho
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
No.902735470 30/06/2010
400
Tit.BD2MP PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11300412000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING CENTER DAS NAÇÕES
NCL(9) 35 administração comercial; administração
comercial[ informação, assessoria, consultoria
];espaço publicitário (aluguel de -);espaço publicitário
(aluguel de -)[ informação, assessoria, consultoria
];exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários; exposições (organização de -) para
fins comerciais ou publicitários[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações sobre marketing; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria em gestão de
negócios; assessoria em gestão de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];consultoria em
organização
de
negócios;
consultoria
em
organização de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; feiras (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria em gestão
comercial ou industrial; assessoria em gestão
comercial ou industrial[ informação, assessoria,
consultoria ];informações de negócios; informações
de negócios[ informação, assessoria, consultoria
];administração comercial de shopping center;
administração comercial de shopping center[
informação, assessoria, consultoria ];avaliações de
negócios; avaliações de negócios[ informação,
assessoria,
consultoria
];material
publicitário
(distribuição de -);material publicitário (distribuição
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];aluguel
de espaço publicitário; aluguel de espaço
publicitário[ informação, assessoria, consultoria
];publicidade por qualquer meio; publicidade por
qualquer meio[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de material publicitário; aluguel de material
publicitário[ informação, assessoria, consultoria
];publicidade; publicidade[ informação, assessoria,
consultoria ];publicitário (aluguel de material );publicitário (aluguel de material -)[ informação,
assessoria, consultoria ]

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 gestão (consultoria em -) de negócios
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902735519 30/06/2010
Tit.INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02437460000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACESSO FÁCIL

400

No.902735683 30/06/2010
Tit.CENTRO DE ESTUDOS SOWAMI LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04167765000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: espaço gestalt

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de exposições para fins
culturais ou educativos; educação (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " ACESSO FÁCIL ".
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902735527 30/06/2010
Tit.INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02437460000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACESSO FÁCIL

CFE(4) 26.1.1; 26.4.12; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 06 veículos (placas de metal para
licenciamento de -);moldes em forma de concha
[fundição];moldes de metal para fundição
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " ROLAMENTOS "
Procurador: SAULO LEAL

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 42 elaboração [concepção] de software de
computador; atualização de software de computador;
consultoria em hardware de computador; assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros; programação de computador
[informática];pesquisa e desenvolvimento [para

400

CFE(4) 2.7.23
NCL(9) 44 orientação psicológica [consultoria em]
orientação psicológica [assessoria em] orientação
psicológica orientação psicológica [informação em]
psicólogos (serviços de -) [assessoria em] psicólogos
(serviços de -) [informação em] psicólogos (serviços
de -) [consultoria em] psicólogos (serviços de -)
psicometria [medida da duração e da intensidade de
processos mentais, por meio de métodos
padronizados] [consultoria em] psicometria [medida
da duração e da intensidade de processos mentais,
por meio de métodos padronizados] [assessoria em]
psicometria [medida da duração e da intensidade de
processos mentais, por meio de métodos
padronizados] psicometria [medida da duração e da
intensidade de processos mentais, por meio de
métodos
padronizados]
[informação
em]
psicopedologia [estudo da atividade psíquica infantil]
[assessoria em] psicopedologia [estudo da atividade
psíquica infantil] [consultoria em] psicopedologia
[estudo da atividade psíquica infantil] [informação
em] psicopedologia [estudo da atividade psíquica
infantil] psicoterapia [consultoria em] psicoterapia
[assessoria
em]
psicoterapia
psicoterapia
[informação em.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESPAÇO GESTALT".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902735837 30/06/2010
Tit.ROMAÇO COMERCIAL IMPORTAÇÃO DE
ROLAMENTOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85108314000165

400
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Tit.ABR - ART BAG RIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09192855000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROBOTS WARRIORS

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROMAÇO ROLAMENTOS

Procurador: O PRÓPRIO.
No.902736825 30/06/2010
210
Tit.PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61198164000160
*INDEFERIMENTO.
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902736914 30/06/2010
210
Tit.TEREOS INTERNACIONAL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11566501000156
*INDEFERIMENTO.
Procurador: NERY E DIAS TEIXEIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS

CFE(4) 26.1.1; 26.4.12; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 08 macacos manuais; chave metálica para
veículo; chaves de fenda; chaves inglesas
[ferramentas manuais];instrumento manual para
encher pneu; alicates; chaves de boca; chave para
broca;
roda
[ferramenta
de
propulsão
muscular];chaves de fenda do tipo "catraca"
[ferramentas manuais];chave para porca ou parafuso
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " ROLAMENTOS "
Procurador: SAULO LEAL
No.902735870 30/06/2010
210
Tit.DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05364957000130
*INDEFERIMENTO.
Procurador: PIETRA LEVATO DO NASCIMENTO
No.902735969 30/06/2010
210
Tit.DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05364957000130
*INDEFERIMENTO.
Procurador: PIETRA LEVATO DO NASCIMENTO
No.902736019 30/06/2010
Tit.GIZEH RAUCHERBEDARF GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7480199
*INDEFERIMENTO.
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA

210

CFE(4) 23.5.1; 27.5.1
NCL(9) 18 bolsas; bolsas de malhas; bolsas de mão;
mochilas escolares; malas de roupas para viagem;
mochilas (bornais);mochilas à tiracolo para
transportar bebês; malas de viagem; bolsas de
viagem; mochilas
Procurador: PORTFOLIO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902736361 30/06/2010
210
Tit.ABREU & NOVAES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56764020000193
*INDEFERIMENTO.
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902736396 30/06/2010
400
Tit.INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS
TRÊS B LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58836206000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIABRANCO

No.902736078 30/06/2010
210
Tit.TEREOS INTERNACIONAL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11566501000156
*INDEFERIMENTO.
Procurador: NERY E DIAS TEIXEIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
No.902736108 30/06/2010
400
Tit.COMERCIAL DOS COSTAS S.A DE C.V (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7480210
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GUAYMEX
NCL(9) 29 manteiga; margarina; presunto; salsichas;
embutido [frios]; língua; chispe [pé de porco];
chouriço; carne de cabrito; carne de rã; camarão em
conserva; cafta; frutas, legumes e verduras secos;
atum; bacon; peixe em conserva; peixe em
salmoura; queijos; ovo em conserva; pé de porco
[chispe]; carne de carneiro; costela; bacalhau;
lombo; fígado; laticínios; nata [laticínios]; coalho;
doce de leite (ompi); mortadela; coalhada; frutas,
legumes e verduras em conserva; azeite de oliva
para uso alimentar; carne em conserva; carne
enlatada; sardinhas; carne de ovelha; carne fresca;
frutas, legumes e verduras cozidos; kefir [bebida
láctea]; aves não vivas; carnes salgadas; salmão;
extratos de carne; ovos; pescado [não vivo]; frios
[embutido]; lingüiça; requeijão; salame; costelinha;
creme de leite; ave em conserva; compotas; filé de
peixe; geléias para uso alimentar; gorduras
comestíveis; carne de porco; hambúrguer, exceto de
peixe; leite condensado; paio; iogurte; leite; óleos
comestíveis; carne; peixe enlatado, todos os
produtos anteriormente mencionados incluídos nesta
classe.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902736191 30/06/2010

400

No.902737015 30/06/2010
400
Tit.ABR - ART BAG RIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09192855000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FASHION GIRLS

CFE(4) 2.5.3; 27.5.1
NCL(9) 18 mochilas escolares; bolsas; bolsas de
mão; malas de roupas para viagem; mochilas
(bornais);mochilas; bolsas de malhas; bolsas de
viagem; malas de viagem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FASHION GIRLS".
Procurador: PORTFOLIO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902737023 30/06/2010
210
Tit.MARCELO GOMES & CIA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05942923000186
*INDEFERIMENTO.
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

CFE(4) 26.4.18; 27.5.1
NCL(9) 25 botas; sapatos de futebol; sapatos de
praia; futebol (sapatos de -); sandálias; calçados;
calçados de madeira; calçados; calçado para uso
profissional; solas para calçados; chinelo [vestuário
comum],
todos
os
produtos
anteriormente
mencionados incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRANCO".
Procurador: JOSE DOMINGOS DE LIMA FILHO

No.902737031 30/06/2010
400
Tit.ARLINDA CAMPOS AMERICANA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03401145000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FUTURA REFERÊNCIA

No.902736477 30/06/2010
210
Tit.TEREOS INTERNACIONAL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11566501000156
*INDEFERIMENTO.
Procurador: NERY E DIAS TEIXEIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
No.902736647 30/06/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902736710 30/06/2010
210
Tit.FUNDACAO SARA ALBUQUERQUE COSTA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02663494000110
*INDEFERIMENTO.

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9)
16
impresso
(material
-);revistas
[periódicos];impressas (publicações -)
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902737120 30/06/2010
400
Tit.ABR - ART BAG RIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09192855000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KEIKO
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Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902738780 01/07/2010
210
Tit.DECORPISOS COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08190491000192
*INDEFERIMENTO.
Procurador: JOSÉ SARMENTO

CFE(4) 2.5.8; 3.1.11; 27.5.1
NCL(9) 18 mochilas à tiracolo para transportar
bebês; bolsas de malhas; bolsas de mão; mochilas;
bolsas de viagem; malas de viagem; maletas para
documentos; mochilas escolares; malas de roupas
para viagem; mochilas (bornais)
Procurador: PORTFOLIO MARCAS E PATENTES
LTDA

No.902739115 01/07/2010
400
Tit.EURO CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
DE CREDITO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11658154000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EURO CARD

No.902737163 30/06/2010
210
Tit.TEREOS INTERNACIONAL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11566501000156
*INDEFERIMENTO.
Procurador: NERY E DIAS TEIXEIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
No.902737309 30/06/2010
400
Tit.ABR - ART BAG RIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09192855000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MIKE JEE

CFE(4) 2.5.23; 27.5.1
NCL(9) 18 malas de roupas para viagem; bolsas de
malhas; malas de viagem; bolsas de viagem; bolsas;
mochilas (bornais);mochilas escolares; mochilas à
tiracolo para transportar bebês; bolsas de mão;
mochilas
Procurador: PORTFOLIO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902737350 30/06/2010
210
Tit.TEREOS INTERNACIONAL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11566501000156
*INDEFERIMENTO.
Procurador: NERY E DIAS TEIXEIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
No.902737473 30/06/2010
210
Tit.TEREOS INTERNACIONAL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11566501000156
*INDEFERIMENTO.
Procurador: RUBEM DOS SANTOS QUERIDO
No.902737546 30/06/2010
210
Tit.NC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01816098000112
*INDEFERIMENTO.
Procurador: WETTOR BUREAU DE APOIO EMP.
S/S LTDA ME
No.902737619 30/06/2010
210
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS COLONIA DEI FUNGHI LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10871175000128
*INDEFERIMENTO.

CFE(4) 1.17.25; 27.5.1
NCL(9) 36 administração de cartão de crédito;
administração de cartão de crédito[ assessoria,
consultoria ];serviços de recarga de créditos de
cartões magnéticos do tipo: vale refeição,
alimentação ou combustível; serviços de recarga de
créditos de cartões magnéticos do tipo: vale refeição,
alimentação ou combustível[ assessoria, consultoria
];cartão de crédito (serviços de -);cartão de crédito
(serviços de -)[ assessoria, consultoria ];desconto de
título de crédito; desconto de título de crédito[
assessoria, consultoria ];cartões de crédito (emissão
de -);cartões de crédito (emissão de -)[ assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EURO" E "CARD" ISOLADAMENTE
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 aluguel de salão de festas para eventos;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer];planejamento de festas;
produção de vídeos; recreação (provimento de
instalações para -);serviços de imagem digital;
cerimonial de eventos (serviços relativos ao );decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
agência fotográfica; filmagem em vídeo; fotográficas
(reportagens -);organização de bailes; aluguel de
fitas de vídeo; fotografia; produção de filme
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902741217 01/07/2010
Tit.SANJAY CHATLANI (PH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7481764
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TEAMSPYDER

400

No.902739492 01/07/2010
210
Tit.GASPARIM - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09636407000184
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 09 óculos; capacetes de segurança para
esportes; capacetes para proteção; capacete de
proteção para motociclista
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

No.902739972 01/07/2010
Tit.VIA VIAGEM HOTEL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00804938000164
*INDEFERIMENTO.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

No.902741420 01/07/2010
Tit.HOFFMANN & PINA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09542311000157
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES

210

No.902741497 01/07/2010
Tit.INDUSTRIA S.H.E. LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03121425000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SHE S.H.E.

400

210

No.902740253 01/07/2010
210
Tit.MORGANTE S.R.L. SOC. AGR. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7483090
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.902740750 01/07/2010
210
Tit.DIOGENES MESSIAS SILVA ALVES E SOUZA ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05894441000106
*INDEFERIMENTO.
Procurador: LUIZ RODRIGUES SILVA
No.902741209 01/07/2010
400
Tit.A.L. DA TRINDADE ANTONIO FORMATURA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07534166000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: I7

CFE(4) 26.4.4; 26.4.10; 27.5.1,10
NCL(9) 07 distribuidor de adubo ou estrume
[máquinas
agrícolas,
exceto
as
operadas
manualmente];elevador de corrente para agricultura;
colhedeira agrícola; agrícolas (instrumentos -),
exceto os operados manualmente; agrícolas
(máquinas -);agricultura (elevadores para -

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 507

);distribuidor de fertilizante [máquinas agrícolas,
exceto as operadas manualmente];arado de tração
animal e puxado por trator [parte de máquina
agrícola];aparelho elétrico de uso agrícola para
vaporização de produto químico (máquina)
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902741500 01/07/2010
Tit.INDUSTRIA S.H.E. LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03121425000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SHE S.H.E.

400

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 36 comércio de imóveis; imóveis [compra e
venda de -]
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902742477 02/07/2010
210
Tit.2 J A 1476 S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7485557
*INDEFERIMENTO.
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
CFE(4) 26.4.4; 26.4.10; 27.5.1,10
NCL(9) 12 terminais e barras de direção das linhas
de tratores agrícolas, veículos utilitários e caminhões
(se partes de veículos);tratores
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902741527 01/07/2010
400
Tit.STAIGER DO BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00429658000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PUROLAR
NCL(9) 03 cera para polir; leites de limpeza para
toalete; amaciantes de tecidos [lavanderia];produtos
para enxaguar a roupa [lavanderia];produtos para
polimento; produtos químicos de uso doméstico para
avivar cores [lavanderia];sabonete desodorante;
pomadas para uso cosmético; desengordurar
(produtos para -), exceto os utilizados durante o
processo de fabricação; desodorantes para uso
pessoal; detergentes exceto os utilizados durante
processo de fabricação e para uso médico; lavagem
a seco (produtos para -);lavanderia (goma de amido
para
-);álcali
volátil
[amoníaco]
[detergente];branquear (sais para -);soda para
branquear [soda cáustica];produtos para alvejar
roupa; cera para lavanderia; desentupir (produtos
para -) canos de esgoto; alisar (produtos para -)
[engomar];produtos para limpeza; sabões; tiramanchas; cera para assoalhos; cristais de soda para
a limpeza; lavanderia (anil para -);água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético;
alvejantes (produtos -) [lavagem];sabão desinfetante;
sabonetes; cera para sapateiros; descolorantes
(produtos -);depilatórios (produtos -);água sanitária
[água de javel] [hipoclorito de potássio];antiestáticos
(produtos -) para uso doméstico; produtos para dar
brilho [lavanderia];limpeza de canos de esgoto
(produtos para -);pés (sabonetes antitranspirantes
para os -);cera para assoalhos e móveis;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
brilhar (produtos para fazer -) [polir];cera para
assoalhos (removedores de -) [produtos para
decapagem];cera para depilação; lavanderia (cera
para -);água de javel [água sanitária] [hipoclorito de
potássio];antiferrugem (produtos -);antitranspirantes
[produtos de toalete];sachês para perfumar roupa
Procurador: BARROS WALLACE ADVOGADOS
No.902741810 01/07/2010
400
Tit.MORAS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11694074000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MORÁS

No.902743155 02/07/2010
210
Tit.DKZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09120871000113
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 36 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber: serviços de
administração de planos de previdência privada;
serviços de fornecimento de crédito para os seus
associados; promoção de crédito para os seus
associados; serviços de captação de recursos
financeiros para seus associados; gestão de planos
de saúde para os seus associados.
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.902744925 05/07/2010
400
Tit.SINDICATO MÉDICO DO RIO GRANDE DO SUL
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92990498000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIMERS

No.902743740 02/07/2010
210
Tit.MEIFOTA INTERNACIONAL TRADING CO.,
LIMITED (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7175272
*INDEFERIMENTO.
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902744178 02/07/2010
210
Tit.SEROMO CONFECCAO E COMERCIO DE
MODA INTIMA LTDA - ME. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08885433000183
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.902744844 05/07/2010
400
Tit.SINDICATO MÉDICO DO RIO GRANDE DO SUL
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92990498000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIMERS

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 41 serviços prestados por entidades
sindicais, a saber: serviços de ensino; promoção de
lazer e entretenimento; apresentação de cursos,
treinamentos, palestras e seminários.
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.902744941 05/07/2010
400
Tit.SETPOINT AUTOMACAO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10580899000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Setpoint automação

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 serviços prestados por entidades de
representação de classe: a saber, promoção de
negócios dos associados; serviços de administração
de convênios de benefícios; intermediação comercial
para os seus associados.
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.902744879 05/07/2010
400
Tit.SINDICATO MÉDICO DO RIO GRANDE DO SUL
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92990498000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIMERS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas; bancos de dados
de computador (sistematização de informações em );bancos de dados de computador (compilação de
informação em -);comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas distribuidoras automáticas
Apostila: Sem excclusividade de uso da expressão
"AUTOMAÇÃO".
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Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902744950 05/07/2010
400
Tit.SINDICATO MÉDICO DO RIO GRANDE DO SUL
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92990498000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIMERS

semiprocessadas; fornecimento de mão-de-obra
[terceirização];comércio (através de qualquer meio)
de artigos de ferragem; comércio (através de
qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios; comércio (através de
qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
instalações sanitárias
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902745182 05/07/2010
400
Tit.SETPOINT AUTOMACAO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10580899000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Setpoint automação

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 44 assessoria, consultoria e informação no
campo da saúde e da medicina; enfermagem
[médica];odontologia [cirurgião-dentista];assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica; assessoria, consultoria e informação sobre
cuidados médicos; assessoria, consultoria e
informações no campo de engenharia genética
[referentes à medicina];tratamento médico; uti móvel
[serviços médicos];serviços médicos prestados a
título de assistência social; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, serviços médicos para
os seus associados; serviços de raio-x; médicas
(clínicas -);assistência médica; consultas médicas
[serviços médicos];odontologia
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.902744984 05/07/2010
Tit.HELOISA BARBOSA PUDO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27724408858
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Vittalisa

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 assistência técnica e manutenção de
computador [hardware];instalação, manutenção e
reparo de máquinas; instalação, manutenção e
conserto de computador [hardware];computadores
(instalação, manutenção e reparo de -);automação
industrial [instalação e manutenção de máquinas]
Apostila: Sem eexclusividade de uso da expressão
"AUTOMAÇÃO".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902745395 05/07/2010
400
Tit.HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) CO.,
LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7519150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HONGHE

CFE(4) 27.5.4,11
NCL(9) 44 fisioterapia; massagem
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902745158 05/07/2010
400
Tit.STEPHANY FLOR BARRETO & CIA LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11381448000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DISTRICRIL
NCL(9)
35
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação];comércio (através de qualquer meio)
de materiais de construção metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
iluminação; localização de veículos de frete por
computador; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos flexíveis não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
tubos metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de pincéis; comércio (através de qualquer
meio) de revestimentos de assoalhos; comércio
(através de qualquer meio) de cabos e fios de metal
comuns não elétricos; comércio (através de qualquer
meio) de produtos em matérias plásticas

CFE(4) 27.5.1; 28.3
NCL(9) 34 papel de cigarro; charutos; cigarrilhas;
cigarro (filtros de -);fumo; cigarros
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
No.902746669 05/07/2010
Tit.SILVIO PAZ LANDIN FILHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21585426830
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Perlavie

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 clínicas médicas; cirurgias médicas
[serviços médicos];saúde (serviços de -);consultas
médicas [serviços médicos];assistência médica;
tratamento médico
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902746936 05/07/2010
400
Tit.LAPAZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07412514000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LAPAZA
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de sinalização; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cronométricos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
controle (inspeção);comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de medição;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas;
comércio (através de qualquer meio) de mecanismos
para aparelhos operados com moedas
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.902747037 05/07/2010
400
Tit.TELMA LISANDRA SENN BOIKO & CIA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07168565000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCOLA SANTO ANGELO EDUCAÇÃO
INFANTIL

CFE(4) 20.1.11; 21.1.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 41 educação (serviços de -);educação
(informações
sobre
-)
[instrução];assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ESCOLA" E "EDUCAÇÃO
INFANTIL".
Procurador: DOUGLAS H. QUEIROZ MARCAS E
PATENTES LTDA.
No.902747142 05/07/2010
400
Tit.HB - COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08948557000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HB
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[fitas];software para jogo e entretenimento [programa
de computador];fitas para gravação de som;
programas de jogos de computador; suportes ópticos
para dados; interfaces [para computadores];cd-rom
[disco];porta-cd ;cartucho de filme; cartucho, cd e
disquete para vídeo game [jogo]
Procurador: LAURA CRISTINA SANCHES
COLUCCI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 laticínios; manteiga; margarina; bebidas
lácteas [onde o leite predomina];queijos; tripas;
carne de porco; cogumelos em conserva; pescado
[não vivo];sangue (chouriços de -);rim; filé de peixe;
leite; mariscos [não vivos];cebolas em conserva;
salmoura (peixe em -);costelinha; lombo; fígado;
atum; aves não vivas; bacon; chispe [pé de
porco];camarões [não vivos];carne; peixe em
conserva; salmão; legumes enlatados; carnes
salgadas; sardinhas; frutos do mar; língua; lagostas
[não vivas];nata [laticínios];peixe enlatado; frios
[embutido];legume em conserva; requeijão; salame;
bacalhau; lula; mexilhões [não vivos];azeitonas em
conserva; carne em conserva; carne enlatada;
presunto; lingüiça; charque ou carne seca ;costela;
camarão não vivo; mortadela
Apostila: Sem exclusividade de uso da figura "MAPA
DO BRASIL".
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.902747215 05/07/2010
400
Tit.ACME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11034335000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARMA INTERNATIONAL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria em gestão de negócios[
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação empresarial[ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INTERNATIONAL".
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.902747240 05/07/2010
400
Tit.EDITORA ABRIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02183757000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Mundo Estranho
NCL(9) 09 expostos (filmes -);vídeo disco
;disquete para computador; capas [estojos] de cd e
dvd; cartuchos para vídeo games; discos ópticos;
periódico em fita ou em cd-rom; publicações
eletrônicas [para download];fitas magnéticas; dados
(suportes magnéticos para -);discos magnéticos;
estojo porta-cds; fita cassete ou de vídeo [gravada
ou não];porta-disquete; programas de computador
gravados; programas de computador [para
download];filme cinematográfico (aparelhos para
montagem de -);gravação de som (suportes para );testes, exercícios ou provas de inteligência
(aparelhos e software);discos compactos [áudio e
vídeo];discos
compactos,
rom
(ingl.);discos
fonográficos; suporte para disco ;publicações fixadas
em meio magnético; dvd, disco digital de vídeo;
disco acústico; vídeo (fitas de -);videocassetes

No.902747339 05/07/2010
400
Tit.EDITORA ABRIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02183757000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Monstranhos
NCL(9) 41 organização e apresentação de
conferências; publicação de livros; recreação
(provimento de instalações para -);serviços de
concepção de programas de tv/rádio; promotor de
eventos [se artísticos/culturais];agências de notícias;
edição de videoteipe; entretenimento; informações
sobre
entretenimento
[lazer];organização
de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];organização
e
apresentação
de
simpósios; produção de programas de rádio e
televisão; provimento de serviços para publicação
eletrônica on-line [não downloadable];publicação de
textos [exceto para publicidade];publicação on-line
de livros e jornais eletrônicos; agência fotográfica;
guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download];cursos por
correspondência; planejamento de festas; repórter
(serviço de -) [agência de notícia];editoração
eletrônica; instrução (serviços de -);teatrais
(produções
-);televisão
(programas
de
entretenimento
de
-);treinamento
prático
[demonstração];cursos livres [ensino];clube de livro e
disco [lazer ou educação];clube de vídeo game e
vídeo cassete [lazer ou educação];ensino (serviços
de -);jogos on-line (provimento de serviços para -)
[computadores];organização e apresentação de
seminários; rádio (programas de entretenimento de );edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque];apresentação de espetáculos ao vivo;
educação (serviços de -);espetáculos (serviços de );informações
sobre
educação
[instrução];organização de competições [educação
ou entretenimento];organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento];roteirização
(serviços de -);conjunto musical (serviços de -)
[serviços
de
entretenimento];divertimento;
fotográficas (reportagens -);informações sobre
recreação; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de colóquios; organização e apresentação de
congressos; produção de vídeos; jornalismo
(reportagens);fotografia;
jogos
eletrônicos
(provimento de serviços para -);organização de
competições desportivas; produção de shows; teatro
de variedades [espetáculos musicais];desfile de
moda somente para entretenimento; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não)
Procurador: LAURA CRISTINA SANCHES
COLUCCI
No.902747380 05/07/2010
400
Tit.EDITORA ABRIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02183757000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Monstranhos
NCL(9) 38 teledifusão; agências de notícias; celular
(comunicação por telefone -);radiofonia; transmissão
[emissão] de sinal de telecomunicação por satélite;
comunicação por redes de fibra óptica; comunicação
por terminais de computador; televisionamento;
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website);satélite
(transmissão por -);teledifusão por cabo; bbs
[serviços de telecomunicação];comunicações por
telefone; radiodifusão; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; cabo
(teledifusão por -);correio eletrônico; telemática

(entendido como transmissão de informações/
telecomunicação);transmissão de filmes de televisão
via cabo, satélite, rede de telecomunicação; agência
de notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações);noticiário [serviço de transmissão de ];informações sobre telecomunicação; mensagem
(transmissão de -);fornecimento de acesso a banco
de dados
Procurador: LAURA CRISTINA SANCHES
COLUCCI
No.902747592 05/07/2010
Tit.SIREMA BECKER DA SILVA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27223035072
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROLA VIDA

400

CFE(4) 26.11.13; 27.5.1
NCL(9) 25 roupas de couro; saias; ternos; vestuário
*;bermudas; blazers [vestuário];camisa para militar;
uniformes; banho (roupões de -);bonés; calças
compridas; jaquetas; ligas de meias; meias-calças;
canga; bermuda para prática de esporte; artigos de
malha [vestuário];banho (roupas de -);cintos
[vestuário];ginástica (roupa para -) [colante];paletós;
blusa militar; roupas de imitação couro; ciclistas
(vestuário para -);cintas [roupa íntima];luvas
[vestuário];macacões; mantilhas; parcas; jaleco;
roupões de banho; trajes; cachecóis; camisas;
confeccionado (vestuário -);gorros; meias; fraque;
cinta [vestuário comum];togas; agasalhos para as
mãos; calças; camisetas; couro (roupas de );gravatas; malhas [vestuário];pijamas; calçado
esportivo; calção para banho; robe; roupas de
banho; banho (calções de -);chapéus, bonés etc;
coletes; faixas para a cabeça [vestuário];lenços de
pescoço; ligas; luvas sem dedos; boné;botas *;botas
para esportes *;calçados *;casacos [vestuário];couro
(roupas de imitação de -);esportes (sapatos para -)
*;palmilhas; biquíni; maiô
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902747924 05/07/2010
Tit.HELENA TRICCA DURAES. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12022209000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LE MALU

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informação
relativa à produção de alimento [consultoria em]
assessoria, consultoria e informação relativa à
produção de alimento [informação em] assessoria,
consultoria e informação relativa à produção de
alimento assessoria, consultoria e informação
relativa à produção de alimento [assessoria em] bufê
(serviço de -) [assessoria em] bufê (serviço de -)
[consultoria em] bufê (serviço de -) [informação em]
bufê (serviço de -) cafés [bares] [assessoria em]
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cafés [bares] [consultoria em] cafés [bares]
[informação em] cafés [bares] lanchonetes
[informação
em]
lanchonetes
lanchonetes
[assessoria em] lanchonetes [consultoria em]
restaurantes
[consultoria
em]
restaurantes
[informação em] restaurantes [assessoria em]
restaurantes.
Procurador: REMAT MARCAS E PATENTS LTDA
No.902748017 05/07/2010
400
Tit.RMO REPREESENTAÇÕES COMERCIAIS DE
COMPONETES PARA CALÇADOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11166997000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACERO BOTAS TÁTICAS

CFE(4) 27.7.1; 27.7.4,27.7.11-12; 27.7.19
NCL(9) 35 representação comercial
Procurador: RODRIGO DA SILVA ARAUJO
CABRAL
No.902748963 06/07/2010
400
Tit.TEMPO REAL PRESTADORA DE SERVICOS
CONTABEIS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07408861000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEMPO REAL CONTABILIDADE

CFE(4) 3.7.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BOTAS TÁTICAS"
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.902748149 05/07/2010
400
Tit.TRANSPORTES BORTOLOSSI LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07261110000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRANS BORTOLOSSI

No.902750275 06/07/2010
400
Tit.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78354636000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VOZ ÚNICA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 contabilidade; contabilidade[ assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
contabilidade; assessoria, consultoria e informação
em contabilidade[ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONTABILIDADE".
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.902749927 06/07/2010
Tit.ARRAES EDITORES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10851290000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Arraes Editores

400

CFE(4) 26.2.5; 27.5.1,10
NCL(9)
39
informações
sobre
transportes;
transporte; transporte por caminhão; logística
referente ao transporte de carga; frete [transporte de
mercadorias];descarregamento [carga]
Procurador: ANDERSON ANDRÉ COLOMBO
No.902748815 06/07/2010
400
Tit.PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08183359000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IMMUNITAX
NCL(9) 05 suplementos alimentares minerais;
suplemento ou complemento alimentar em barra
para
uso
medicinal;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
alimentos para bebês; dietéticas (substâncias -)
adaptadas para uso medicinal; barra dietética para
suplementação nutricional, para fins medicinais
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902748866 06/07/2010
Tit.MAURICIO GONÇALVES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18498806895
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 7P

400

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação
sobre
assuntos
governamentais;
auditoria;
consultoria profissional em negócios; pesquisa em
negócios; assessoria em gestão de negócios;
assessoria, consultoria e informação em auditoria;
informações de negócios; avaliações de negócios;
administração comercial; especialistas em eficiência;
consultoria em organização de negócios; assessoria,
consultoria e informação sobre eleições políticas;
assessoria, consultoria e informações sobre
administração de pessoal
Procurador: CERUMAR ASSES. E CONS. EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 41 organização e apresentação
congressos; organização e apresentação
simpósios; organização e apresentação
colóquios; organização e apresentação
conferências
Procurador: CERUMAR ASSES. E CONS. EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
No.902750518 06/07/2010
Tit.PAPINHA BABY LTDA .ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03658436000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NT NET TEXTIL

de
de
de
de

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 periódicos; livros; impressas (publicações
-);publicações em fascículos impressos; publicações
impressas; revistas [periódicos]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EDITORES".
Procurador: LUCIANO MARTINS PESSOA
STOLLER DE FARIA
No.902750224 06/07/2010
400
Tit.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78354636000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VOZ ÚNICA

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9)
25
vestuário;
artigos
de
malha
[vestuário];bermudas; bonés; coletes; saias; calças
compridas;
malhas
[vestuário];blazers
[vestuário];túnicas; camisas; jaquetas; calças;
parcas; tira (faixa) para a cabeça; capuzes
[vestuário];macacões;
pijamas;
faixas
[vestuário];paletós; camisola; robe; camisetas;
casacos [vestuário];boné
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " TEXTIL "
Procurador: VERA LÚCIA DIAS LINDNER
No.902750682 06/07/2010
210
Tit.PACCAR INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0097136
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.902750739 06/07/2010
Tit.PACCAR INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0097136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KW

400

NCL(9) 25 vestuário; calçados; chapéus, bonés,
todos os produtos anteriormente mencionados
incluídos nesta classe.
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.902750828 06/07/2010
400
Tit.PACCAR INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0097136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KENWORTH
NCL(9) 28 brinquedos
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.902750836 06/07/2010
400
Tit.PACCAR INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0097136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KENWORTH
NCL(9) 37 manutenção de veículos; reparo de
veículos
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.902750968 06/07/2010
400
Tit.LAIS RODRIGUES TORRES ANDRADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54281580778
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Koriun
NCL(9) 41 tradução
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.6; 26.11.3; 26.13.25; 27.5.24
NCL(9) 28 brinquedos
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.902750763 06/07/2010
Tit.PACCAR INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0097136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KW

400

No.902750984 06/07/2010
400
Tit.ITRAVEL TECNOLOGIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09652527000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GAPNETOFFICE
NCL(9) 09 programas de computador [para
download];programas de computador gravados;
programas operacionais para computador [gravados]
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902751204 06/07/2010
Tit.MATHEUS EDUARDO SCHMITT (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06088462957
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IT'S OK

400

CFE(4) 26.1.6; 26.11.3; 26.13.25; 27.5.24
NCL(9) 37 reparo de veículos; manutenção de
veículos
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.902750801 06/07/2010
Tit.PACCAR INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0097136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KW KENWORTH

400
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 shows (produção de -);gravações
musicais
em
vhs/dvd/cd
(serviços
de
estúdio);conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];produção de shows; grupo musical;
produção de vídeos; produção de filme
Procurador: ÁLVARO FRANCISCO CESA PAIM

CFE(4) 26.4.24; 26.11.3; 26.13.25; 27.5.24
NCL(9) 37 reparo de veículos; manutenção de
veículos
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.902750810 06/07/2010
Tit.PACCAR INCORPORATED (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0097136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KENWORTH

400

No.902751239 06/07/2010
400
Tit.KRM ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10606589000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KRM
NCL(9) 35 consultoria em organização de negócios;
importação-exportação (agências de -);assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial];consultoria
em gestão de pessoal; assessoria, consultoria e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais; administração comercial;
administração
de
holding
[tipo
de
empresa];assessoria em gestão comercial ou

industrial; informação comercial (agências de );informações (levantamento de -) de negócios;
avaliações de negócios; gestão (consultoria em -) de
negócios; levantamentos de informações de
negócios; assessoria, consultoria e informação
empresarial
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS
No.902751298 06/07/2010
400
Tit.CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
COOPERATIVAS (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07572853000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CNCOOP
NCL(9) 35 consultoria em organização de negócios
consultoria profissional em negócios [consultoria em]
consultoria profissional em negócios [assessoria em]
consultoria profissional em negócios [informação em]
consultoria profissional em negócios gestão
(consultoria em -) de negócios gestão de pessoal
(consultoria em -) implantação de programa de
controle de qualidade marketing (estudos de -)
negócios (assessoria em gestão de -) negócios
(avaliações de -) negócios (consultoria em gestão de
-) negócios (consultoria em gestão e organização de
-) negócios (consultoria profissional em -) negócios
(informações de -) negócios (levantamentos de
informações de -) negócios (pesquisa em -)
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários pesquisa de marketing pesquisa em
negócios propaganda publicidade serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
promoção de negócios dos associados serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de administração de convênios de
benefícios serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, administração de convênios de
benefícios.
Procurador: ANDRA ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.902751409 06/07/2010
400
Tit.CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
COOPERATIVAS (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07572853000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CNCOOP
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);instrução (serviços
de -);simpósios (organização e apresentação de );organização e apresentação de congressos;
oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento];organização de exposições para fins
culturais ou educativos; publicação de textos [exceto
para
publicidade];seminários
(organização
e
apresentação de -);conferências (organização e
apresentação de -);congressos (organização e
apresentação de -);organização e apresentação de
conferências; assessoria, consultoria e informação
em treinamento [demonstração][ensino];serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários; educação (informações
sobre -) [instrução];organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios;
cursos
livres
[ensino];assessoria,
consultoria e informação ensino; serviços prestados
por entidades sindicais, a saber, serviços de ensino;
colóquios (organização e apresentação de );exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento]
Procurador: ANDRA ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.902751522 06/07/2010
400
Tit.SHANANDRA BUCHMANN GARCIA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12073983000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GREENVITA
NCL(9) 03 cosméticos para os cílios; esmalte para
as unhas; lápis de sobrancelhas; cabelos
(preparações para ondular -);sabonetes; loções para
uso cosmético; álcool em gel (para uso em limpeza
doméstica);cremes cosméticos; tinturas cosméticas;
odorizadores de uso pessoal; talco para toalete;
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descolorantes (produtos -);batons para os lábios;
sais de banho, exceto para uso medicinal; creme,
pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e para
limpeza da pele, orgânico, inorgânico e sintético;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético; lápis
para uso cosmético; sobrancelhas (cosméticos para
as -);maquiagem para o rosto; óleos essenciais;
tinturas para os cabelos; produtos depilatórios;
produto para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso; cosméticos; cremes para clarear
pele; leite de amêndoas para uso cosmético; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);pó para
maquiagem; depilatórios (produtos -);filtros solares;
leites de limpeza para toalete; adstringentes para
uso cosmético; água oxigenada [peróxido de
hidrogênio] para uso cosmético; bronzeadoras
(preparações -) [cosméticos];acetona (removedor de
esmalte de unhas);cera para depilação; colorantes
para toalete; laquê para cabelos; toalete (produtos
de-);xampus; perfumes; removedor de cosmético;
condicionador [cosmético]
Procurador: PROMARK MARCAS & PATENTES
LTDA ME
No.902751549 06/07/2010
400
Tit.CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
COOPERATIVAS (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07572853000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CNCOOP
NCL(9) 45 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, orientação e assistência
jurídica aos seus associados; representação jurídica
de associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
representação diante da administração pública ou de
entidades privadas.;representação, diante da
administração pública ou de entidades privadas, de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos; pesquisas jurídicas;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, representação jurídica de uma
determinada classe; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
informações sobre legislação trabalhista; serviços
jurídicos; serviços prestados por entidades sindicais,
a saber, representação e defesa dos interesses das
organizações associativas, patronais e empresariais
diante da administração pública ou de entidades
privadas e em negociações trabalhistas; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
representação e defesa dos interesses trabalhistas
por organizações sindicais diante da administração
pública ou de entidades privadas e em negociações
trabalhistas
Procurador: ANDRA ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.902751581 06/07/2010
400
Tit.PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73856593000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CIPROXIL
NCL(9) 05 antibióticos; medicamentos para uso
humano
Procurador: JOICENI MOREIRA GIARETTA
No.902751670 06/07/2010
400
Tit.AVALIZAN ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82120916000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AVALIZAN
NCL(9) 36 análise financeira; assessoria, consultoria
e informação em administração de patrimônio;
assessoria, consultoria e administração de
investimentos de terceiros ;administração de pecúlio;
incorporação de imóvel; liquidação de sinistro;
perícia técnica na área de economia; avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis];assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
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assessoria, consultoria e informação em avaliação
de antigüidades
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902751786 06/07/2010
400
Tit.AVALIZAN ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82120916000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AVALIZAN
NCL(9) 42 consultoria em arquitetura; projeto de
engenharia de qualquer natureza; projeto e cálculo;
consultoria em proteção ambiental; engenharia;
levantamentos geológicos; perícia técnica na área
de arquitetura; perícia técnica na área de
engenharia; assessoria, consultoria e informações
sobre arquitetura; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia; pesquisas técnicas
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902751905 06/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902751921 06/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902751956 06/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902752006 06/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902752030 06/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902752057 06/07/2010
351
Tit.W. K. IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04755956000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO WK

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 agências de propaganda[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação[ informação,
assessoria, consultoria ];mala direta (publicidade por

-)[ informação, assessoria, consultoria ];publicidade
externa [letreiros, outdoors][ informação, assessoria,
consultoria ];anúncio[ informação, assessoria,
consultoria ];promoção de venda para terceiros
[publicidade][ informação, assessoria, consultoria
];agências de publicidade[ informação, assessoria,
consultoria ];marketing (estudos de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];publicidade de rádio[
informação, assessoria, consultoria ];edição de texto
publicitário[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria promocional, consultoria e informação
sobre
propaganda[
informação,
assessoria,
consultoria ];serviços de layout para fins publicitários[
informação, assessoria, consultoria ];corretor de
publicidade (serviço de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];telepesquisa [pesquisa de opinião][
informação, assessoria, consultoria ];pesquisa de
marketing[ informação, assessoria, consultoria
];propaganda[ informação, assessoria, consultoria
];publicidade[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
publicidade e propaganda através de qualquer meio[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
espaço
publicitário[
informação,
assessoria,
consultoria ];aluguel de material publicitário[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas[
informação, assessoria, consultoria ];publicidade por
qualquer meio[ informação, assessoria, consultoria
];clipping (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];publicação de textos publicitários[
informação, assessoria, consultoria ];publicidade online em rede de computadores[ informação,
assessoria, consultoria ];análise de conteúdo de
jornais e revistas e preparo de relatório comparando
o conteúdo dos diversos veículos de comunicação[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas de opinião[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações sobre
marketing[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet[
informação,
assessoria,
consultoria
];atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor][ informação, assessoria,
consultoria ];atualização de material publicitário[
informação, assessoria, consultoria ];preparação de
colunas publicitárias[ informação, assessoria,
consultoria ];publicidade de televisão[ informação,
assessoria, consultoria ];publicidade por catálogos
de vendas[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em marketing[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO".
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.902752065 06/07/2010
351
Tit.W. K. IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04755956000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO WK

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 40 tracejamento a laser[ informação,
assessoria, consultoria ];acabamentos para papel
[tratamento][ informação, assessoria, consultoria
];impressão litográfica[ informação, assessoria,
consultoria ];colocação de sobrecapa [serviços de
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encadernação][ informação, assessoria, consultoria
];encadernação[ informação, assessoria, consultoria
];materiais (informação sobre processamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ];montagem de
materiais
sob
encomenda
[para
terceiros][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em tratamento de materiais[
informação, assessoria, consultoria ];tipografia
[sistema de imprimir com fôrmas em relevo;
impressão tipográfica][ informação, assessoria,
consultoria ];serviço de mistura de tintas[ informação,
assessoria, consultoria ];plastificação[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de separação de
cores[
informação,
assessoria,
consultoria
];tratamento para papel[ informação, assessoria,
consultoria ];impressão[ informação, assessoria,
consultoria
];impressão
ofsete[
informação,
assessoria, consultoria ];silk-screen [serigrafia][
informação, assessoria, consultoria ];zincografia,
linotipia e litografia[ informação, assessoria,
consultoria ];fotocomposição (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];informação
sobre tratamento de materiais[ informação,
assessoria, consultoria ];impressão fotográfica[
informação, assessoria, consultoria ];fotogravura
[serviço][ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO".
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.902752081 06/07/2010
351
Tit.W. K. IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04755956000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO WK

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 42 controle de qualidade[ informação,
assessoria, consultoria ];desenho de arte gráfica,
inclusive para homepage[ informação, assessoria,
consultoria ];embalagens (serviços de desenho de -)[
informação, assessoria, consultoria ];estudos para
projetos
técnicos[
informação,
assessoria,
consultoria ];cartografia (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];pesquisa e desenvolvimento
[para terceiros][ informação, assessoria, consultoria
];serviços de ilustrações gráficas, técnicas e
simulações gráficas de projeto[ informação,
assessoria, consultoria ];criação em artes gráficas
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];desenho
artístico[
informação,
assessoria,
consultoria ];composição gráfica [criação em arte
gráfica][
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informações sobre artes
gráficas[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO".
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.902752090 06/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902752103 06/07/2010
351
Tit.W. K. IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04755956000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ULTRAMÍDIA
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NCL(9) 05 medicamentos para uso humano
Procurador: JOICENI MOREIRA GIARETTA
No.902752260 06/07/2010
Tit.GRUPO CRED REPRESENTAÇOES E
PROMOÇOES DE VENDAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07775579000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO CRED

CFE(4) 26.3.4; 27.5.1
NCL(9) 35 marketing (estudos de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];publicidade por catálogos
de vendas[ informação, assessoria, consultoria
];análise de conteúdo de jornais e revistas e preparo
de relatório comparando o conteúdo dos diversos
veículos de comunicação[ informação, assessoria,
consultoria ];corretor de publicidade (serviço de -)[
informação, assessoria, consultoria ];edição de texto
publicitário[ informação, assessoria, consultoria
];serviços de layout para fins publicitários[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
tempo de publicidade em meios de comunicação[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisa de
marketing[ informação, assessoria, consultoria
];preparação de colunas publicitárias[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de espaço
publicitário[ informação, assessoria, consultoria
];publicidade de rádio[ informação, assessoria,
consultoria ];publicidade externa [letreiros, outdoors][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta[ informação, assessoria, consultoria
];clipping (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];mala direta (publicidade por -)[
informação, assessoria, consultoria ];publicidade online em rede de computadores[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em marketing[ informação, assessoria,
consultoria ];atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço
de orientação ao consumidor][ informação,
assessoria, consultoria ];publicidade por qualquer
meio[
informação,
assessoria,
consultoria
];telepesquisa [pesquisa de opinião][ informação,
assessoria, consultoria ];publicação de textos
publicitários[ informação, assessoria, consultoria
];publicidade[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
publicidade e propaganda através de qualquer meio[
informação, assessoria, consultoria ];atualização de
material
publicitário[
informação,
assessoria,
consultoria ];propaganda[ informação, assessoria,
consultoria ];publicidade de televisão[ informação,
assessoria, consultoria ];promoção de venda para
terceiros [publicidade][ informação, assessoria,
consultoria ];agências de propaganda[ informação,
assessoria, consultoria ];agências de publicidade[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
material
publicitário[
informação,
assessoria,
consultoria ];anúncio[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria promocional, consultoria e
informação
sobre
propaganda[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas de opinião[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre marketing[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ULTRAMÍDIA".
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.902752111 06/07/2010
Tit.PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73856593000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARDNOL

400

CFE(4) 2.9.14; 24.5.1; 27.5.1
NCL(9) 36 análise financeira análise financeira
[consultoria em] análise financeira [assessoria em]
análise financeira [informação em] bancários
(serviços -) [consultoria em] bancários (serviços -)
[informação em] bancários (serviços -) [assessoria
em] bancários (serviços -) cobrança (serviços de -)
[consultoria em] cobrança (serviços de -) cobrança
(serviços de -) [assessoria em] cobrança (serviços
de -) [informação em] crédito (agências de -)
[assessoria em] crédito (agências de -) [consultoria
em] crédito (agências de -) [informação em] crédito
(agências de -).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO".
Procurador: PORTFOLIO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902752332 06/07/2010
Tit.KVN S.R.L. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7104758
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KEVINGSTON 5

400

CFE(4) 2.1.8; 21.3.1
NCL(9) 03 perfumaria (produtos de -);cosméticos;
sabonetes
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.902752480 06/07/2010
Tit.ELIAS DE LIZ ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01570666000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VISUAL GESSOS

400

CFE(4) 27.5.1

400
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NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
mica; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " GESSO ".
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.902752987 07/07/2010
241
Tit.DILDAZIO PIRES DE CARVALHO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08275696100
*PED. 829905146.
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA
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produtos anteriormente mencionados incluídos nesta
classe.
Procurador: CLAUDEMIR MONTEIRO SILVA
No.902753380 07/07/2010
400
Tit.FAGU'S COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11237073000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAGU'S

No.902753118 07/07/2010
400
Tit.MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54484753000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PREVIDÊNCIA BARCELONA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
Procurador: CLAUDEMIR MONTEIRO SILVA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 seguros de vida; seguros de vida[
informação, assessoria, consultoria ]; seguros;
seguros[ informação, assessoria, consultoria ];
seguro contra acidentes; seguro contra acidentes[
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informação especializada em matéria
de previdência privada; assessoria, consultoria e
informação especializada em matéria de previdência
privada[ informação, assessoria, consultoria ];
seguro contra acidente; seguro contra acidente[
informação, assessoria, consultoria ]; pecúlio;
pecúlio[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PREVIDÊNCIA"
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA

No.902753630 07/07/2010
Tit.PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73856593000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ATIOVIL
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano
Procurador: JOICENI MOREIRA GIARETTA

400

No.902753894 07/07/2010
400
Tit.RACCA CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03898042000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CRISRACCA

No.902753223 07/07/2010
400
Tit.FAGU'S COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11237073000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FAGU'S

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário; confeccionado (vestuário );faixas para a cabeça [vestuário];roupas de banho;
calças; calças compridas; camisas (palas para );colarinhos
[vestuário];combinações
[vestuário];banho (roupões de -);calções de banho
[sungas];camisas; camisas (peitilhos de -);banho
(sandálias de -);banho (toucas de -);blazers
[vestuário];roupões de banho; saias; banho (calções
de -);bermudas; camisa (punho de -);capuzes
[vestuário];casacos [vestuário];banho (roupas de );cintos
porta-moedas
[vestuário];cintos
[vestuário];faixas
[vestuário];aventais
[vestuário];banho
(chinelos
de
-);camisetas;
camisetas (peitilhos de -); jaquetas, todos os

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 29.1.1
NCL(9) 25 roupa para ginástica; saltos de sapatos;
sapatos (ferragens para -);sapatos (gáspeas para );toucas de natação; uniformes; banho (roupas de );banho (toucas de -);biqueiras; botas ;capuzes
[vestuário];ciclistas (vestuário para -);cintos portamoedas [vestuário];colarinhos postiços; esportes
(botas para -)
;impermeáveis (roupas -);librés;
pelerines; poncho; cinta para menstruação ;casula
[vestimenta sacerdotal que se põe sobre a alva e a
estola];boné;cravo para chuteira; calçados para
snowboarding (ompi);calção para banho; roupas de
fantasia; suéteres; ternos; vestuário; espartilhos;
ginástica (roupa para -) [colante];calçado para uso
profissional; roupa íntima; roupas de imitação couro;
sobretudos [vestuário];sudários axilares; viseiras;
almofada forrada não elétrica para aquecer os pés;
artigos de malha [vestuário];bolsos; borzeguins;
botinas; cachecóis; chapéus, bonés etc; fraldas de
matérias têxteis para bebês; gravatas; malhas
[vestuário];maiô;echarpe; carapuça [barrete cônico;
gorro];camisa para militar; tira (faixa) para a cabeça;
sandálias; sáris; solas para calçados; trajes; calças;
faixas
para
a
cabeça
[vestuário];forros
confeccionados
[parte
de
vestuário];luvas
[vestuário];mitras [chapéus];palas de boné;pele
(estolas de -);polainas (presilhas para -);portamoedas (cintos -) [vestuário];sapatos de futebol;

togas; viras para botas e sapatos; aventais
[vestuário];boné (palas de -);botas para esportes
;calcanheiras para botas e sapatos; camisa (punho
de -);coletes; meias (calcanheiras para -);parcas;
chuteira; alba [vestimenta de padre];bandagem
elástica [vestuário];beca; culote [calça para
montaria];saias; cintos [vestuário];galochas; peles
[vestuário];calçado
esportivo;
presilhas
para
polainas; roupas de couro; roupões de banho;
alpercatas; banho (chinelos de -);bebês (cueiros de
matérias
têxteis
para
-);bermudas;
botas
(calcanheiras para -);botas de esqui; ceroulas; cintas
[roupa íntima];couro (roupas de imitação de );fantasia
(roupas
de
-);gabardines
[vestuário];jaquetas;
macacões;
orelheiras
[vestuário];palas para camisas; polainas; quimono
[vestuário];calça para equitação; roupa íntima
descartável; presilhas para calças; punhos de
camisa;
véus
[vestuário];capotes;
cartolas;
colarinhos [vestuário];íntima (roupa -);ligas; lingerie
(fr.);meias; palmilhas; plastrom; baby-doll; lenço de
lapela [parte anterior e superior de um casaco
voltada para fora];solidéus [barrete];agasalhos para
as mãos; anáguas; antiderrapantes para botas e
sapatos; armações de chapéus; bandanas; banho
(sandálias de -);botas (viras para -);calçados de
madeira; camisetas (peitilhos de -);esqui (botas de );ferragens de metal para sapatos e botas; futebol
(sapatos de -);ligas de meias; meias absorventes de
transpiração; meias-calças; casaco para operador;
blusa militar; bota para operário; roupa para
ginástica [colante];roupas íntimas antitranspirantes;
suspensórios; chapéus [chapelaria];guarda-pós;
pesca (coletes para -);praia (roupas de -);robe;
sapatos (antiderrapantes para -);sungas; túnicas;
turbantes; vestuário de papel; axilares (sudários );babadouros, exceto de papel; bolsos para roupas;
botas
(antiderrapantes
para
-);calçados
;calcanheiras para meias; chapéus (armações de );confeccionados
(forros
-)
[parte
de
vestuário];corpete; enxovais de bebês; gáspeas para
sapatos; ginástica (sapatos para -);gorros; pijamas;
cobertura descartável para calçado; avental
descartável de uso não profissional; babador não
descartável; coturno; fardão; calças compridas;
casulas
sacerdotais
[vestimenta];solado
não
ortopédico; roupas de banho; roupas íntimas
absorventes de transpiração; sapatos de praia;
sutiãs; trajes de banho; antitranspirantes (roupas
íntimas -);automobilistas (vestuário para -);banho
(calções de -);bebês (fraldas de matérias têxteis para
-);bonés; botas (ferragens para -);camisas (palas
para -);combinações [vestuário];cuecas; dólmã
[veste militar];escapulários; mantilhas; paletós;
peliças; penhoar; chinelo [vestuário comum];jaleco;
farda; sapatos (calcanheiras para -);spencer
;pulôveres; roupas para esqui náutico; xales; banho
(roupões de -);blazers [vestuário];boa [estola de
plumas];botas (canos de -);calça (fraldas -);calçados;
calções de banho [sungas];camisetas; casacos
[vestuário];chinelos [pantufas];coletes para pesca;
combinação [roupa íntima];estolas de pele; faixas
[vestuário];lenços de pescoço; luvas sem dedos;
pescoço (lenços de -);canga; cinta [vestuário
comum];batina; bermuda para prática de esporte;
biquíni; camisola; fraque; roupa de baixo; sapatos
(viras para -);toucas de banho; travas para chuteiras
de futebol; camisas; camisas (peitilhos de );chuteiras de futebol (travas para -);coletes [roupa
íntima];confeccionado (vestuário -);couro (roupas de
-);cueiros de matérias têxteis para bebês; esportes
(sapatos para -);jérseis [vestuário];manípulos
[estolas];meias (ligas de -);sutiã para postura sem
finalidade terapêutica; estolas, todos os produtos
anteriormente mencionados incluídos nesta classe.
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902753967 07/07/2010
400
Tit.N IDÉIAS COMUNICAÇÃO ILIMITADA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05442563000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SERTANEJO POP FESTIVAL
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entretenimento];congressos
(organização
e
apresentação de -);conjunto musical (serviços de -)
[serviços
de
entretenimento];entretenimento;
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio)
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 1.1.1; 2.1.9; 27.5.1; 29.1.1-2
NCL(9) 09 gravação de som (suportes para -);discos
compactos [áudio e vídeo];fitas para gravação de
som; discos compactos, rom (ingl.);compactos
(discos -), rom (ingl.);dvd, disco digital de vídeo; fita
cassete ou de vídeo [gravada ou não];capas
[estojos] de cd e dvd; cd-rom [disco];compactos
(discos -) [áudio e vídeo];discos fonográficos;
periódico em fita ou em cd-rom
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SERTANEJO POP".
Procurador: ANTONIO CARLOS DONINI
No.902754084 07/07/2010
400
Tit.N IDÉIAS COMUNICAÇÃO ILIMITADA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05442563000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SERTANEJO POP FESTIVAL

CFE(4) 1.1.1; 2.1.9; 27.5.1; 29.1.1-2
NCL(9) 41 organização e apresentação de
congressos; planejamento de festas; serviços de
imagem digital; televisão e rádio (produção de
programas de -);assessoria, consultoria e informação
em
entretenimento
[lazer];organização
e
apresentação de simpósios; produção de vídeos;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];entretenimento; organização de
bailes; produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; rádio (programas de
entretenimento de -);rádio e televisão (produção de
programas de -);agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] ;banda de música [serviços de
entretenimento];estúdios de gravação (serviços de );agências de notícias; apresentação de espetáculos
ao vivo; editoração eletrônica; organização e
apresentação de colóquios; televisão (programas de
entretenimento
de
-);informações
sobre
entretenimento [lazer];organização e apresentação
de conferências; produção de filme; organização e
apresentação de seminários; conjunto musical
(serviços
de
-)
[serviços
de
entretenimento];gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SERTANEJO POP FESTIVAL".
Procurador: ANTONIO CARLOS DONINI
No.902754254 07/07/2010
400
Tit.DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE PENÁPOLIS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49576614000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DAEP

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 40 tratamento de água; tratamento de água
e esgoto
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902754998 07/07/2010
Tit.IBRAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE
ARGAMASSAS LTDA-EPP (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06185619000102
*INDEFERIMENTO.
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO

210

No.902755528 07/07/2010
Tit.ANNER COMERCIO DE CERVEJAS E
COMUNICAÇAO LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11595936000129
*INDEFERIMENTO.
Procurador: O PRÓPRIO.

210

No.902755862 07/07/2010
Tit.BRITÂNIA MARCAS E PATENTES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50589423000167
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

CFE(4) 3.1.1
NCL(9) 45 serviço de vigilância em propriedade
intelectual; agente da propriedade industrial; registro
de
nomes
de
domínio
[serviços
jurídicos];propriedade intelectual (consultoria em );assessoria, consultoria e informação em patentes e
em propriedade industrial
Procurador: O PRÓPRIO

No.902756427 08/07/2010
400
Tit.ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02745723000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DONA MIGUELINA
NCL(9) 29 frutas enlatadas; azeitonas em conserva;
peixe enlatado; frutos do mar; óleo de caroço de
algodão [comestível];ervilhas em conserva; filé de
peixe; frutas, legumes e verduras em conserva;
frutas, legumes e verduras secos; laticínios;
salsichas; pó para milk-shake à base de leite;
vegetal em conserva; carne fresca; cápsula de
cartilagem de tubarão para complemento alimentar;
cápsula de óleo vegetal para uso alimentar;
cristalizadas (frutas -);frutas (geléias de -);geléias
para uso alimentar; manteiga; alimentos à base de
peixe; bebidas lácteas [onde o leite predomina];caldo
(preparações para fazer -);peixe em conserva;
pescado [não vivo];doce de leite (ompi);leite
condensado;
crustáceos
[não
vivos];frutas
cristalizadas; gorduras comestíveis; mariscos [não
vivos];óleos comestíveis; ovos [incluídos nesta
classe];aves não vivas; preparações para sopas
[frutas, legumes e verduras];requeijão; geléias de
frutas cítricas; lagostas [não vivas];queijos; legume
em conserva; leite em pó;ovo para alimentação;
preparados,
complementos
e
suplementos
alimentares à base de proteína; complemento/
suplemento
alimentar à base de frutas [não
medicinal];frutas (polpa de -);leite; azeite de oliva
para uso alimentar; camarões [não vivos];peixe
(alimentos à base de -);peixe (filé de -);sopa
(preparações para fazer -);óleo de soja; cápsula de
alga marinha para uso alimentar; margarina; carne;
presunto; óleo de alho; óleo de canola; preparados,
complementos e suplementos alimentares à base de
albumina; cápsula de gelatina pura para uso
alimentar; compotas; consomê;frutas em conserva;
iogurte; legumes enlatados; caça (carne de );charcutaria; peixe em salmoura; embutido [frios]
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902756443 08/07/2010
400
Tit.LOVE MY NAILS ESTETICA LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11933667000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: love my nails

No.902756125 07/07/2010
210
Tit.CLAUDEIR SANCHES PARRA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09065389000128
*INDEFERIMENTO.
Procurador: SIMONE YUMIKO OKABE FREIRE
No.902756133 07/07/2010
Tit.PH GERADORES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09262129000142
*INDEFERIMENTO.
Procurador: O PRÓPRIO.

210

No.902756176 07/07/2010
400
Tit.ROLFE LANZALACO JUNIOR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14446823850
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MARCO ANTONIO E ROLFE JUNIOR
NCL(9) 41 composição musical (serviços de );espetáculos ao vivo (apresentação de );divertimento; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário];shows (produção de );banda
de
música
[serviços
de
entretenimento];espetáculos (serviços de -);festas
(planejamento de -);grupo musical; competições
(organização
de
-)
[educação
ou

CFE(4) 2.3.23; 2.9.1; 26.11.13; 27.5.1
NCL(9) 44 estética facial e corporal; manicure;
beleza (salões de -);assessoria, consultoria e
informação em estética pessoal [tratamento de pele
e cabelo];assessoria, consultoria e informação em
massagem; massagem; estética [tratamento da pele
e
cabelo];spa
[serviços
médicos
ou
estéticos];assessoria, consultoria e informação sobre
beleza; manicure e pedicure; depilação; salões de
beleza
Procurador: MERCOSUL ASS CONS
EMPRESARIAL P/ AMERICA DO SUL SC LTDA
No.902756494 08/07/2010

400
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Tit.ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02745723000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DONA MIGUELINA
NCL(9) 30 sorvetes; tortas; açúcar [incluído nesta
classe];biscoitos; bolos; cacau (bebidas de -) com
leite; chocolate (bebidas de -) com leite; massas
alimentares; empada; floco de cereal; chocolate em
pó [para uso na culinária, exceto para fabricação de
bebidas];complemento/ suplemento
alimentar
composto por cereais [não medicinal] ;molhos
[condimentos];panquecas;
pão;
pimenta;
sanduíches; tempero [condimento];bebidas à base
de chocolate; café (sucedâneos de -);chá (bebidas à
base de -);comestíveis (gelados -);confeitos;
espaguete; frutas (geléias de -) [confeitos];gelados
comestíveis; glicose para uso alimentar; barra
dietética de cereais; papas de farinha alimentares à
base de leite [mingau];pastelaria; sagu; sushi; tabule;
tacos; tapioca; vinagre; alimentares (massas );bebidas à base de café;bebidas à base de
chá;empadas [tortas];fermento; flocos de aveia;
glúten para uso alimentar; erva para infusão, exceto
medicinal; farinha integral [uso alimentar];pizzas;
cacau (bebidas à base de -);cacau (produtos de );caramelos
[doces];chá;cozinha
(sal
de
);especiarias; farináceos (alimentos -);ketchup
[molho];fubá;esfiha; cacau em pó;café em grão;
mostarda; sucedâneos de café;alimentos (essências
para -) [exceto essências etéreas e óleos
essenciais];alimentos farináceos; amido (produtos de
-) para uso alimentar; arroz; bolachas; bombons;
cereais secos (flocos de -);chocolate; condimentos;
doces [confeitos];fécula de arroz; café solúvel;
pastilhas [confeitos];pudins; ravióli; adoçantes
naturais;
amêndoas
torradas;
aromáticas
(preparações -) para uso alimentar; bebidas
(flavorizantes para -), exceto óleos essenciais;
café;cereais (preparações feitas com -);fermentos
para massas; flocos de milho; gomas de mascar,
exceto para uso medicinal; macarrão; massa para
bolo; café em pó;pasta de amêndoas; amido para
uso alimentar; aveia (alimentos à base de -);creme
[culinária];gelados comestíveis (pós para preparar );maltose; mel; empadão; bala comestível ;bebidas à
base de cacau; chocolate (bebidas à base de );essências para alimentos [exceto essências
etéreas e óleos essenciais];farinhas para uso
alimentar; gelo para bebidas; iogurte gelado;
levedura [incluída nesta classe];maionese; melaço
para uso alimentar; farofa; casquinha para sorvete;
bolo, preparado para consumo final, confeitado ou
não
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902756656 08/07/2010
210
Tit.MKT PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01432308000179
*INDEFERIMENTO.
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902756753 08/07/2010
400
Tit.NO HAOLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04216476000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NO HAOLE

CFE(4) 2.9.22-23; 27.5.1
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NCL(9) 25 pulôveres; roupa íntima; roupas íntimas
absorventes de transpiração; saias; trajes; banho
(roupões de -);banho (toucas de -);bermudas; bonés;
botas; calças; coletes para pesca; íntima (roupa );mantilhas; meias; roupa de baixo; sungas; sutiãs;
toucas de natação; banho (chinelos de -);cachecóis;
calçados; capotes; gabardines [vestuário];jérseis
[vestuário];luvas sem dedos; meias-calças; roupas
de banho; túnicas; corpete; couro (roupas de );couro (roupas de imitação de -);cuecas; gorros;
roupas de couro; roupas para esqui náutico;
sandálias; trajes de banho; banho (roupas de );botas para esportes; camisas; cintos porta-moedas
[vestuário];coletes;
luvas
[vestuário];manípulos
[estolas];sapatos de praia; suéteres; toucas de
banho; ciclistas (vestuário para -);confeccionado
(vestuário -);jaquetas; lenços de pescoço; pijamas;
praia (roupas de -);sáris; vestuário; banho (calções
de -);banho (sandálias de -);calçados; calças
compridas; galochas; ginástica (roupa para -)
[colante];ginástica (sapatos para -);impermeáveis
(roupas -);lingerie (fr.);roupa para ginástica; roupas
de imitação couro; roupas íntimas antitranspirantes;
roupões de banho; alpercatas; artigos de malha
[vestuário];botinas;
camisetas;
cintos
[vestuário];macacões; malhas [vestuário];robe; roupa
para ginástica [colante];polainas; agasalhos para as
mãos; anáguas; bandanas; calções de banho
[sungas];cintas [roupa íntima];meias absorventes de
transpiração (todos os itens incluídos nesta).
Procurador: JOSÉ PINTEIRO DA COSTA BISNETO
No.902756788 08/07/2010
400
Tit.J MACÊDO S.A. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14998371000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHOCOTUUUDO
NCL(9) 29 gelatina para uso alimentar; margarina;
óleos comestíveis; gorduras comestíveis; manteiga
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.902756796 08/07/2010
Tit.F H C DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09245863000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHAPELÃO

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 churrascaria [restaurante];lanchonetes;
restaurantes de auto-serviço; restaurantes; bar
(serviços de -)
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902756877 08/07/2010
400
Tit.ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02745723000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DONA MIGUELINA
NCL(9) 31 aveia; farinha para animais; grãos
[sementes];algas para consumo humano ou animal;
azeitonas frescas; nabo [fresco];milho in natura;
amêndoas [frutas];engorda de animais (preparações
para -);ervas para consumo humano ou animal;
flores naturais; frutos cítricos; gergelim; legume
fresco; palmito (fresco);cereal para animal; chuchu
[fresco];couve-flor [fresca];manjericão; alface; flores
secas para decoração; pepino fresco; couve
[fresca];coentro;
amendoins
[frutos];animais
(preparações para engorda de -);avelãs; ervilhas
frescas; grãos [cereais];grão-de-bico; alho-poró;arroz
não processado; grãos para consumo animal;

hortaliças frescas; hortelã;feijão [grão, produto
agrícola in natura];noz [in natura];abóboras;
alimentos para animais; ova fresca de peixe
;cenoura fresca; farelo; frutas, verduras e legumes
frescos; damasco [fresco]
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902756885 08/07/2010
400
Tit.J MACÊDO S.A. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14998371000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHOCOTUUUDO
NCL(9) 30 chocolate em pó [para uso na culinária,
exceto para fabricação de bebidas];canapé;pão;
sanduíches; bolo (massa para -);molho de tomate;
pizzas; pudins; biscoitos; fermentos para massas; pó
para pudim; trigo (farinha de -);alimentares (massas );barra dietética de cereais; molhos [condimentos];pó
para bolo; bolos; cereais secos (flocos de -);creme
[culinária];bolos (decorações comestíveis para );cereais (preparações feitas com -);chocolate
(bebidas à base de -);massa para bolo; pó para
fabricação de doce; bolo (pó para -);farinhas para
uso alimentar; massas [alimentares]
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.902757121 08/07/2010
400
Tit.ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02745723000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DONA MIGUELINA
NCL(9) 32 bebidas não-alcoólicas; isotônicas
(bebidas -);suco de fruta (bebidas não alcoólicas à
base de -);xarope de fruta; água mineral
[bebida];essência não alcoólica para fabricar bebidas
;pó para milk-shake, exceto à base de leite; água-decoco; água mineral (produtos para fabricar -);águas
[bebidas];bebidas efervescentes (pastilhas para );fruta (néctares de -) [não-alcoólicos];minerais
(águas -) engarrafadas; não-alcoólicas (bebidas );xaropes para bebidas; refrigerante [bebida];xarope
para bebida não alcoólica; águas minerais
engarrafadas; aperitivos não-alcoólicos; extratos de
fruta não alcoólicos; soro de leite (bebidas à base de
-);achocolatado em pó para bebida; bebida
energética não alcoólica; água gasosa; essências
para fabricar bebidas; polpa de fruta e de legume
para bebida; bebida em xarope; guaraná [bebida não
alcoólica];substância para fazer bebida não alcoólica
;água gasosa (produtos para fabricar -);bebidas
efervescentes (pós para -);coquetéis não-alcoólicos;
fruta (bebidas não alcoólicas à base de suco de );frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas];suco de fruta; bebidas à base de soro de
leite; sidra [não-alcoólica];milk shake; bebidas
(preparações para fabricar -);cerveja; frutas (sucos
de -);sorvetes (bebidas à base de -);pó para suco;
água potável para beber; bebida fermentada não
alcoólica
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902757148 08/07/2010
400
Tit.SS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07168831000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EUDORA EMPREENDIMENTOS

CFE(4) 26.1.5; 26.7.25
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NCL(9) 37 aluguel de equipamento de construção;
terraplanagem; construção e reparação de obra civil;
informação
sobre
construção;
construção
*;reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou];supervisão de trabalhos de construção
civil
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EMPREENDIMENTOS".
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902757440 08/07/2010
400
Tit.ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02745723000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DONA MIGUELINA
NCL(9) 33 bebidas alcoólicas contendo frutas;
curaçau; frutas (bebidas alcoólicas contendo -);sidra;
anis [licor];aperitivos [incluídos nesta classe];vodca;
bebidas
alcoólicas
[exceto
cerveja];bebidas
destiladas; licores; rum; essência alcoólica para
fabricar bebidas; bebida fermentada alcoólica;
coquetéis [incluídos nesta classe];digestivos [licores
e destilados];uísque; vinho; vinho de fruta; cidra
bebida alcoólica [cf. sidra];destiladas [bebidas
alcoólicas] [espirituosas];extratos alcoólicos; absinto
[bebida alcoólica];amargas (bebidas -);essências
alcoólicas; pó para caipirinha; aguardente destilada
de vinho ou de suco de frutas; alcoólicas (bebidas -)
[exceto cerveja];destiladas (bebidas -);saquê;brandy
[bebida];gim; bebida energética alcoólica
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902757873 08/07/2010
400
Tit.ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02745723000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DONA MIGUELINA
NCL(9) 39 armazenagem de mercadorias;
carregamento de bagagens; frete [transporte de
mercadorias];operação
de
aeroportos
[transporte];armazenagem; entrega de mercadorias;
operação de rodovias [transporte];afretamento;
corretagem marítima; reembolso postal [sistema de
vendas em que a mercadoria chega à mão do
comprador pelo correio, por intermédio do qual é
feito o pagamento];corretagem de transporte;
intermediação de carga; embalagem de pacotes;
entrega de refeições (delivery);operação de portos
[transporte];informações
sobre
transportes;
transporte de valores; carro-forte (transporte de
valores por -);embalagem de mercadorias; móveis
(transporte de -);transporte de urna mortuária
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902757903 08/07/2010
400
Tit.CHARLES EMIDIO GOMES (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11639691000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIFUZI
NCL(9) 25 sutiãs; agasalhos para as mãos; artigos
de malha [vestuário];calças; calças compridas;
capotes; corpete; uniformes; vestuário; blazers
[vestuário];bolsos;
botas
;camisetas;
cintos
[vestuário];coletes; confeccionado (vestuário );meias; sobretudos [vestuário];banho (calções de );faixas para a cabeça [vestuário];lenços de pescoço;
tira (faixa) para a cabeça; bolsos para roupas;
calçados; camisas; paletós; calçados; camisa (punho
de
-);camisas
(palas
para
-);combinações
[vestuário];jaquetas; pijamas; saias; bermudas; boné
(palas de -);casacos [vestuário];confeccionados
(forros -) [parte de vestuário];jérseis [vestuário]
(todos os itens incluídos nesta classe).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902757911 08/07/2010
400
Tit.ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02745723000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DONA MIGUELINA
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NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; lanchonetes; restaurantes;
alimentação natural, macrobiótica [preparação de
alimentos para consumo];cantinas; spa [serviço de
hospedagem
e
fornecimento
de
refeições];churrascaria [restaurante];bufê (serviço de
-);cafeterias; cyber-café [restaurante];cestas de café
da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação];auto-serviço (restaurantes de -);bar
(serviços de -);cafés [bares];restaurantes de autoserviço; distribuição de cestas básicas a pessoas
carentes
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA

publicidade];copidesque [edição de texto, exceto de
publicidade];serviços de imagem digital; assessoria,
consultoria e informação em edição
Procurador: MARIA BERENICE ARAUJO VAZ
No.902758659 08/07/2010
400
Tit.ORIENT RELÓGIOS DA AMAZÔNIA LTDA.
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05830195000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JAGUAR

No.902758128 08/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902758179 08/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902758195 08/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 25.7.17; 27.5.1
NCL(9) 14 relógios de pulso; relógios elétricos;
relógios [de parede ou de sala];relógio de quartzo
;relógios de controle; relógios despertadores
Procurador: J. BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902758683 08/07/2010
400
Tit.ORIENT RELÓGIOS DA AMAZÔNIA LTDA.
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05830195000110
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.902758225 08/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902758241 08/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902758276 08/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902758446 08/07/2010
400
Tit.A C ARAUJO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS EPP (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02033384000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DMT

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 serviços de layout, exceto para fins
publicitários; publicação de textos [exceto para

CFE(4) 25.7.17
NCL(9) 14 relógios elétricos; relógios de controle;
relógios despertadores; relógios [de parede ou de
sala];relógio de quartzo ;relógios de pulso
Procurador: J. BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902758730 08/07/2010
400
Tit.FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29527413000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CDF - CLUBE DESAFIO FUTURA
NCL(9) 28 brinquedos; jogos de tabuleiro; jogos
[brinquedos]
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902758810 08/07/2010
400
Tit.HARTUIQUE & MOREIRA LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05260727000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOX CONTABILIDADE
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CFE(4) 26.4.2; 26.5.4; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação
sobre tributos, impostos e taxas; assessoria,
consultoria e informação empresarial; assessoria,
consultoria e informação em contabilidade;
assessoria, consultoria e informações sobre
administração de pessoal; apoio administrativo e
secretariado
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " CONTABILIDADE "
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902758918 08/07/2010
400
Tit.AMAZON REFRIGERANTES LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02402867000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WATER TAWA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 32 bebida energética não alcoólica; água
gasosa;
água
mineral
[bebida];águas
[bebidas];bebidas (preparações para fabricar );refrigerante [bebida];fruta (bebidas não alcoólicas à
base de suco de -);suco de fruta; águas minerais
engarrafadas; suco de fruta (bebidas não alcoólicas
à base de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "WATER".
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902758942 08/07/2010
400
Tit.QUALITY FOMENTO MERCANTIL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01117723000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOOP DAY
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
fitas e laços; comércio (através de qualquer meio) de
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos musicais; comércio (através
de qualquer meio) de sacos e sacolas; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de alfinetes e agulhas
[artigos de armarinho];comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de ventilação;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de salvamento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
decorações para árvores de natal; comércio (através
de qualquer meio) de fios e fibras para uso têxtil;
comércio (através de qualquer meio) de fotografias;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
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recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de velas e pavios para
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
ensino; comércio (através de qualquer meio) de
armas brancas; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de chapelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de molduras;
comércio (através de qualquer meio) de móveis;
representação comercial; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de emplastros; comércio (através de
qualquer meio) de engates de máquinas e
componentes de transmissão (exceto para veículos
terrestres);comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas; comércio (através
de qualquer meio) de tecidos; comércio (através de
qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas; comércio
(através de qualquer meio) de borracha; comércio
(através de qualquer meio) de cofres; comércio
(através de qualquer meio) de adesivos para
papelaria ou para uso doméstico; comércio (através
de qualquer meio) de alimentos para bebês;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de produção de vapor; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
dentários; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos náuticos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para encadernação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de linóleo [piso em
manta];comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
cartas de baralho; comércio (através de qualquer
meio) de chicotes, arreios e artigos de selaria;
promoção
de
venda
para
terceiros
[publicidade];comércio (através de qualquer meio) de
amianto; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de distribuição de
água; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
geodésicos; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de louça de faiança; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais;
comércio (através de qualquer meio) de bengalas;
comércio (através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas; comércio (através de
qualquer meio) de escovas; comércio (através de
qualquer meio) de instrumentos agrícolas não
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados; comércio (através de qualquer
meio) de caixas registradoras; publicidade por
qualquer meio; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos cinematográficos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para fumantes;
comércio (através de qualquer meio) de cordas e
fios; comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos [lâminas] de barbear; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
instalações sanitárias; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de sinalização;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos veterinários; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de peles de animais;
comércio (através de qualquer meio) de artigos

ortopédicos; comércio (através de qualquer meio) de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
discos acústicos; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; comércio (através de qualquer
meio) de espelhos; comércio (através de qualquer
meio) de guarda-chuvas; comércio (através de
qualquer meio) de guarda-sóis; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos; comércio
(através de qualquer meio) de tapeçarias murais;
comércio (através de qualquer meio) de tendas;
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho];comércio (através de qualquer
meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de construções
metálicas transportáveis; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de secagem; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de pesagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
controle (inspeção);comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cutelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de flores
artificiais; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis; comércio (através de
qualquer meio) de sabões; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de capachos e esteiras; comércio
(através de qualquer meio) de caracteres de
imprensa; comércio (através de qualquer meio) de
colchetes e ilhoses [artigos de armarinho];comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
cozimento; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos científicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cronométricos; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos de medição; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para
suporte de registro magnético; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902758969 08/07/2010
400
Tit.ANNALIMPA LIMPESA E SERVIÇOS GERAES
LTDA - ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72579337000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANNALIMPA LAVANDERIA
NCL(9) 37 lavagem de carros; lavagem de carros[
informação, assessoria, consultoria ]; veículo
(polimento de -); repassagem de roupa; lavagem de
veículos automotivos; lavagem de fraldas; lavagem
de fraldas[ consultoria ]; lavagem de roupa; limpeza
de chaminé; passar roupa a vapor; roupa (passar -)
a ferro; lavagem; lavagem[ informação, assessoria,
consultoria ]; limpeza de janelas; roupas (limpeza de
-); veículos (lavagem de -); aluguel de máquina para
limpeza; lavagem a vapor; lavagem a vapor[
informação, assessoria, consultoria ]; lavanderia;
lavanderia[ informação, assessoria, consultoria ];
lavagem a seco; lavagem a seco[ informação,
assessoria, consultoria ]; lavagem de veículos;
limpeza de veículo; passar roupa a ferro; veículo
(limpeza de -); limpeza de roupas; seco (lavagem a )
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " LAVANDERIA ".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902759027 08/07/2010
400
Tit.SANTOS CONTAINNER LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67298356000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SANTOS CONTAINER
NCL(9) 39 aluguel de contêineres de armazenagem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " CONTAINER "
Procurador: RENATO CATAPANI
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No.902759124 08/07/2010
400
Tit.FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO.,LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7488378
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(9) 41 curso de idioma
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.1.3; 26.1.18; 26.2.7; 27.1.12
NCL(9)
09
caixas
de
distribuição
[eletricidade];painéis de controle [eletricidade];páraraios; disjuntores; mangas de junção para cabos
elétricos; relés elétricos; tomadas, bocais e outros
contatos [conexões elétricas];interruptores elétricos;
fusíveis
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902759159 08/07/2010
400
Tit.SANTOS CONTAINNER LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67298356000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SANTOS CONTAINER
NCL(9) 06 contêineres de metal para gás
comprimido ou ar líquido; contêineres de metal para
embalagem; contêineres de metal [armazenagem,
transporte];contêineres
flutuantes
de
metal;
contêineres de metal [não mecânicos]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " CONTAINER "
Procurador: RENATO CATAPANI
No.902759264 08/07/2010
400
Tit.CHOPPERIA ZERO GRAU MÓOCA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11028968000142
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 1.15.21; 26.1.4
NCL(9) 43 bar (serviços de -);restaurantes;
lanchonetes
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902759469 08/07/2010
400
Tit.GVA ENSINO DE IDIOMAS LTDA. - EPP (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07752431000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THE SCOLE
NCL(9) 41 curso de idioma
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.902759477 08/07/2010
400
Tit.GVA ENSINO DE IDIOMAS LTDA. - EPP (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07752431000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THE SCOLE

No.902759604 08/07/2010
400
Tit.EDITORA ABRIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02183757000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Monstranhos
NCL(9) 16 decalque (papel para -);gravuras; blocos
para anotações; blocos [papelaria];cartão postal;
bonecos
para
fins
didáticos
[material
didático];recortes (álbuns de -);suportes para
canetas e lápis; testes, exercícios ou provas de
inteligência (material impresso);escritório (materiais
de -), exceto móveis; fichários para papéis soltos;
jornais; livros para escrever ou desenhar; papelaria
(artigos de -);cartas [mapas];caderneta de nota;
publicações em fascículos impressos; publicações
impressas; cromolitografias; decalques; estojos para
artigos de escrever [material de escritório];fitas autoadesivas [para papelaria ou uso doméstico];diário;
marcadores de livros; blocos para desenho; canetas;
circulares;
agenda;
boletim
informativo;
representações
gráficas;
revistas
[periódicos];enciclopédia; decalcomania; envoltórios
[papelaria];etiquetas, exceto de tecido; globos
terrestres; impresso (material -);lapiseiras; mapas
geográficos;
atlas;
blocos
de
notas
[cadernos];adesivo para álbum de figurinha; plantas
[impressos];revistas em quadrinhos; desenhar
(instrumentos
para
-);desenhos
impressos;
encadernação (artigos para -);etiquetas adesivas
[papelaria];fitas adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; moldes para confecção de vestuário;
papelão
(artigos
de
-);pastas
[papelaria];almanaques; catálogos; clipes para
canetas; retratos; diagramas; encadernações;
envelopes [papelaria];fichas [papelaria];lápis; lousas
para
escrever;
dicionário;
material
escolar
[papelaria];álbuns;
caderno
escolar;
anuário;
compilação de obra literária; folhetos; fotografias;
modelar (materiais para -);bilhetes; brochuras;
calendários; cartazes [pôsteres];clipes de papel;
bilhete de papel ou de cartolina; periódicos;
prospectos; reproduções gráficas; cromos; desenhar
(artigos para -);escrever (artigos para -);fitas de
papel; fotogravuras; gráficas (reproduções );imagens
[representações
gráficas];impressos
[gravuras];letreiros de papel ou cartão; livros;
manuais [impressos];material didático [exceto
aparelhos];cartas, cartões, etc *;clipes para papel
Procurador: LAURA CRISTINA SANCHES
COLUCCI
No.902759906 09/07/2010
400
Tit.SYLVACHEM MARKETING S/C LIMITADA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65700593000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TELOMERINE
NCL(9) 01 substâncias químicas industriais;
industriais
(substâncias
químicas
-);sais
[preparações químicas]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902760360 09/07/2010
Tit.LINK WEB SERVICE LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05005304000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: linkWS

400

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1
NCL(9)
42
programação
de
computador
[informática];armazenagem eletrônica de dados;
criação e manutenção de web sites para terceiros;
elaboração [concepção] de software de computador;
hospedagem de web sites; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de
busca];assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação; projeto de sistema de
computadores; aluguel de software de computador;
análise de sistemas [informática];sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na
internet];fornecimento de mecanismos de busca para
a internet
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LINK".
Procurador: ANA PAULA PEREIRA LEITE
No.902760688 09/07/2010
400
Tit.DIARIO O. PUBLICAÇÕES LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10338238000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIÁRIO O. PUBLICAÇÕES LTDA
NCL(9) 16 publicações impressas; periódicos;
revistas
[periódicos];formulários
[impressos];impressas
(publicações
-);impresso
(material -);circulares; reproduções gráficas; livros;
gráficas (reproduções -);almanaques; publicações
em fascículos impressos; folhetos; jornais; diário
Apostila: SEM DIRIETO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "DIÁRIO" E "O." ISOLADAMENTE,
SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DE
"PUBLICAÇÕES LTDA".
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.902760769 09/07/2010
Tit.PEDRO SPERANDIO LOPES MORALES
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 86937596987
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EPEO

400

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 44 assessoria, consultoria e informação
odontológica [informação em] assessoria, consultoria
e informação odontológica [consultoria em]
assessoria, consultoria e informação odontológica
[assessoria em] assessoria, consultoria e informação
odontológica
odontologia
[consultoria
em]
odontologia odontologia [informação em] odontologia
[assessoria em] odontologia [cirurgião-dentista]
odontologia [cirurgião-dentista] [informação em]
odontologia [cirurgião-dentista] [consultoria em]
odontologia [cirurgião-dentista] [assessoria em]
perícia odontológica/perito odonto-legista perícia
odontológica/perito odonto-legista [informação em]
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perícia odontológica/perito odonto-legista [assessoria
em] perícia odontológica/perito odonto-legista
[consultoria em] saúde (serviços de -).
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO
No.902760882 09/07/2010
400
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OSSO DURO

No.902760920 09/07/2010
Tit.ADMA COMUNICAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05670802000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ADMA EVENTOS

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 cosméticos; maquiagem (produtos para -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MAKE UP".
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 radiodifusão; satélite (transmissão por );teledifusão por cabo; correio eletrônico; eletrônico
(correio -);transmissão de mensagens e de imagens
por meio de computador; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação; teledifusão; televisionamento
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902760890 09/07/2010
Tit.ADMA COMUNICAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05670802000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO ADMA EVENTOS

No.902760947 09/07/2010
400
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OSSO DURO

400

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(9)
41
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "GRUPO" E "EVENTOS".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902760904 09/07/2010
Tit.ADMA COMUNICAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05670802000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ADMA ENTRETENIMENTO

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(9)
41
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'EVENTOS".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];competições
desportivas (organização de -);produção de
programas de rádio e televisão; espetáculos
(serviços de -);produção de vídeos; televisão e rádio
(produção de programas de -);entretenimento;
produção de shows; televisão (programas de
entretenimento de -);produção de filme; aluguel de
filmes cinematográficos; estúdios de cinema
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902761056 09/07/2010
400
Tit.PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73856593000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MYLETIN
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano;
analgésicos
Procurador: MARCIA REGINA FRASSON E
JOICENI MOREIRA GIARETTA
No.902761153 09/07/2010
400
Tit.BONYPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMETICOS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82566340000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BEAUTY COLOR MAKE UP

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(9) 41 entretenimento
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENTRETENIMENTO".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.902761293 09/07/2010
Tit.PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73856593000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIDALGIN
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano
Procurador: MARCIA REGINA FRASSON E
JOICENI MOREIRA GIARETTA

400

No.902761366 09/07/2010
Tit.PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73856593000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUDIZINA
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano
Procurador: MARCIA REGINA FRASSON E
JOICENI MOREIRA GIARETTA

400

No.902761510 09/07/2010
Tit.AUTO PEÇAS FUCK LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05780473000172
*INDEFERIMENTO.
Procurador: RUTH BARBOSA BALCON
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No.902761617 09/07/2010
400
Tit.SPR - COMUNICAÇÃO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00843962000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SPR
NCL(9) 38 telechamadas (serviços de -) [rádio,
telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica];transmissão de mensagens e de imagens
por meio de computador; provedor de acesso
[telecomunicação];provimento de acesso a lojas
eletrônicas [telecomunicação] (ompi);mensagem
(transmissão de -);computador (transmissão de
mensagens e de imagens por meio de);fornecimento de acesso a usuários a uma rede
mundial
de
computadores
[provedores
de
serviço];consulta à lista telefônica por computador
(ompi);serviços de comunicação para a transmissão
de uma transação eletrônica de um estabelecimento
até
uma
central
de
processamento
[telecomunicação];transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for o provimento de
acesso a um website);comunicação por terminais de
computador;
telemática
(entendido
como
transmissão
de
informações/
telecomunicação);fornecimento de acesso a banco
de dados; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; computador (comunicação por
terminais de -);correio eletrônico; eletrônico (correio );assessoria,
consultoria
e
informação
em
comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; correio, transmissão de
mensagem; assessoria consultoria e informação em
telecomunicação
Procurador: ANDRÉ LUIZ VARELLA ANDREOLI
No.902761927 09/07/2010

400

RPI 2214 de 11/06/2013

Tit.KOCHILO COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10417927000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KOCHILO

CFE(4) 3.13.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de roupas
Procurador: ANA PAULA PEREIRA LEITE
No.902762273 09/07/2010
351
Tit.UNITED STATES STEEL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4875010
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: U.S. STEEL
NCL(9) 42 automação industrial [desenvolvimento,
instalação e manutenção de sistemas]; automação
industrial
[desenvolvimento,
instalação
e
manutenção de sistemas][ informação, assessoria,
consultoria ]; campos petrolíferos (análise para
exploração de -); campos petrolíferos (análise para
exploração de -)[ informação, assessoria, consultoria
]; consultoria em hardware de computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[
informação, assessoria, consultoria ]; geológicas
(pesquisas -); geológicas (pesquisas -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; levantamentos geodésicos;
levantamentos geodésicos [ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
sobre desenvolvimento de produtos; assessoria,
consultoria e informação sobre desenvolvimento de
produtos [ informação, assessoria, consultoria ];
programação
de
computador
[informática];
programação
de
computador
[informática][
informação, assessoria, consultoria ]; projeto de
sistema de computadores; projeto de sistema de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];engenharia oceânica [projeto de -]; engenharia
oceânica [projeto de -][ informação, assessoria,
consultoria ]; projeto de sistema de computador;
projeto de sistema de computador[ informação,
assessoria, consultoria ]; análise para exploração de
campos petrolíferos; análise para exploração de
campos
petrolíferos[
informação,
assessoria,
consultoria ]; atualização de software de
computador; atualização de software de computador[
informação, assessoria, consultoria ]; computador
(duplicação de programas de -); computador
(duplicação de programas de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; instalação de software de
computador; instalação de software de computador [
informação, assessoria, consultoria ]; pesquisa em
física; pesquisa em física [ informação, assessoria,
consultoria ]; análise de suporte e sistema [serviço
de informática]; análise de suporte e sistema [serviço
de informática][ informação, assessoria, consultoria ];
criação de software de computação gráfica; criação
de software de computação gráfica [ informação,
assessoria, consultoria ]; computação gráfica
[serviços de informática]; computação gráfica
[serviços de informática][ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
em tecnologia da informação; assessoria, consultoria
e informação em tecnologia da informação[
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informações sobre óleo industrial
(química); assessoria, consultoria e informações
sobre óleo industrial (química)[ informação,
assessoria, consultoria ]; recuperação de dados
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[informática]; recuperação de dados [informática][
informação, assessoria, consultoria ]; software de
computador (elaboração [concepção] de-); software
de computador (elaboração [concepção] de-)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (manutenção de -); software de
computador (manutenção de -)[ informação,
assessoria,
consultoria
];tratamento
de
informação/dados
[serviço
de
informática];
tratamento de informação/dados [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria ];
duplicação de programas de computador; duplicação
de programas de computador[ informação,
assessoria, consultoria ]; materiais (teste de -);
materiais (teste de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática; assessoria,
consultoria e informação no campo da segurança da
informática[ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros [ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informações
sobre líquidos (química);assessoria, consultoria e
informações sobre líquidos (química)[ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
petroquímica;
assessoria,
consultoria e informações sobre petroquímica[
informação, assessoria, consultoria ]; assistência
técnica em software; assistência técnica em
software[ informação, assessoria, consultoria ];
pesquisas técnicas; pesquisas técnicas[ informação,
assessoria, consultoria ]; software de computador
(instalação de -); software de computador (instalação
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];teste de
materiais; teste de materiais[ informação, assessoria,
consultoria ]; engenharia civil [projeto de -];
engenharia civil [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ]; engenharia da computação
[projeto de -]; engenharia da computação [projeto de
-][ informação, assessoria, consultoria ];projeto e
cálculo; projeto e cálculo[ informação, assessoria,
consultoria ]; sondagem de solo e subsolo;
sondagem de solo e subsolo[ informação,
assessoria, consultoria ]; medição e análise de solo;
medição e análise de solo[ informação, assessoria,
consultoria ]; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão
física][
informação,
assessoria,
consultoria ]; engenharia; engenharia [ informação,
assessoria, consultoria ]; geológicos (levantamentos
-); geológicos (levantamentos -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; apoio à exploração,
perfuração, produção de petróleo e gás; apoio à
exploração, perfuração, produção de petróleo e gás [
informação, assessoria, consultoria ];desenho
artístico; desenho artístico[ informação, assessoria,
consultoria ];projetos técnicos (estudos para );projetos técnicos (estudos para -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; prospecção de petróleo;
prospecção de petróleo[ informação, assessoria,
consultoria ]; engenharia industrial [projeto de -];
engenharia industrial [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ]; engenharia naval [projeto
de -]; engenharia naval [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ]; projeto industrial; projeto
industrial [ informação, assessoria, consultoria ];
geologia [estudo e pesquisa];geologia [estudo e
pesquisa][ informação, assessoria, consultoria ];
desenho industrial; desenho industrial [ informação,
assessoria, consultoria ]; elaboração [concepção] de
software de computador; elaboração [concepção] de
software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ]; geológicas (prospecções -); geológicas
(prospecções -)[ informação, assessoria, consultoria
];
levantamentos
em
campos
petrolíferos;
levantamentos em campos petrolíferos[ informação,
assessoria, consultoria ];análise de material; análise
de material[ informação, assessoria, consultoria
];análise e processamento de dados [serviço de
informática];análise e processamento de dados
[serviço de informática][ informação, assessoria,

consultoria ]; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia [ informação,
assessoria, consultoria ]; pesquisas geológicas;
pesquisas geológicas[ informação, assessoria,
consultoria ]; prospecções geológicas; prospecções
geológicas[ informação, assessoria, consultoria ];
testes em poços de petróleo; testes em poços de
petróleo[ informação, assessoria, consultoria ];
serviços de ilustrações gráficas, técnicas e
simulações gráficas de projeto; serviços de
ilustrações gráficas, técnicas e simulações gráficas
de projeto [ informação, assessoria, consultoria
];geografia [estudo e pesquisa];geografia [estudo e
pesquisa][ informação, assessoria, consultoria
];conversão de dados e documentos de suporte
físico para suporte eletrônico; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte eletrônico
[
informação,
assessoria,
consultoria
];
levantamentos
geológicos;
levantamentos
geológicos[ informação, assessoria, consultoria ];
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ]; software de
computador (atualização de -); software de
computador (atualização de -)[ informação,
assessoria,
consultoria
];
topográficos
(levantamentos -); topográficos (levantamentos -)[
informação, assessoria, consultoria ]; hardware de
computador (consultoria em -);hardware de
computador (consultoria em -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; industrial (desenho -);
industrial (desenho -)[ informação, assessoria,
consultoria
];
levantamentos
topográficos;
levantamentos topográficos[ informação, assessoria,
consultoria ];análise de solo; análise de solo[
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação em software[ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia industrial; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia
industrial [ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informações sobre gás
(química); assessoria, consultoria e informações
sobre gás (química)[ informação, assessoria,
consultoria ]; atualização de informação em banco
de dados de computador [serviço de informática];
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ]; software de computador
(aluguel de -);software de computador (aluguel de -)[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
engenharia e planejamento no campo de redes de
informação e comunicações; serviços de engenharia
e planejamento no campo de redes de informação e
comunicações[ informação, assessoria, consultoria
];campos petrolíferos (levantamentos em -);campos
petrolíferos (levantamentos em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];estudos para projetos
técnicos; estudos para projetos técnicos[ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas científicas no campo da
bioquímica e biotecnologia; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas científicas no campo da
bioquímica e biotecnologia[ informação, assessoria,
consultoria ]; petróleo (prospecção de -); petróleo
(prospecção de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];engenharia de mina [projeto de -];
engenharia de mina [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ];projeto de tubulação;
projeto de tubulação[ informação, assessoria,
consultoria ]; geodesia [estudo e pesquisa]; geodesia
[estudo e pesquisa][ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STEEL".
*EM RETIFICAÇÃO AO DEFERIMENTO
PUBLICADO NA RPI 2201, DE 12/3/2013, TENDO
EM VISTA A OMISSÃO DA APOSTILA.
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.902762273 09/07/2010
400
Tit.UNITED STATES STEEL CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4875010
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: U.S. STEEL
NCL(9) 42 automação industrial [desenvolvimento,
instalação e manutenção de sistemas]; automação
industrial
[desenvolvimento,
instalação
e
manutenção de sistemas][ informação, assessoria,
consultoria ]; campos petrolíferos (análise para
exploração de -); campos petrolíferos (análise para
exploração de -)[ informação, assessoria, consultoria
]; consultoria em hardware de computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[
informação, assessoria, consultoria ]; geológicas
(pesquisas -); geológicas (pesquisas -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; levantamentos geodésicos;
levantamentos geodésicos [ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
sobre desenvolvimento de produtos; assessoria,
consultoria e informação sobre desenvolvimento de
produtos [ informação, assessoria, consultoria ];
programação
de
computador
[informática];
programação
de
computador
[informática][
informação, assessoria, consultoria ]; projeto de
sistema de computadores; projeto de sistema de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];engenharia oceânica [projeto de -]; engenharia
oceânica [projeto de -][ informação, assessoria,
consultoria ]; projeto de sistema de computador;
projeto de sistema de computador[ informação,
assessoria, consultoria ]; análise para exploração de
campos petrolíferos; análise para exploração de
campos
petrolíferos[
informação,
assessoria,
consultoria ]; atualização de software de
computador; atualização de software de computador[
informação, assessoria, consultoria ]; computador
(duplicação de programas de -); computador
(duplicação de programas de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; instalação de software de
computador; instalação de software de computador [
informação, assessoria, consultoria ]; pesquisa em
física; pesquisa em física [ informação, assessoria,
consultoria ]; análise de suporte e sistema [serviço
de informática]; análise de suporte e sistema [serviço
de informática][ informação, assessoria, consultoria ];
criação de software de computação gráfica; criação
de software de computação gráfica [ informação,
assessoria, consultoria ]; computação gráfica
[serviços de informática]; computação gráfica
[serviços de informática][ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
em tecnologia da informação; assessoria, consultoria
e informação em tecnologia da informação[
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informações sobre óleo industrial
(química); assessoria, consultoria e informações
sobre óleo industrial (química)[ informação,
assessoria, consultoria ]; recuperação de dados
[informática]; recuperação de dados [informática][
informação, assessoria, consultoria ]; software de
computador (elaboração [concepção] de-); software
de computador (elaboração [concepção] de-)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (manutenção de -); software de
computador (manutenção de -)[ informação,
assessoria,
consultoria
];tratamento
de
informação/dados
[serviço
de
informática];
tratamento de informação/dados [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria ];
duplicação de programas de computador; duplicação
de programas de computador[ informação,
assessoria, consultoria ]; materiais (teste de -);
materiais (teste de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática; assessoria,
consultoria e informação no campo da segurança da
informática[ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros [ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informações
sobre líquidos (química);assessoria, consultoria e
informações sobre líquidos (química)[ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
petroquímica;
assessoria,
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consultoria e informações sobre petroquímica[
informação, assessoria, consultoria ]; assistência
técnica em software; assistência técnica em
software[ informação, assessoria, consultoria ];
pesquisas técnicas; pesquisas técnicas[ informação,
assessoria, consultoria ]; software de computador
(instalação de -); software de computador (instalação
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];teste de
materiais; teste de materiais[ informação, assessoria,
consultoria ]; engenharia civil [projeto de -];
engenharia civil [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ]; engenharia da computação
[projeto de -]; engenharia da computação [projeto de
-][ informação, assessoria, consultoria ];projeto e
cálculo; projeto e cálculo[ informação, assessoria,
consultoria ]; sondagem de solo e subsolo;
sondagem de solo e subsolo[ informação,
assessoria, consultoria ]; medição e análise de solo;
medição e análise de solo[ informação, assessoria,
consultoria ]; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão
física][
informação,
assessoria,
consultoria ]; engenharia; engenharia [ informação,
assessoria, consultoria ]; geológicos (levantamentos
-); geológicos (levantamentos -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; apoio à exploração,
perfuração, produção de petróleo e gás; apoio à
exploração, perfuração, produção de petróleo e gás [
informação, assessoria, consultoria ];desenho
artístico; desenho artístico[ informação, assessoria,
consultoria ];projetos técnicos (estudos para );projetos técnicos (estudos para -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; prospecção de petróleo;
prospecção de petróleo[ informação, assessoria,
consultoria ]; engenharia industrial [projeto de -];
engenharia industrial [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ]; engenharia naval [projeto
de -]; engenharia naval [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ]; projeto industrial; projeto
industrial [ informação, assessoria, consultoria ];
geologia [estudo e pesquisa];geologia [estudo e
pesquisa][ informação, assessoria, consultoria ];
desenho industrial; desenho industrial [ informação,
assessoria, consultoria ]; elaboração [concepção] de
software de computador; elaboração [concepção] de
software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ]; geológicas (prospecções -); geológicas
(prospecções -)[ informação, assessoria, consultoria
];
levantamentos
em
campos
petrolíferos;
levantamentos em campos petrolíferos[ informação,
assessoria, consultoria ];análise de material; análise
de material[ informação, assessoria, consultoria
];análise e processamento de dados [serviço de
informática];análise e processamento de dados
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia [ informação,
assessoria, consultoria ]; pesquisas geológicas;
pesquisas geológicas[ informação, assessoria,
consultoria ]; prospecções geológicas; prospecções
geológicas[ informação, assessoria, consultoria ];
testes em poços de petróleo; testes em poços de
petróleo[ informação, assessoria, consultoria ];
serviços de ilustrações gráficas, técnicas e
simulações gráficas de projeto; serviços de
ilustrações gráficas, técnicas e simulações gráficas
de projeto [ informação, assessoria, consultoria
];geografia [estudo e pesquisa];geografia [estudo e
pesquisa][ informação, assessoria, consultoria
];conversão de dados e documentos de suporte
físico para suporte eletrônico; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte eletrônico
[
informação,
assessoria,
consultoria
];
levantamentos
geológicos;
levantamentos
geológicos[ informação, assessoria, consultoria ];
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ]; software de
computador (atualização de -); software de
computador (atualização de -)[ informação,
assessoria,
consultoria
];
topográficos
(levantamentos -); topográficos (levantamentos -)[
informação, assessoria, consultoria ]; hardware de

computador (consultoria em -);hardware de
computador (consultoria em -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; industrial (desenho -);
industrial (desenho -)[ informação, assessoria,
consultoria
];
levantamentos
topográficos;
levantamentos topográficos[ informação, assessoria,
consultoria ];análise de solo; análise de solo[
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação em software[ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia industrial; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia
industrial [ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informações sobre gás
(química); assessoria, consultoria e informações
sobre gás (química)[ informação, assessoria,
consultoria ]; atualização de informação em banco
de dados de computador [serviço de informática];
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ]; software de computador
(aluguel de -);software de computador (aluguel de -)[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
engenharia e planejamento no campo de redes de
informação e comunicações; serviços de engenharia
e planejamento no campo de redes de informação e
comunicações[ informação, assessoria, consultoria
];campos petrolíferos (levantamentos em -);campos
petrolíferos (levantamentos em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];estudos para projetos
técnicos; estudos para projetos técnicos[ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas científicas no campo da
bioquímica e biotecnologia; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas científicas no campo da
bioquímica e biotecnologia[ informação, assessoria,
consultoria ]; petróleo (prospecção de -); petróleo
(prospecção de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];engenharia de mina [projeto de -];
engenharia de mina [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ];projeto de tubulação;
projeto de tubulação[ informação, assessoria,
consultoria ]; geodesia [estudo e pesquisa]; geodesia
[estudo e pesquisa][ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STEEL".
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.902762370 10/07/2010
400
Tit.HIPOCAMPO 170 LIVROS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00712681000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A CENA MUDA
NCL(9) 41 editoração eletrônica
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902762710 11/07/2010
Tit.MARCELA SIMÕES MACHADO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08442141677
*INDEFERIMENTO.
Procurador: O PRÓPRIO.

210

No.902763083 12/07/2010
Tit.ICONE EDITORA LIMITADA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54317631000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ÍCONE EDITORA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
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comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para encadernação
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EDITORA".
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902764403 12/07/2010
Tit.LINCE COMERCIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02540845000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FIEM

400

400

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 11 iluminação (instalações de -) para
veículos aéreos; luzes para veículos; elétricas
(lâmpadas
-);veículos
(refletores
para
-)
[faróis];iluminação (aparelhos de -) para veículos;
lâmpadas para luzes direcionais para veículos;
automóveis (dispositivos anti-reflexo para -)
[acessórios para lanternas];difusores de luz;
dispositivos anti-reflexo para veículos [acessórios
para lanternas];elétricas (lanternas -) portáteis; faróis
de veículos; faróis para automóveis; lâmpadas
(refletores de -);luzes para automóveis; refletores
para veículos [faróis];antiofuscantes para automóveis
(dispositivos -) [acessórios para lanternas];lanternas;
lâmpadas para luzes direcionais para automóveis;
automóveis (luzes para -);veículos (dispositivos antireflexo para -) [acessórios para lanternas];lanternas
para iluminação; refletores de lâmpadas; veículos
(aparelhos de iluminação para -);veículos (luzes para
-);iluminação (aparelhos e instalações de -);lanterna
para veículo
Procurador: JOEL RIBEIRO DO PRADO

No.902764454 12/07/2010
Tit.LINCE COMERCIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02540845000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FIEM

No.902764527 12/07/2010
Tit.LINCE COMERCIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02540845000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FIEM

400

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 12 dispositivos antiofuscantes para veículos
[incluídos nesta classe];luzes direcionais para
veículos; farol e seta para veículo [interruptor para ];veículos (dispositivos antiofuscantes para -)
[incluídos nesta classe];veículos (luzes direcionais
para -).
Procurador: JOEL RIBEIRO DO PRADO
No.902764705 12/07/2010
400
Tit.TERESA CRISTINA DE SOUZA LESSA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11578153000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAFAM

CFE(4) 24.11.18
NCL(9) 25 capuzes [vestuário]; malhas [vestuário];
gabardines [vestuário]; casacos [vestuário]; vestuário
[incluído nesta classe]; aventais [vestuário];
confeccionados (forros -) [parte de vestuário]; forros
confeccionados [parte de vestuário]; jérseis
[vestuário]; ciclistas (vestuário para -); faixas para a
cabeça [vestuário]; luvas [vestuário]; sobretudos
[vestuário]; artigos de malha [vestuário]; blazers
[vestuário]; colarinhos [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); faixas [vestuário].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902765221 12/07/2010
Tit.MACMILLAN DO BRASIL EDITORA
COMERCIALIZADORA IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74479577000164
*INDEFERIMENTO.
Procurador: WILSON SILVEIRA

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
veículos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de sinalização
Procurador: JOEL RIBEIRO DO PRADO

210

CFE(4) 20.5.25; 27.5.1
NCL(9) 16 toalhas de papel para mesa; folhas de
celulose reciclada para embrulhar; papel para
embrulho; toalhas de mesa e guardanapos, de
papel; embalagens de papel para cremes; papel
*;papel para embalagem; toalhas de rosto, de papel;
embalagens feitas de celulose regenerada
(ompi);cueiros de papel ou celulose para bebês
[descartáveis];descansos de papel redondos para
mesa; descansos de papel para copos ou garrafas;
fraldas de papel ou celulose para bebês
[descartáveis];jogo americano de papel para mesa;
lenços de papel para retirar maquiagem; papel
higiênico; papel toalha; babadores de papel; caixas
de papelão ou papel; fraldas-calças de papel ou
celulose para bebês [descartáveis];guardanapos de
papel; lenços de papel
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.902765590 12/07/2010
400
Tit.ALLIERBRASIL AGRONOMIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02850049000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOIADEIRO
NCL(9) 05 acaricidas; herbicidas; fungicidas
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902765710 12/07/2010
400
Tit.ALLIERBRASIL AGRONOMIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02850049000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KATAPE
NCL(9) 05 acaricidas; herbicidas; fungicidas
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902765736 12/07/2010
400
Tit.ALLIERBRASIL AGRONOMIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02850049000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SNAP
NCL(9) 05 acaricidas; herbicidas; fungicidas
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902766260 12/07/2010
400
Tit.APP PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11243294000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGÊNCIA DAMODA COMUNICAÇÃO E
NEGÓCIOS DA MODA

No.902765531 12/07/2010
400
Tit.FACEPA FÁBRICA DE PAPEL DA AMAZÔNIA
S/A (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04909479000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F FACEPA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 propaganda; publicidade de rádio;
agências de propaganda; agências de publicidade;
aluguel de espaço publicitário; publicidade;
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publicidade de televisão; publicidade por qualquer
meio
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "AGÊNCIA DAMODA" E
"COMUNICAÇÃO E NEGÓCIOS DA MODA".
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.902766287 12/07/2010
400
Tit.APP PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11243294000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGÊNCIA DAMODA COMUNICAÇÃO E
NEGÓCIOS DA MODA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 42 design de homepage; criação de
homepage; criação e manutenção de web sites para
terceiros; planejamento, confecção, manutenção e
atualização de páginas eletrônicas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "AGÊNCIA DAMODA" E
"COMUNICAÇÃO E NEGÓCIOS DA MODA".
Procurador: IZAIAS ROBERTO MARTINHO
No.902766317 12/07/2010
Tit.SANTOS CONTAINNER LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67298356000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SANTOS CONTAINER

400

Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"GUARANÁ".
Procurador: DI BLASI , PATENTE, SOREENSEN
GARCIA & ASSOCIADOS S/C
No.902766490 12/07/2010
Tit.SONDA DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64641327000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SONDA IT

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 notebook [computadores]; cd-rom [drive];
programas de computador [para download];
computadores portáteis [laptop]; discos flexíveis
[disquetes]; notebook [microcomputador portátil,
menor que o laptop]; teclado para computador;
scanners [equipamento de processamento de
dados]; discos compactos [áudio e vídeo]; discos
compactos, rom (ingl.); programas de computador
gravados; programas de jogos de computador;
computador (memórias para -); periféricos de
computador; impressoras para computadores;
computadores;
leitores
[equipamentos
de
processamentos de dados]; microprocessadores;
modems; monitores [periféricos de computador]; cdrom
[disco];
programas
operacionais
para
computador [gravados]; acopladores [processamento
de dados]; mouse [informática]; drives de disquetes
para computadores.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
SONDA.
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902766503 12/07/2010
Tit.SONDA DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64641327000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SONDA IT

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 assistência técnica e manutenção de
computador [hardware]; computadores (instalação,
manutenção e reparo de -); instalação, manutenção
e conserto de computador [hardware].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
SONDA.
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902766511 12/07/2010
Tit.SONDA DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64641327000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SONDA IT

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(9) 32 bebidas (preparações para fabricar );bebidas não-alcoólicas; suco de fruta; xaropes para
bebidas; guaraná [bebida não alcoólica]

No.902766520 12/07/2010
Tit.SONDA DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64641327000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SONDA SOFTWARE

400

400

CFE(4) 3.5.15; 27.5.1
NCL(9) 37 conservação e manutenção de container
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " CONTAINER "
Procurador: RENATO CATAPANI
No.902766376 12/07/2010
Tit.THE COCA-COLA COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0130710
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GUARANÁ KUAT

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 aluguel de tempo de acesso a banco de
dados; software de computador (atualização de -);
software de computador (instalação de -); aluguel de
computadores; análise de sistemas [informática];
software de computador (aluguel de -); software de
computador (elaboração [concepção] de-); dados
(recuperação de -) [informática]; programação de
computador
[informática];
programação
de
computador [informática] [ consultoria ]; software de
computador (manutenção de -).
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
SONDA.
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
09
microprocessadores;
notebook
[computadores]; notebook [microcomputador portátil,
menor que o laptop]; cd-rom [disco]; computadores
portáteis [laptop]; mouse [informática]; discos
flexíveis
[disquetes];
comparadores;
discos
compactos [áudio e vídeo]; discos compactos, rom
(ingl.); computador (memórias para -); modems;
monitores [periféricos de computador]; cd-rom
[drive]; programas de computador [para download];
scanners [equipamento de processamento de
dados]; drives de disquetes para computadores;
leitores [equipamentos de processamentos de
dados]; impressoras para computadores; programas
de computador gravados; programas operacionais
para computador [gravados]; periféricos de
computador; teclado para computador; programas de
jogos de computador; acopladores [processamento
de dados].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões SONDA e SOFTWARE.
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902766538 12/07/2010
Tit.SONDA DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64641327000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SONDA SOFTWARE

400
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software de computador (manutenção de -); análise
de sistemas [informática]; programação de
computador
[informática];
programação
de
computador [informática] [ consultoria ].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões SONDA e SOFTWARE.
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 sistematização de informações em
bancos de dados de computador; sistematização de
informações em bancos de dados de computador [
informação, assessoria, consultoria ]; comércio
(através de qualquer meio) de equipamento de
processamento de dados e computadores; aluguel
de máquinas e equipamentos de escritório; negócios
(consultoria em gestão e organização de -); comércio
(através de qualquer meio) de máquinas;
importação-exportação (agências de -); terceirização
[fornecimento de mão-de-obra].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões SONDA e SOFTWARE.
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902766554 12/07/2010
Tit.SONDA DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64641327000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SONDA SOFTWARE

400

No.902766759 13/07/2010
400
Tit.COMERCIAL DE LOUCAS PORCELANAS E
CRISTAIS MAFRA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82717000000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CM CRISTAIS MAFRA

CFE(4) 5.3.11; 26.4.6; 27.5.1
NCL(9) 21 bacias [tigelas];louças [exceto para garfos
e colheres];pratos; cerâmica (louça de -);cristais
[vidraçaria];xícara; cerâmica; faiança (louça de );utensílios para cozinha; utensílios para mesa;
porcelanas; recipientes para cozinha ou uso
doméstico; utensílios de uso doméstico; cerâmicas
para uso doméstico; louças; taças; açucareiros;
bandejas
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"CRISTAIS".
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.902766953 13/07/2010
210
Tit.LIBERDADE EMPRESA DE RADIODIFUSAO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17286345000156
*INDEFERIMENTO.
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 computadores (instalação, manutenção e
reparo de -); assistência técnica e manutenção de
computador [hardware]; instalação, manutenção e
conserto de computador [hardware].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões SONDA e SOFTWARE.
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902766562 12/07/2010
Tit.SONDA DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64641327000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SONDA SOFTWARE

No.902767151 13/07/2010
Tit.ANDRE LUIS SCARLATI CRIAÇÕES - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07933928000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALS CRIAÇÕES

400

];decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
decoração de festa, cerimonial e outros eventos[
informação, assessoria, consultoria ];cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -);cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -)[ informação,
assessoria, consultoria ];televisão e rádio (produção
de programas de -);televisão e rádio (produção de
programas de -)[ informação, assessoria, consultoria
];empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos];empresário [organização e produção de
espetáculos][ informação, assessoria, consultoria
];cinema (aluguel de filmes de -);cinema (aluguel de
filmes de -)[ informação, assessoria, consultoria
];festas (planejamento de -);festas (planejamento de
-)[ informação, assessoria, consultoria ];roteirização
(serviços de -);roteirização (serviços de -)[
informação,
assessoria,
consultoria
];teatrais
(produções -);teatrais (produções -)[ informação,
assessoria,
consultoria
];aluguel
de
filmes
cinematográficos;
aluguel
de
filmes
cinematográficos[
informação,
assessoria,
consultoria ];cinema (estúdios de -);cinema (estúdios
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];aluguel
de projetores e acessórios para cinema; aluguel de
projetores e acessórios para cinema[ informação,
assessoria, consultoria ];produção de filme;
produção de filme[ informação, assessoria,
consultoria ];produção de programas de rádio e
televisão; produção de programas de rádio e
televisão[ informação, assessoria, consultoria ];rádio
e televisão (produção de programas de -);rádio e
televisão (produção de programas de -)[ informação,
assessoria,
consultoria
];salas
de
cinema
(provimento de instalações para -);salas de cinema
(provimento de instalações para -)[ informação,
assessoria, consultoria ];shows (produção de );shows (produção de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];fotográficas (reportagens -);fotográficas
(reportagens -)[ informação, assessoria, consultoria
];planejamento de festas; planejamento de festas[
informação, assessoria, consultoria ];produção de
shows; produção de shows[ informação, assessoria,
consultoria ];animação de festa; animação de festa[
informação, assessoria, consultoria ].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'CRIAÇÕES'
Procurador: ROSA MARIA STANCEY
No.902767399 13/07/2010
Tit.DECIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10546855000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: D LOCCAR

400

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 aluguel de tempo de acesso a banco de
dados; software de computador (atualização de -);
software de computador (elaboração [concepção]
de-); software de computador (instalação de -);
dados (recuperação de -) [informática]; software de
computador (aluguel de -); aluguel de computadores;

CFE(4) 12.1.1
NCL(9) 41 fotografia; fotografia[ informação,
assessoria, consultoria ];produção de vídeos;
produção de vídeos[ informação, assessoria,
consultoria ];projetores e acessórios para cinema
(aluguel de -);projetores e acessórios para cinema
(aluguel de -)[ informação, assessoria, consultoria
];cinematográficos
(aluguel
de
filmes
);cinematográficos (aluguel de filmes -)[ informação,
assessoria, consultoria ];agência fotográfica; agência
fotográfica[ informação, assessoria, consultoria
];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais][
informação,
assessoria,
consultoria ];vídeos (produção de -);vídeos
(produção de -)[ informação, assessoria, consultoria

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 aluguel de veículos; aluguel de veículos[
informação, assessoria, consultoria ];locação de
automóveis; locação de automóveis[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de carros; aluguel
de carros[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.902767488 13/07/2010
400
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIDA LÁ FORA
NCL(9) 38 transmissão de mensagens e de imagens
por meio de computador; satélite (transmissão por );teledifusão por cabo; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
correio
eletrônico;
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televisionamento; eletrônico (correio -);radiodifusão;
teledifusão
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902767526 13/07/2010
400
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIDA LÁ FORA
NCL(9) 41 competições desportivas (organização de
-);aluguel de filmes cinematográficos; produção de
programas de rádio e televisão; televisão (programas
de entretenimento de -);televisão e rádio (produção
de programas de -);competições (organização de -)
[educação ou entretenimento];espetáculos (serviços
de -);produção de filme; entretenimento; estúdios de
cinema; produção de vídeos; produção de shows
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902767607 13/07/2010
400
Tit.PJM -CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
ECONÔMICO FINANCEIRO EMPRESARIAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03047904000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LET´S SÃO PAULO
NCL(9) 16 jornais; livros; periódicos; revistas
[periódicos]
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA

da pele não medicamentoso; caixa para pó de arroz
[estojo cosmético];talco para toalete; cílios (produtos
cosméticos para os-);cosméticos (estojos de );esmalte para as unhas; antitranspirante (sabonete );tinturas cosméticas; maquiagem para o rosto;
perfumes; depilatórios (produtos -);esmalte para
unhas; maquiagem (produtos para -);perfumaria
(produtos de -);pele (produtos cosméticos para
cuidados da -);pomadas para uso cosmético;
cosméticos; cremes cosméticos; cabelos postiços
(substâncias adesivas para fixar -);óleos para uso
cosmético;
antitranspirantes
[produtos
de
toalete];cabelos (preparações para ondular );cabelos (tinturas para os -);sabonete desodorante;
sabonete para barbear; sabonetes; xampus; loções
cosméticas (lenços impregnados com -);loções para
uso cosmético; cosméticos para os cílios;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético; lápis
de sobrancelhas; lápis para uso cosmético; batons
para os lábios; tinturas para os cabelos; loções pósbarba; ondular os cabelos (preparações para );estojo cosmético ;condicionador [cosmético]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " BLUEBERRY "
Procurador: MÁRCIO LOBO PETINATI
No.902767895 13/07/2010
Tit.INTERAGINDO CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06250737000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERAGINDO

No.902767836 13/07/2010
Tit.ROQUE MENDES DA SILVA 94558167849
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12000148000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BB blueberry

400

CFE(4) 27.5.1,14
NCL(9) 03 cosméticos (estojos de);desodorantes
para uso pessoal; adstringentes para uso cosmético;
barba (tinturas para -);barbear (produtos para );sobrancelhas (cosméticos para as -);unhas
(esmalte para -);unhas (produtos para o cuidado das
-);maquiagem (pó para -);pó para maquiagem;
removedor de cosmético; lenços impregnados com
loções
cosméticas;
aromáticos
[óleos
essenciais];banhos (preparações cosméticas para );sobrancelhas (lápis de -);maquiagem (produtos
para remover -);produto para limpeza e hidratação

No.902768026 13/07/2010
Tit.M A B FORTUNA E CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72544331000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAB FASHION

400

400

No.902767763 13/07/2010
400
Tit.PJM -CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
ECONÔMICO FINANCEIRO EMPRESARIAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03047904000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LET´S FORTALEZA
NCL(9)
16
periódicos;
jornais;
revistas
[periódicos];livros
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.902767828 13/07/2010
400
Tit.PJM -CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
ECONÔMICO FINANCEIRO EMPRESARIAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03047904000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LET´S RIO
NCL(9)
16
periódicos;
livros;
revistas
[periódicos];jornais
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA

consultoria e informação sobre propaganda;
assessoria, consultoria e informação em marketing;
agências de publicidade; publicidade externa
[letreiros, outdoors];textos publicitários (publicação
de -);assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
aluguel de material publicitário; mala direta
(publicidade por -);publicação de textos publicitários;
publicitário (aluguel de material -);serviços de layout
para fins publicitários; atualização de material
publicitário; espaço publicitário (aluguel de );marketing (estudos de -);material publicitário
(atualização de -);propaganda; publicidade de rádio;
publicidade por catálogos de vendas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AGÊNCIA".
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME

CFE(4) 26.4.4; 26.4.8; 27.5.1
NCL(9) 40 bordado (serviço de -);confecção de
roupas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FASHION".
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

CFE(4) 9.7.22; 20.5.1; 24.15.3; 27.5.1
NCL(9) 41 exames pedagógicos [avaliação];ensino
(serviços de -);cursos livres [ensino];educação
(serviços de -);informações sobre educação
[instrução];assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução];assessoria, consultoria e
informação ensino
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INTERAGINDO".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI

No.902768140 13/07/2010
400
Tit.DULCINEIA LUCIO DE MORAES EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12163244000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VINITZ

No.902767976 13/07/2010
400
Tit.DECIO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10564081000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: agência DÉCIO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 agências de propaganda; material
publicitário (distribuição de -);pesquisa de marketing;
externa
(publicidade
-)
[letreiros,
outdoors];publicidade de televisão; aluguel de
espaço
publicitário;
publicidade;
assessoria,
consultoria e informações sobre marketing;
distribuição
de
material
publicitário;
texto
(processamento de -);assessoria promocional,

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 óculos (estojos para -);objetivas [lentes]
[óptica];óculos (armação de -);óculos (correntes para
-);pára-sóis para lentes; pincenê (correntes para );pincenê (estojos para -);estojos para lentes de
contato; viseiras antiofuscantes; lentes de contato
(estojos para -);óculos de sol; ópticas (lentes );pincenê;estojos para óculos; estojos para
pincenê;antiofuscantes (viseiras -);cordões para
óculos [pincenê];oculista (artigos de -);óculos (lentes
de -);óculos para esportes; pincenê (armações para );estojos de óculos; corretor de visão ;correntes para
óculos; lentes de contato; lentes ópticas; óculos
antiofuscantes; lentes corretivas [óptica];óculos
(cordões para -) [pincenê];espelhos ópticos; óculo
para guiar moto e ciclo; armações de óculos; lentes
de aumento; óculos
Procurador: EMBLEMA ASSESSORIA E SERVIÇOS
S/C LTDA.
No.902768328 13/07/2010
400
Tit.DULCINEIA LUCIO DE MORAES EPP (BR/SP)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12163244000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VENUE EYEWEAR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 lentes de contato; óculos (armação de );óculos (correntes para -);pára-sóis para lentes;
corretor de visão ;lentes ópticas; óculos
antiofuscantes; estojos para lentes de contato; óculo
para guiar moto e ciclo; viseiras antiofuscantes;
lentes de aumento; óculos; ópticas (lentes -);estojos
de óculos; estojos para óculos; estojos para
pincenê;correntes para óculos; óculos (estojos para );óculos para esportes; pincenê (correntes para );objetivas [lentes] [óptica];óculos (cordões para -)
[pincenê];óculos de sol; pincenê (armações para );pincenê (estojos para -);espelhos ópticos;
armações de óculos; oculista (artigos de -);lentes
corretivas [óptica];lentes de contato (estojos para );pincenê;antiofuscantes (viseiras -);cordões para
óculos [pincenê];óculos (lentes de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EYEWEAR".
Procurador: EMBLEMA ASSESSORIA E SERVIÇOS
S/C LTDA.
No.902768425 13/07/2010
Tit.JOÃO BOSCO DE CARVALHO PATARO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39070786672
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VENDO OU ALUGO.COM

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 39 transporte por caminhão; assessoria,
consultoria e informação em transportes; transporte
por carro; transporte; transporte[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " DISTRIBUIDORA ".
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 31 animais confinados (alimento para -);torta
[alimento para animal];suplemento alimentar para
ração de animal; alimentos para animais; carne para
animal [alimento para animais];alimentos para
animais de estimação; alfafa [alimento para animal]
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

No.902768557 13/07/2010
Tit.ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE P. GROSSA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80251051000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AFFINITAS BANDA SHOW

No.902768867 13/07/2010
400
Tit.AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07544518000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: I-ATTRACT

400

400

CFE(4) 1.1.1; 1.15.9; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];apresentação de espetáculos ao
vivo; produção de shows; organização e
apresentação de congressos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BANDA" E "SHOW".
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 31 carne para animal [alimento para
animais];suplemento alimentar para ração de animal;
alimentos para animais de estimação; alfafa
[alimento para animal];alimentos para animais;
animais confinados (alimento para -);torta [alimento
para animal]
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

No.902768603 13/07/2010
400
Tit.AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07544518000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: I-PERFORM

No.902768956 13/07/2010
400
Tit.AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07544518000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: I-PREVENT

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 31 torta [alimento para animal];carne para
animal [alimento para animais];alfafa [alimento para
animal];alimentos para animais de estimação;
alimentos para animais; suplemento alimentar para
ração de animal; animais confinados (alimento para )
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 31 alimentos para animais; animais
confinados (alimento para -);suplemento alimentar
para ração de animal; alfafa [alimento para
animal];alimentos para animais de estimação; carne
para animal [alimento para animais];torta [alimento
para animal]
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

No.902768697 13/07/2010
400
Tit.AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07544518000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: I-SECURE

No.902769529 13/07/2010
400
Tit.M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49698723000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 edição de texto publicitário; vendas de
assinaturas de jornal [para terceiros];publicidade por
qualquer meio; corretor de publicidade (serviço de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "VENDO OU ALUGO" E ".COM".
Procurador: GLADSTONE MARINHO
No.902768506 13/07/2010
400
Tit.RIC INTERNATIONAL CORPORATION
ADMINISTRADORA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00529080000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAGNIVITTA
NCL(9) 03 cosméticos
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902768514 13/07/2010
Tit.ASSIS & BORGES LTDA (BR/RR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02847540000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARIMA DISTRIBUIDORA

400
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Marca: SUISTART
NCL(9) 31 animais (preparações para engorda de );alimentos para animais; suplemento alimentar para
ração de animal
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902769618 13/07/2010
400
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CABERLAC
NCL(9) 05 pomadas para uso medicinal; sais para
uso medicinal; suplementos alimentares minerais;
emético e antiemético; quimioterápico; complemento/
suplemento alimentar para uso medicinal ;pílulas
para uso farmacêutico; químicas (preparações -)
para uso medicinal; expectorante; anestésicos;
estimulante do apetite; vitamina e sais minerais;
vasodilatador;
analgésicos;
anti-helmínticos;
químicas (preparações -) para uso farmacêutico;
antibióticos; hormônios para uso medicinal;
medicamentos para uso humano; preparações
farmacêuticas;
estimulante
da
respiração;
vasoconstritor;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento]
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902769634 13/07/2010
400
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CABERLAT
NCL(9) 05 anestésicos; pílulas para uso
farmacêutico;
vasoconstritor;
analgésicos;
medicamentos para uso humano; vasodilatador;
preparações
farmacêuticas;
estimulante
da
respiração; antibióticos; hormônios para uso
medicinal; pomadas para uso medicinal; químicas
(preparações -) para uso medicinal; quimioterápico;
vitamina e sais minerais; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal ;químicas (preparações
-) para uso farmacêutico; sais para uso medicinal;
suplementos alimentares minerais; bloqueador
neuromuscular
[medicamento];anti-helmínticos;
expectorante; emético e antiemético; estimulante do
apetite
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902769642 13/07/2010
400
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUSTALAT
NCL(9) 05 químicas (preparações -) para uso
farmacêutico; suplementos alimentares minerais;
pílulas para uso farmacêutico; preparações
farmacêuticas;
sais
para
uso
medicinal;
expectorante; complemento/ suplemento alimentar
para uso medicinal ;anti-helmínticos; medicamentos
para uso humano; estimulante do apetite;
vasoconstritor; hormônios para uso medicinal;
vitamina e sais minerais; bloqueador neuromuscular
[medicamento];anestésicos;
analgésicos;
antibióticos; pomadas para uso medicinal; químicas
(preparações -) para uso medicinal; emético e
antiemético;
estimulante
da
respiração;
quimioterápico; vasodilatador
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902769677 13/07/2010
400
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUPRILAT
NCL(9) 05 estimulante do apetite; quimioterápico;
medicamentos para uso humano; químicas
(preparações -) para uso medicinal; sais para uso
medicinal; antibióticos; hormônios para uso
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medicinal; vitamina e sais minerais; preparações
farmacêuticas;
estimulante
da
respiração;
vasodilatador; analgésicos; anestésicos; pomadas
para uso medicinal; emético e antiemético; pílulas
para uso farmacêutico; químicas (preparações -)
para uso farmacêutico; suplementos alimentares
minerais;
anti-helmínticos;
vasoconstritor;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal ;expectorante; bloqueador neuromuscular
[medicamento]
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902769723 13/07/2010
400
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARTRIFOR
NCL(9) 05 antibióticos; pílulas para uso
farmacêutico; preparações farmacêuticas; sais para
uso medicinal; estimulante do apetite; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; emético e
antiemético;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];anestésicos;
anti-helmínticos;
pomadas para uso medicinal; vasoconstritor;
analgésicos;
quimioterápico;
vasodilatador;
medicamentos para uso humano; suplementos
alimentares minerais; estimulante da respiração;
vitamina e sais minerais; hormônios para uso
medicinal; expectorante; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902769740 13/07/2010
400
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ADELGAR
NCL(9) 05 emético e antiemético; anti-helmínticos;
hormônios
para
uso
medicinal;
químicas
(preparações -) para uso medicinal; vasoconstritor;
suplementos alimentares minerais; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal
;preparações farmacêuticas; pomadas para uso
medicinal; expectorante; estimulante do apetite;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];anestésicos; antibióticos; químicas
(preparações
-)
para
uso
farmacêutico;
medicamentos para uso humano; pílulas para uso
farmacêutico; estimulante da respiração; vitamina e
sais minerais; analgésicos; sais para uso medicinal;
quimioterápico; vasodilatador
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902770071 13/07/2010
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS
KREMER E CONEXOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09500259000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BLACK KREMER

No.902770128 13/07/2010
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS
KREMER E CONEXOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09500259000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KREMER

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 gestão de franquia; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising; franchising [sistema pelo
qual empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições
administração
de
negócios];licenciamento, compra e venda, leasing de
marcas e patentes (intermediação de negócios
comerciais);assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios e comercialização de produtos
sob contrato de franquia; assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia; assessoria, consultoria e informação em
franquia, exceto licenciamento da propriedade
intelectual [gestão comercial];assessoria, consultoria
e informações sobre franchising [gestão comercial]
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902770179 13/07/2010
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS
KREMER E CONEXOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09500259000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KREMER

400

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 franchising referente ao licenciamento de
marcas e patentes
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902770268 13/07/2010
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS
KREMER E CONEXOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09500259000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KREMER

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 32 cerveja
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BLACK".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

400
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No.902770888 14/07/2010
Tit.GEBERT & CIA LTDA-EPP (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07028911000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MCF - 3000

400

de computador (atualização de -);análise de suporte
e sistema [serviço de informática]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INFORMÁTICA" E DA FIGURA DE
MAPA-MÚNDI.
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902771094 14/07/2010
400
Tit.SAN MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68977677000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAN MAR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 bar (serviços de -);restaurantes;
lanchonetes
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902770853 14/07/2010
Tit.SHENZHEN ENZE COMMUNICATION
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7512384
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIG 8

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 agrícolas (instrumentos -), exceto os
operados manualmente; agrícolas (máquinas -)
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902770926 14/07/2010
400
Tit.KIMONO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79778841000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KIMONO

CFE(4) 1.15.24
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902771132 14/07/2010
Tit.SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC
EQUIPMENT CO., LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7491395
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: YONGNUO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 projeção (aparelhos para -);telefone
(aparelhos de -);telefones portáteis; audiovisual
(aparelhos para ensino -);baterias (carregadores
para -);bateria elétrica, termoelétrica, inclusive para
veículo ;processamento de dados (dispositivos para );periféricos de computador; aparelhos de radar;
computadores; anti-roubo (dispositivos de alarme );câmeras de vídeo; aparelho de comunicação
;satélite (aparelhos de navegação por -);estabilizador
de voltagem; condutos elétricos (material para -)
[fios, cabos]
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

CFE(4) 9.3.25; 27.5.1
NCL(9) 25 boné;uniformes; meias; bermudas; artigos
de malha [vestuário];coletes; macacões; vestuário;
calçados; calças; camisetas; jaquetas; camisas;
cuecas. todos incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "KIMONO".
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

No.902770870 14/07/2010
400
Tit.GLADIADOR MARKETING INTERATIVO LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04592761000130
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.902770993 14/07/2010
Tit.EMPSOFT INFORMÁTICA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07924230000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPSOFT INFORMÁTICA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 apoios para aparelhos fotográficos; flash
[fotografia];câmeras
[fotografia];estojos
especialmente feitos para aparelhos e instrumentos
de fotografia; velocidade (instrumentos para medição
de -) [fotografia];secadoras [fotografia];disparadores
de obturador [fotografia];filtros [fotografia]
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902771140 14/07/2010
Tit.BARIGUI PARK HOTEL LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80023047000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BARIGUI PARK HOTEL

CFE(4) 3.3.1; 3.3.24; 18.1.8
NCL(9) 25 bonés; calças; macacões; blazers
[vestuário];roupas de couro; vestuário; camisas;
jaquetas; artigos de malha [vestuário];bermudas;
calças
compridas;
camisetas;
casacos
[vestuário];impermeáveis
(roupas
-);sobretudos
[vestuário];coletes; luvas sem dedos; combinações
[vestuário];confeccionado
(vestuário
-);malhas
[vestuário];roupas de imitação couro; automobilistas
(vestuário para -);bandanas.
Procurador: JEAN CARLO ROSA

CFE(4) 1.5.1; 27.5.1
NCL(9) 42 suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados; manutenção de software de computador;
recuperação de dados [informática];assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação[ consultoria ];software de
computador
(manutenção
de
-);criação
e
manutenção de web sites para terceiros;
programação de computador [informática];software

400

400

CFE(4) 5.5.3; 27.5.1
NCL(9) 43 hotéis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PARK HOTEL".
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Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"METAL", isoladamente.
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA

Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902771205 14/07/2010
400
Tit.USINA BOA VISTA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07603999000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NOVA FRONTEIRA BIOENERGIA
NCL(9) 40 energia (produção de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BIOENERGIA".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.

No.902771337 14/07/2010
Tit.RAVANELI, SILVEIRA & SILVEIRA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08983982000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INNOVEODONTO

400

No.902771418 14/07/2010
400
Tit.GILBERTO JUSTINO DE ARAUJO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03975351000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KIMBERLY METAIS

No.902771221 14/07/2010
400
Tit.METALÚRGICA ARTSPLAY LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11675498000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARTSPLAY
NCL(9) 06 estufas transportáveis de metal; tubos de
aço; tubos de metal; varetas de metal para
brasagem e soldagem; guarnições de metal para
móveis; aço, bruto ou semitrabalhado; varas de
metal; metais comuns, brutos ou semitrabalhados;
ferragens de metal [pequenas] *;soldagem (varetas
de metal para -);tiras de ferro
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME

CFE(4) 2.9.10; 26.11.12; 27.5.1
NCL(9) 44 odontologia; odontologia [cirurgiãodentista]
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI

No.902771272 14/07/2010
Tit.FUJIAN WEIZHIXING SPORTS GOODS
CO.,LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7495390
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WESING

No.902771353 14/07/2010
400
Tit.SOS SCAP-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05945424000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: S.O.S. ESCAP

400

CFE(4) 26.3.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9)
28
brinquedos;
caneleiras
[artigos
desportivos];cotoveleiras
[artigos
esportivos];joelheiras [artigos desportivos];ginástica
(aparelhos de -);aparelhos para musculação;
exercícios físicos (aparelhos para -);jogos de
tabuleiro; batedores (luvas para -) [acessórios para
jogos];sacos de bater [pugilismo];bolas para jogos;
arco e flecha (material para -);halteres
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902771302 14/07/2010
400
Tit.ANTÔNIO DA FROTA DOURADO ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11316632000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: E ESTRUMETAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'S.O.S.'.
Procurador: GLADSTONE MARINHO
No.902771370 14/07/2010
400
Tit.AGROCERES NUTRIÇAO ANIMAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28622744000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUINFLOR
NCL(9) 05 medicamentos para uso veterinário
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902771388 14/07/2010
400
Tit.MERCAMIX COMERCIAL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11902065000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MERCAMIX

CFE(4) 7.15.22; 26.4.18; 27.5.1,21
NCL(9) 06 aço (construções de -);escadas de metal;
grades de metal; portões de metal; chapa metálica;
metal (grades de -);janelas de metal; degraus de
metal; escadas [portáteis] de metal; aço soldado;
portas de metal [incluídas nesta classe].

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 apoio administrativo e secretariado;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 14 bijuteria / joalheria (artigos de -); pedras
preciosas; pedras semipreciosas; metais preciosos
não trabalhados ou semitrabalhados.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "METAIS".
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902771450 14/07/2010
400
Tit.ZURITA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44211936000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACNE ACT
NCL(9) 03 cosméticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'ACNE'.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902771477 14/07/2010
400
Tit.AJETRON INDÚSTRIA DE RESISTORES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08902935000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AJETRON

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 09 resistências elétricas; reostatos
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902771728 14/07/2010
400
Tit.FUSOPAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE
PARAFUSOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89135073000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FUSOPAR PARAFUSOS LOGISTICS
SOLUTIONS

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 531

Apostila: Sem exclusividade de uso das expressões
"PARAFUSOS" e "LOGISTICS SOLUTIONS".
Procurador: PATRICIA PAYERAS SUMAN

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 assessoria, consultoria e informação em
serviços de entrega; assessoria, consultoria e
informação em serviços de entrega[ informação,
assessoria, consultoria ];entrega de mercadorias;
entrega de mercadorias[ informação, assessoria,
consultoria
];armazenagem
de
mercadorias;
armazenagem
de
mercadorias[
informação,
assessoria, consultoria ];logística referente ao
transporte de carga; logística referente ao transporte
de carga[ informação, assessoria, consultoria
];armazenagem;
armazenagem[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação
em
armazenagem;
assessoria,
consultoria e informação em armazenagem[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: Sem exclusividade de uso das expressões
"PARAFUSOS" e "LOGISTICS SOLUTIONS".
Procurador: PATRICIA PAYERAS SUMAN
No.902771825 14/07/2010
400
Tit.FUSOPAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE
PARAFUSOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89135073000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FUSOPAR PARAFUSOS LOGISTICS
SOLUTIONS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 engenharia de material [projeto de ];engenharia de material [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ];engenharia de produção
[projeto de -];engenharia de produção [projeto de -][
informação,
assessoria,
consultoria
];projeto
industrial; projeto industrial[ informação, assessoria,
consultoria ];pesquisas técnicas; pesquisas técnicas[
informação, assessoria, consultoria ];engenharia;
engenharia[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia industrial; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia industrial[ informação,
assessoria, consultoria ];engenharia de controle de
qualidade [projeto de -];engenharia de controle de
qualidade [projeto de -][ informação, assessoria,
consultoria ];engenharia metalúrgica [projeto de ];engenharia metalúrgica [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ];projetos técnicos (estudos
para -);projetos técnicos (estudos para -)[
informação, assessoria, consultoria ];estudos para
projetos técnicos; estudos para projetos técnicos[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia;
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia[ informação, assessoria, consultoria
];engenharia industrial [projeto de -];engenharia
industrial [projeto de -][ informação, assessoria,
consultoria ];engenharia mecânica [projeto de ];engenharia mecânica [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ]

No.902771930 14/07/2010
400
Tit.ALTUS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88471578000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PARIT
NCL(9) 35 assessoria em gestão de negócios;
assessoria, consultoria e informação empresarial;
comercial ou industrial (assessoria em gestão );gestão (consultoria em -) de negócios; negócios
(consultoria em gestão e organização de );administração
de
holding
[tipo
de
empresa];industrial ou comercial (assessoria em
gestão -);negócios (consultoria em gestão de );negócios (assessoria em gestão de -);assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios
para companhias industriais ou comerciais;
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios e comercialização de produtos sob contrato
de franquia; assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial];administração de empresa
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
No.902772155 14/07/2010
400
Tit.DISTRIBUIDORA HORBICENTER LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04535566000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HORBI

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de equipamento de processamento de dados e
computadores[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: PATRICIA PAYERAS SUMAN
No.902772180 14/07/2010
400
Tit.WORLD PACK DA AMAZONIA LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01471486000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WORLD PACK

CFE(4) 1.5.1; 27.5.1
NCL(9) 16 papelão (artigos de -);papel para
embalagem; embalagem (material de -), feito de
amido; embalagens de papel para cremes; filme
plástico para embrulhar; folhas de celulose reciclada
para embrulhar; embalagens de papel ou plástico;
filme
de
polietileno
[para
embalar
ou
embrulhar];garrafas (embalagens de papelão ou

papel para -);plástico bolha [para embalagem ou
empacotamento];embalagens feitas de celulose
regenerada (ompi)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PACK".
Procurador: MARCIA MARINI DA SILVA
No.902772333 14/07/2010
Tit.RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05510187719
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: like bodyboard

400

CFE(4) 21.3.25
NCL(9) 41 colônia de férias; colóquios (organização
e apresentação de -);aluguel de equipamento de
áudio; aluguel de equipamento para mergulho;
cinema (estúdios de -);edição de videoteipe;
educação
(informações
sobre
-)
[instrução];espetáculos ao vivo (apresentação de );fitas de vídeo (aluguel de -);informações sobre
recreação; instrução (serviços de -);organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento];projetores e
acessórios para cinema (aluguel de -);provimento de
serviços para publicação eletrônica on-line [não
downloadable];seminários
(organização
e
apresentação de -);televisão e rádio (produção de
programas de -);textos (publicação de -) [exceto para
publicidade];treinamento
prático
[demonstração];aluguel de salão de festas para
eventos; decoração de festa, cerimonial e outros
eventos; serviços de concepção de programas de
tv/rádio; parque de diversão; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
apresentação de cursos, treinamentos, palestras e
seminários; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, serviços de ensino; academia de
ginástica (serviços de-);aluguel de cenários para
shows; aluguel de equipamentos para gravação de
som; aluguel de equipamentos para iluminação de
teatro ou estúdios de televisão; cursos por
correspondência;
desportivos
(serviços
de
acampamentos -);educação (serviços de -);educação
física; ensino (serviços de -);férias (colônia de );informações sobre entretenimento [lazer];karaokê
(provimento de serviços para -);notícias (agências de
-);produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; rádio (programas de
entretenimento de -);rádio e televisão (produção de
programas de -);teatrais (produções -);venda de
ingressos para shows e espetáculos; agência
fotográfica; companhia teatral (serviços de );assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer];reserva e emissão de bilhetes
para shows; serviços de educação, prestados a título
de
assistência
social;
academias
[educação];acampamentos desportivos (serviços de
-);aluguel de filmes cinematográficos; cenários para
shows (aluguel de -);legendagem; linguagem de
sinais
(interpretação
de
-);organização
de
competições
desportivas;
organização
e
apresentação de congressos; provimento de
instalações desportivas; rádio e televisão (aluguel de
aparelhos de -);salas de cinema (provimento de
instalações para -);serviços de imagem digital; tutoria
(serviços de -);vídeos (produção de -);agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento]
;aluguel de material para trilha e acampamento;
cursos livres [ensino];agência de notícias/jornalismo
(se for elaboração de reportagens fotográficas ou
não);grupo musical; história [ensino de -];aluguel de
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equipamentos desportivos [exceto veículos];boates;
divertimento;
empréstimos
de
livros
[biblioteca];equipamentos desportivos (aluguel de -)
[exceto veículos];equipamentos para gravação de
som (aluguel de -);espetáculos (serviços de );exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos;
informações
sobre
educação
[instrução];oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento];organização e
apresentação de colóquios; recreação (provimento
de instalações para -);reservas de lugares para
shows; serviços de bibliotecas itinerantes; televisão
(aluguel de aparelhos de rádio e -);curso de idioma;
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos];banda de música [serviços de
entretenimento];sonorização de eventos para
empresas e similares; guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download];jornalismo
(reportagens);serviços
de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento; composição musical (serviços de );concursos de beleza (organização de );apresentação de espetáculos ao vivo; equipamento
para mergulho (aluguel de -);estúdios de cinema;
estúdios de gravação (serviços de -);itinerantes
(serviços de bibliotecas -);museus (provimento de
instalações
para
-)
[apresentações
e
exposições];prático
(treinamento
-)
[demonstração];publicação de livros; recreação
(informações sobre -);roteirização (serviços de );tradução; videoteipe (edição de -);aluguel de
prancha de surf; copidesque [edição de texto, exceto
de publicidade];curso técnico de formação; edição
de texto, exceto de publicidade [copidesque];aluguel
de
prédios/edificações
transportáveis
para
exposições, conferências, shows e eventos;
assessoria, consultoria e informação em educação
física; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino];promotor de
eventos
[se
artísticos/culturais];serviços
de
premiação; competições (organização de -)
[educação ou entretenimento];agências de notícias;
aluguel de câmeras de vídeo; aluguel de cenários
para palco; cenários para palco (aluguel de );organização de bailes; organização e apresentação
de simpósios; orientação vocacional; orquestra
(serviços de -);parques de diversão; publicação de
textos
[exceto
para
publicidade];televisão
(programas de entretenimento de -);aluguel de
equipamento de lazer; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação ensino;
cenografia (serviços de -);personal trainer;
distribuição de brinquedos para caridade; clubes
(serviços de -) [lazer ou educação];aluguel de
aparelhos de rádio e televisão; aluguel de projetores
e acessórios para cinema; bibliotecas itinerantes
(serviços
de
-);bibliotecas
[empréstimo
de
livros];câmeras de vídeo (aluguel de -);cinema
(aluguel de filmes de -);dublagem; eletrônicos
(provimento
de
serviços
para
jogos
);entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -);eventos desportivos (cronometragem de );festas (planejamento de -);livros (publicação de );organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário];organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de conferências; organização e apresentação de
seminários; produção de filme; shows (produção de );aluguel de utensílios para festas [aparelhos e
decorações];desfile de moda somente para
entretenimento; aluguel de brinquedos; clube de livro
e disco [lazer ou educação];fã clube; sonorização;
universidade [serviço de educação];competições
desportivas (organização de -);agência de modelos
para artistas; aulas de ginástica; conferências
(organização e apresentação de -);congressos
(organização e apresentação de -);cronometragem
de eventos desportivos; diversão (parques de );editoração
eletrônica;
exames
pedagógicos
[avaliação];filmagem em vídeo; filmes de cinema
(aluguel de -);fotografia; fotográficas (reportagens );jogos eletrônicos (provimento de serviços para );jogos on-line (provimento de serviços para -)
[computadores];organização de concursos de
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beleza; planejamento de festas; produção de vídeos;
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
simpósios (organização e apresentação de -);teatro
de variedades [espetáculos musicais];vocacional
(orientação -);animação de festa; locutor de eventos;
arbitragem esportiva; agência de modelos para
artistas (modelos vivos);conjunto musical (serviços
de -) [serviços de entretenimento];assessoria,
consultoria e informação em edição; assessoria,
consultoria
e
informação
em
educação
[instrução];cerimonial de eventos (serviços relativos
ao -);repórter (serviço de -) [agência de notícia];salas
de cinema; serviços de layout, exceto para fins
publicitários; serviços de lazer e entretenimento,
prestados a título de assistência social
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " BODYBOARD ".
Procurador: O PRÓPRIO.

consultoria
];desenho
industrial[
informação,
assessoria, consultoria ];criação de software de
computação
gráfica[
informação,
assessoria,
consultoria ];artes gráficas (serviços de criação em )[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " STUDIO ".
Procurador: LUCIENE BATISTA DE ALMEIDA
No.902772554 14/07/2010
400
Tit.COMERCIO DE MOVEIS L.A. LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05815117000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Arte móveis Rústicos e exóticos

No.902772481 14/07/2010
400
Tit.CARLOS AUGUSTO DORIA LEANDRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27085211873
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TMS TOON MANIA STUDIO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "Arte", "móveis", "Rústicos" e
"exóticos".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 4.5.3; 23.1.25; 27.5.11
NCL(9) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros[ informação, assessoria, consultoria
];desenho
industrial[
informação,
assessoria,
consultoria ];manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros[ informação, assessoria, consultoria
];design de aplicativo de multimídia[ informação,
assessoria, consultoria ];artes gráficas (serviços de
criação em -)[ informação, assessoria, consultoria
];criação de homepage[ informação, assessoria,
consultoria ];criação de software de computação
gráfica[ informação, assessoria, consultoria ];criação
em artes gráficas (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];design de homepage[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " STUDIO ".
Procurador: LUCIENE BATISTA DE ALMEIDA
No.902772546 14/07/2010
400
Tit.CARLOS AUGUSTO DORIA LEANDRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27085211873
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TMS TOON MANIA STUDIO

CFE(4) 4.5.3; 23.1.25; 27.5.1
NCL(9) 42 criação em artes gráficas (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros[ informação,
assessoria, consultoria ];criação e manutenção de
web sites para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria ];criação de homepage[ informação,
assessoria, consultoria ];design de aplicativo de
multimídia[ informação, assessoria, consultoria
];design de homepage[ informação, assessoria,

No.902772562 14/07/2010
400
Tit.MERCATTO DI IDEIAS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10810069000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Revista VALOR aduaneiro

CFE(4) 27.5.1,27.5.3-4
NCL(9) 16 revistas [periódicos]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902772589 14/07/2010
400
Tit.DOCE REALCOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08789827000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SKAVURZKA
NCL(9) 33 bebidas alcoólicas contendo frutas;
bebidas destiladas; vodca; bebidas alcoólicas
[exceto cerveja]
Procurador: JOSE DIOGO GUILEN
No.902772791 14/07/2010
400
Tit.SÉRGIO ALVES DA SILVA SOROCABA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12107962000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PIZZELLE
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário.
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
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No.902772805 14/07/2010
400
Tit.SÉRGIO ALVES DA SILVA SOROCABA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12107962000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIZZELLE
NCL(9) 25 vestuário.
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902773097 14/07/2010
400
Tit.SEGREDO DOS PAES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11619687000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SEGREDO DOS PÃES
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'PÃES'
Procurador: SILVIO LOPES & ASSOCIADOS LTDA (NOME ANTERIOR FERNANDO MARCHETTI)
No.902773224 14/07/2010
400
Tit.ACQUAZUL TRANSPORTES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96260112000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACQUAZUL

CFE(4) 3.1.8; 26.4.2; 26.11.3; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 31 alimentos para animais
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902773321 14/07/2010
400
Tit.MICROCAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58270687000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REGULAGÁS
NCL(9) 11 gás (acessórios de regulagem e
segurança para aparelhos de -);regulagem e
segurança (acessórios de -) para aparelhos de gás;
gás (acessórios de regulagem e segurança para
canos de -)
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902773437 14/07/2010
Tit.I.H. LICENCIAMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11395554000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IF ISABELLA FIORENTINO

No.902773895 14/07/2010
400
Tit.SS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07168831000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EUDORA EMPREENDIMENTOS

400

CFE(4) 26.7.5; 27.5.1
NCL(9) 39 distribuição de água; transporte;
abastecimento de água, captação e fornecimento de
água tratada; transporte por caminhão
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR
No.902773283 14/07/2010
400
Tit.BAR O GAROTO DO PAPAI LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33499252000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DELÍCIA DOS SUCOS
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 jaquetas; calçados em geral; chapéus,
bonés; trajes de banho; lingerie (fr.);vestuário; cintos
[vestuário]. todos incluídos nesta classe.
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902773445 14/07/2010
400
Tit.O G DE SOUZA MANUTENÇÃO ME (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84517267000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OFICINA SUKATINHA

CFE(4) 11.3.2; 11.3.6; 26.11.9; 26.11.21; 27.5.2
NCL(9) 43 cafés [bares];cafeterias; lanchonetes; bar
(serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'DELÍCIA DOS SUCOS'.
Procurador: ALTAIR DIAS MELLO CIA
No.902773313 14/07/2010
400
Tit.GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46325254000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOLDEN POWER TRAINING

);conserto de aparelho de som de veículo;
instalação, manutenção e reparo de estrutura de
letreiro e de painel elétrico e eletrônico, inclusive de
veículo; pneus (recauchutagem de -);pneus
(vulcanização de -) [reparo];recauchutagem de
pneus; veículos (lavagem de -);instalação e conserto
de ar condicionado, inclusive de veículo; veículo
(polimento
de
-);vulcanização
de
pneus
[reparo];centro de diagnóstico de veículo (serviços
de -) [serviços de manutenção/reparo de
automóveis];lavagem de carros; lavagem de
veículos; lavagem de veículos automotivos; veículo
(limpeza de -);borracharia (serviços de );concessionária de veículos (reparo/assistência
técnica para veículos);instalação de aparelho de som
para veículo; manutenção de equipamentos
elétricos; serviços de borracheiro; veículos
(lubrificação de -);aperfeiçoamento de equipamento
automotivo; instalação e reparação de alarme para
veículo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "OFICINA".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI

CFE(4) 4.5.4; 18.1.23; 27.5.1
NCL(9) 37 instalação e reparo de aparelhos
elétricos; manutenção de veículos; polimento de
veículo; conversão de veículos à gasolina para gás
natural; lubrificação de veículos; reparo de veículos;
conversão de veículos a gasolina para gás natural;
limpeza de veículo; pintura, de interior e de exterior;
recondicionamento de motores desgastados ou
parcialmente destruídos; veículos (manutenção de -

CFE(4) 26.1.5; 26.7.25
NCL(9) 36 avaliação imobiliária; análise e gestão de
crédito; leasing de imóveis; gestão financeira;
imóveis [compra e venda de -];incorporação de
imóvel; arrendamento de imóveis; corretores
imobiliários; administração de imóveis; comércio de
imóveis; aluguel de escritórios [imóveis];assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
loteamento imobiliário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EMPREENDIMENTOS".
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902773976 14/07/2010
400
Tit.GEISI TORRES CALÇADOS EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05846216000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GIOVANNA TORRES
NCL(9) 25 calçados; alpercatas; botas; chinelo
[vestuário comum].
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME
No.902774174 14/07/2010
Tit.SMAFF AUTOMOVEIS LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01582044000130
*PET(WB) 810100376888, DE 03/12/2010
Procurador: EDUARDO LYCURGO LEITE

155

No.902774204 14/07/2010
Tit.SMAFF COMBUSTÍVEIS LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05662975000107
*PET(WB) 810100376858, DE 03/12/2010
Procurador: EDUARDO LYCURGO LEITE

155

No.902774239 14/07/2010
Tit.SMAFF AUTOMOVEIS LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01582044000130
*PET(WB) 810100376902 DE 03/12/2010
Procurador: EDUARDO LYCURGO LEITE

155

No.902774360 14/07/2010

400
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assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COISA DE CRIANÇA".
Procurador: PATRICIA PAYERAS SUMAN

Tit.SABAI TRADING IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08161679000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Langak

No.902775103 15/07/2010
Tit.GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIBEIRAO
PRETO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00707842000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHURRASCARIA GAVIÃO

CFE(4) 28.19
NCL(9) 14 bijuteria / joalheria (artigos de -);correntes
[jóias e bijuterias];anéis [jóias e bijuterias];broches
[jóias e bijuterias];brincos; pulseiras [jóias e
bijuterias];adereços [jóias e bijuterias];chaveiros de
bijuteria; colares [jóias e bijuterias]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902774387 14/07/2010
Tit.SABAI TRADING IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08161679000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Langak

400

400

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLLECTION".
Procurador: JOÃO BRUNO DACOME BUENO
No.902774913 15/07/2010
400
Tit.I. A. DOS SANTOS GOMES - CONFECÇÕES ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05602910000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BC BUENOS COLLECTION
CFE(4) 3.7.13; 27.5.1
NCL(9) 43 churrascaria [restaurante]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CHURRASCARIA"
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.

CFE(4) 27.5.5; 28.19
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902774751 15/07/2010
Tit.PHARMA DEVELOPMENT S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7313942
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NUTREX
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE

400

No.902774778 15/07/2010
Tit.PHARMA DEVELOPMENT S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7313942
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INITIUM
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE

400

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 25 trajes; cartolas; coletes; gorros; luvas
[vestuário];suéteres; ternos; uniformes; artigos de
malha
[vestuário];calças
compridas;
cintos
[vestuário];colarinhos
[vestuário];jérseis
[vestuário];bandanas; banho (calções de -);blazers
[vestuário];bolsos; bolsos para roupas; bonés;
capuzes [vestuário];casacos [vestuário];combinações
[vestuário];malhas [vestuário];xales; guarda-pós;
meias; pulôveres; saias; vestuário *;bermudas;
camisas; chapéus, bonés etc; confeccionado
(vestuário -);macacões; cachecóis; capotes; faixas
[vestuário];lenços de pescoço; túnicas; camisetas;
jaquetas; calças; chapéus [chapelaria];gravatas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLLECTION".
Procurador: JOÃO BRUNO DACOME BUENO
No.902775057 15/07/2010
400
Tit.LITHIUM STREET WEAR COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05044799000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRANDE PRESENÇA COISA DE CRIANÇA

No.902774859 15/07/2010
400
Tit.I. A. DOS SANTOS GOMES - CONFECÇÕES ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05602910000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BC BUENOS COLLECTION

No.902775243 15/07/2010
400
Tit.WATER PRINT TEXTIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95757431000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INVERT
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes[ assessoria, consultoria ];comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário[
informação, assessoria, consultoria ];representação
comercial; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos[ consultoria ];administração comercial;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas[ consultoria ];comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho[ assessoria,
consultoria ];importação-exportação (agências de );importação-exportação (agências de -)[ assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem[
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
roupas[ consultoria ];comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro[ assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de artigos
para ginástica; comércio (através de qualquer meio)
de artigos para ginástica[ assessoria, consultoria ]
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA
No.902775260 15/07/2010
Tit.ARIOVALDO ANDRADE JARDIM JUNIOR
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02775153860
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EQUIPE 26

CFE(4) 3.2.1; 3.2.3; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
roupas[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos[

400
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CFE(4) 24.7.1; 24.7.23; 27.5.1
NCL(9) 41 cronometragem de eventos desportivos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EQUIPE".
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.902775340 15/07/2010
400
Tit.LAÇO MANAGEMENT PARTICIPAÇÕES,
CONSULTORIA E ASSESSORIA DE
INVESTIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09550325000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Riata
NCL(9) 36 aluguel de escritórios [imóveis];aluguel de
escritórios
[imóveis][
informação,
assessoria,
consultoria ];análise financeira; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis];fundos de investimentos
[finanças];fundos de investimentos [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];comércio de
imóveis; aluguel de apartamentos; aluguel de
apartamentos[ informação, assessoria, consultoria
];avaliação imobiliária; investimentos de capital
[finanças];investimentos de capital [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];administração
de imóveis; administração de imóveis[ informação,
assessoria, consultoria ];gestão financeira; gestão
financeira[ informação, assessoria, consultoria
];informações financeiras; informações financeiras[
informação,
assessoria,
consultoria
];imóveis
[compra e venda de -];imóveis [compra e venda de ][ informação, assessoria, consultoria ];consultoria
financeira; assessoria, consultoria e administração
de
investimentos
de
terceiros
;assessoria,
consultoria e informação em administração de riscos
financeiros; corretagem de valores
Procurador: FABÍOLA CAROLINA LISBOA
CAMMAROTA DE ABREU
No.902775359 15/07/2010
400
Tit.AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02250369000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CFE(4) 5.1.5; 26.4.4-5; 27.5.17,24
NCL(9) 37 reparos (informação sobre -);reparos
(informação sobre -)[ informação, assessoria,
consultoria ];instalação de portas e janelas;
instalação de portas e janelas[ informação,
assessoria, consultoria ];pavimentação de estrada;
pavimentação de estrada[ informação, assessoria,
consultoria
];informação
sobre
construção;
informação
sobre
construção[
informação,
assessoria, consultoria ];rua (pavimentação de -);rua
(pavimentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];construção e reparação de obra civil;
construção e reparação de obra civil[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
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informação em aluguel de equipamentos para
construção; assessoria, consultoria e informação em
aluguel de equipamentos para construção[
informação, assessoria, consultoria ];terraplanagem;
terraplanagem[ informação, assessoria, consultoria
];construção e reparação em colocação de piso;
construção e reparação em colocação de piso[
informação,
assessoria,
consultoria
];restauração/conservação de obras de arte;
restauração/conservação de obras de arte[
informação,
assessoria,
consultoria
];janelas
(instalação de portas e - );janelas (instalação de
portas e - )[ informação, assessoria, consultoria
];impermeabilização
em
obra
civil;
impermeabilização em obra civil[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de equipamento de
construção; aluguel de equipamento de construção[
informação,
assessoria,
consultoria
];impermeabilização
de
edificações;
impermeabilização de edificações[ informação,
assessoria, consultoria ];isolamento (serviços de -)
para edificações; isolamento (serviços de -) para
edificações[ informação, assessoria, consultoria
];supervisão de trabalhos de construção civil;
supervisão de trabalhos de construção civil[
informação, assessoria, consultoria ];construção e
reparação em colocação de alvenaria; construção e
reparação em colocação de alvenaria[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial[ informação, assessoria, consultoria
];construção
(informação
sobre
-);construção
(informação sobre -)[ assessoria, consultoria
];pavimentação de rua; pavimentação de rua[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
isolamento para edificações; serviços de isolamento
para edificações[ informação, assessoria, consultoria
];aplicação de estaca tipo mega para eliminação de
rachadura e trinca em prédio urbano e rural;
aplicação de estaca tipo mega para eliminação de
rachadura e trinca em prédio urbano e rural[
informação, assessoria, consultoria ];construção de
fábrica; construção de fábrica[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em pintura de prédios; assessoria,
consultoria e informação em pintura de prédios[
informação, assessoria, consultoria ];carpintaria;
carpintaria[ informação, assessoria, consultoria
];colocação de piso e pedra; colocação de piso e
pedra[
informação,
assessoria,
consultoria
];alvenaria (serviços de -);alvenaria (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];construção
*;construção *[ informação, assessoria, consultoria
];equipamento de construção (aluguel de );equipamento de construção (aluguel de -)[
informação, assessoria, consultoria ];informação
sobre
reparos;
informação
sobre
reparos[
informação, assessoria, consultoria ];instalação e
reparo de aparelhos elétricos; instalação e reparo de
aparelhos
elétricos[
informação,
assessoria,
consultoria ];perfuração de poços; perfuração de
poços[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria
consultoria
e
informação
em
construções; assessoria consultoria e informação em
construções[ informação, assessoria, consultoria
];perfuração do solo; perfuração do solo[ informação,
assessoria, consultoria ];cobertura de telhado
(serviços de -);cobertura de telhado (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];construção e
reparos de armazém; construção e reparos de
armazém[ informação, assessoria, consultoria
];pintura, de interior e de exterior; pintura, de interior
e de exterior[ informação, assessoria, consultoria
];poços (perfuração de -);poços (perfuração de -)[
informação,
assessoria,
consultoria
];reboco
(serviços de -);reboco (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];construtor (serviços de );construtor (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou];reconstrução de construção
[ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele,
que se reconstruiu ou reformou][ informação,
assessoria, consultoria ];maquete [construção de

protótipos, maquetes e miniaturas para projetos
arquitetônicos, empreendimentos imobiliários, de
acordo com projeto];maquete [construção de
protótipos, maquetes e miniaturas para projetos
arquitetônicos, empreendimentos imobiliários, de
acordo com projeto][ informação, assessoria,
consultoria ];construção civil (supervisão de
trabalhos de -);construção civil (supervisão de
trabalhos de -)[ informação, assessoria, consultoria
];demolição
de
edificações;
demolição
de
edificações[ informação, assessoria, consultoria
];instalação, manutenção e reparo de máquinas;
instalação, manutenção e reparo de máquinas[
informação, assessoria, consultoria ];limpeza de
fachada de edificações; limpeza de fachada de
edificações[ informação, assessoria, consultoria
];aplicação de tinta e impermeabilizante; aplicação
de tinta e impermeabilizante[ assessoria, consultoria
];construção e reparação em colocação de
esquadria; construção e reparação em colocação de
esquadria[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
manutenção de instalações de esgoto; assessoria,
consultoria e informação em manutenção de
instalações de esgoto[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
serviços de revestimentos; assessoria, consultoria e
informação em serviços de revestimentos[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção; assessoria, consultoria e informação em
supervisão de construção[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONSTRUÇÕES LTDA".
Procurador: ALBERTO ANDRE LASCH
No.902775367 15/07/2010
400
Tit.LAÇO MANAGEMENT PARTICIPAÇÕES,
CONSULTORIA E ASSESSORIA DE
INVESTIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09550325000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Riata
NCL(9) 35 assessoria em gestão de negócios;
avaliações de negócios; avaliações de negócios[
informação,
assessoria,
consultoria
];gestão
(consultoria em -) de negócios; informações de
negócios; consultoria em organização de negócios;
informações (levantamento de -) de negócios;
administração comercial; administração comercial[
informação, assessoria, consultoria ];administração
de holding [tipo de empresa];administração de
holding [tipo de empresa][ informação, assessoria,
consultoria ];consultoria profissional em negócios;
importação-exportação
(agências
de
);levantamentos de informações de negócios;
administração de empresa; administração de
empresa[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: FABÍOLA CAROLINA LISBOA
CAMMAROTA DE ABREU
No.902775391 15/07/2010
400
Tit.LAÇO MANAGEMENT PARTICIPAÇÕES,
CONSULTORIA E ASSESSORIA DE
INVESTIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09550325000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Riata Investimentos
NCL(9) 36 aluguel de apartamentos; aluguel de
apartamentos[ informação, assessoria, consultoria
];investimentos de capital [finanças];investimentos de
capital
[finanças][
informação,
assessoria,
consultoria ];aluguel de escritórios [imóveis];aluguel
de escritórios [imóveis][ informação, assessoria,
consultoria ];consultoria financeira; assessoria,
consultoria e administração de investimentos de
terceiros ;assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros; administração
de imóveis; administração de imóveis[ informação,
assessoria, consultoria ];fundos de investimentos
[finanças];fundos de investimentos [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];comércio de
imóveis; gestão financeira; gestão financeira[
informação, assessoria, consultoria ];avaliação
imobiliária; avaliação financeira [seguros, bancos,
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imóveis];corretagem
de
valores;
informações
financeiras; informações financeiras[ informação,
assessoria, consultoria ];imóveis [compra e venda de
-];imóveis [compra e venda de -][ informação,
assessoria, consultoria ];análise financeira
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INVESTIMENTOS".
Procurador: FABÍOLA CAROLINA LISBOA
CAMMAROTA DE ABREU
No.902775405 15/07/2010
400
Tit.LAÇO MANAGEMENT PARTICIPAÇÕES,
CONSULTORIA E ASSESSORIA DE
INVESTIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09550325000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Riata Investimentos
NCL(9) 35 avaliações de negócios; avaliações de
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];importação-exportação (agências de -);gestão
(consultoria em -) de negócios; consultoria em
organização de negócios; levantamentos de
informações de negócios; consultoria profissional em
negócios; informações (levantamento de -) de
negócios; administração de empresa; administração
de empresa[ informação, assessoria, consultoria
];administração comercial; administração comercial[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria em
gestão de negócios; administração de holding [tipo
de empresa];administração de holding [tipo de
empresa][ informação, assessoria, consultoria
];informações de negócios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INVESTIMENTOS".
Procurador: FABÍOLA CAROLINA LISBOA
CAMMAROTA DE ABREU
No.902775430 15/07/2010
400
Tit.PEDRASIL CONSULTORIA, GESTÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11884896000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Pedrasil
NCL(9) 36 assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros; informações
financeiras; informações financeiras[ informação,
assessoria, consultoria ];investimentos de capital
[finanças];investimentos de capital [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];títulos de valor
(emissão de -)[ informação, assessoria, consultoria
];gestão financeira; gestão financeira[ informação,
assessoria, consultoria ];análise financeira; fundos
de investimentos [finanças];fundos de investimentos
[finanças][ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e administração de
investimentos de terceiros ;avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis];avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis][ informação, assessoria,
consultoria ];consultoria financeira
Procurador: FABÍOLA CAROLINA LISBOA
CAMMAROTA DE ABREU
No.902775456 15/07/2010
400
Tit.PEDRASIL CONSULTORIA, GESTÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11884896000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Pedrasil
NCL(9) 35 informações de negócios; avaliações de
negócios; avaliações de negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];administração comercial;
administração comercial[ informação, assessoria,
consultoria
];administração
de
empresa;
administração de empresa[ informação, assessoria,
consultoria ];levantamentos de informações de
negócios; administração de holding [tipo de
empresa];administração de holding [tipo de
empresa][ informação, assessoria, consultoria
];assessoria em gestão de negócios; consultoria em
organização de negócios; assessoria, consultoria e
informação sobre oportunidades de negócio;
consultoria profissional em negócios; gestão
(consultoria em -) de negócios
Procurador: FABÍOLA CAROLINA LISBOA
CAMMAROTA DE ABREU
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No.902775545 15/07/2010
400
Tit.SANCES SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09720775000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Sances Sistemas

(elaboração
[concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação, assessoria, consultoria ];projeto de
sistema de computadores; projeto de sistema de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (instalação de -);software
de computador (instalação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'SISTEMAS'
Procurador: MARLON MARCELO VOLPI
No.902775693 15/07/2010
210
Tit.JOÃO PEDRO RODRIGUES FILHO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81602203000150
*INDEFERIMENTO.
Procurador: SIDEMIR ROGÉRIO DE SOUZA

CFE(4) 26.7.25; 27.5.23; 29.1.13
NCL(9) 42 análise de sistemas [informática];análise
de sistemas [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática; assessoria,
consultoria e informação no campo da segurança da
informática[ informação, assessoria, consultoria
];atualização
de
software
de
computador;
atualização de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];computadores (projeto de
sistema de -);computadores (projeto de sistema de )[ informação, assessoria, consultoria ];duplicação de
programas de computador; duplicação de programas
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];manutenção de software de computador;
manutenção
de
software
de
computador[
informação, assessoria, consultoria ];análise e
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];análise e processamento de dados
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ];assistência técnica em software;
assistência técnica em software[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(atualização de -);software de computador
(atualização de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (manutenção
de -);software de computador (manutenção de -)[
informação,
assessoria,
consultoria
];dados
(recuperação de -) [informática];dados (recuperação
de -) [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];análise de suporte e sistema [serviço de
informática];análise de suporte e sistema [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática];serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];banco de dados
(serviços
de
desenvolvimento
de
-)
[informática];banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento de -) [informática][ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(aluguel de -);software de computador (aluguel de -)[
informação, assessoria, consultoria ];implantação de
sistema [informática];implantação de sistema
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de software de computador; aluguel de
software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];automação industrial [desenvolvimento,
instalação e manutenção de sistemas];automação
industrial
[desenvolvimento,
instalação
e
manutenção de sistemas][ informação, assessoria,
consultoria ];computador (duplicação de programas
de -);computador (duplicação de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];instalação de
software de computador; instalação de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];conversão de dados e programas de computador
[exceto conversão física];conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão física][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação em software[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador

No.902775774 15/07/2010
400
Tit.RÁDIO MONTE DA GÁVEA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35790070000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOVE SONGS
NCL(9) 41 rádio (programas de entretenimento de -)
Procurador: ALVES VIEIRA E LOPES ADVOGADOS
No.902775782 15/07/2010
400
Tit.RÁDIO MONTE DA GÁVEA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35790070000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOVE SONGS
NCL(9) 38 radiodifusão
Procurador: ALVES VIEIRA E LOPES ADVOGADOS
No.902775820 15/07/2010
400
Tit.ASTELLAS PHARMA INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183202
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VOLUTSA
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas e substâncias
para uso humano
Prior.:2536694
19/01/2010 GB
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902775847 15/07/2010
400
Tit.ASTELLAS PHARMA INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0183202
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VESOMNI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas e substâncias
para uso humano
Prior.:2536698
19/01/2010 GB
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902776118 15/07/2010
400
Tit.RJ.PET - PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06040647000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RJ PET 26

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 05 aminoácidos para uso veterinário;
medicamentos para uso veterinário; biocidas;
acaricidas; germicidas; microrganismos (culturas de ) para uso medicinal e veterinário; soros;
bacteriológicas (preparações -) para uso medicinal e
veterinário; culturas de microrganismos para uso
medicinal e veterinário; antissépticos; bacterianas
(preparações -) para uso medicinal ou veterinário;
loções para uso veterinário; fungicidas; biológicas
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(preparações -) para uso veterinário; cães (loções
para -);cimento para cascos de animal; pesticidas;
químicas (preparações -) para uso veterinário;
animais (produtos para lavar -);inseticidas;
enzimáticas (preparações -) para uso veterinário;
coleiras antiparasitas para animais; gorduras para
uso
veterinário;
vacinas;
antiparasitárias
(preparações -);parasiticidas; anestésicos; enzimas
para uso veterinário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'PET'
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.902776207 15/07/2010
Tit.KIX INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10565769000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KIDUX

400

CFE(4) 4.5.21; 26.1.16; 26.11.5; 27.5.25
NCL(9) 09 processadores de texto; unidades
centrais
de
processamento
[processadores]
[informática];timer [dispositivo que liga ou desliga
automaticamente
qualquer
equipamento,
em
momento
predeterminado];programas
de
computador gravados; programas de jogos de
computador; canetas eletrônicas para unidades de
visualização; computador (memórias para );programas
de
computador
[para
download];computador (periféricos de -);leitores
ópticos de caractere; processadores [unidades
centrais de processamento] [informática];publicações
eletrônicas [para download];cartões com circuito
integrado
[cartões
inteligentes];computador
(programas de -) [para download];dados (suportes
magnéticos para -);cartões inteligentes [cartões com
circuito
integrado];processamento
de
dados
(dispositivos para -);programas operacionais para
computador
[gravados];circuitos
integrados;
computador (programas de -), gravados; software
para jogo e entretenimento [programa de
computador];aparelho ou instrumento de controle;
microprocessadores; computador (programas de -),
gravados
[programas];juke
boxes
[informática];computador (programas operacionais
para -) [gravados]
Procurador: NATAN BARIL
No.902776223 15/07/2010
400
Tit.IRMEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10657159000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IRMEN

CFE(4) 27.5.1,24
NCL(9) 37 aluguel de guindaste; aluguel de
escavadeiras; escavadeiras (aluguel de -);aluguel de

equipamento de construção; equipamento
construção (aluguel de -)
Procurador: CHARLES SOARES ROCHA

de

No.902776320 15/07/2010
400
Tit.KIX INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10565769000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KIDUX
NCL(9) 09 timer [dispositivo que liga ou desliga
automaticamente
qualquer
equipamento,
em
momento
predeterminado];programas
de
computador
gravados;
microprocessadores;
processadores de texto; programas operacionais
para computador [gravados];computador (memórias
para -);computador (periféricos de -);software para
jogo
e
entretenimento
[programa
de
computador];leitores
[equipamentos
de
processamentos de dados];processamento de dados
(dispositivos para -);programas de jogos de
computador; programas de computador [para
download];cartões com circuito integrado [cartões
inteligentes];computador (programas de -), gravados;
computador (programas operacionais para -)
[gravados];dados (suportes magnéticos para );computador
(programas
de
-)
[para
download];aparelho ou instrumento de controle;
leitores ópticos de caractere; unidades centrais de
processamento [processadores] [informática];juke
boxes [informática];cartões inteligentes [cartões com
circuito integrado];circuitos integrados; jogos de
computador (programas de -);canetas eletrônicas
para unidades de visualização; computador
(programas de -), gravados [programas]
Procurador: NATAN BARIL
No.902776401 15/07/2010
400
Tit.MARCELO GONÇALVES MARCILI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15430705829
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Banda Forum

CFE(4) 22.1.1; 22.1.5; 22.1.10; 22.1.15,21
NCL(9) 41 divertimento; divertimento[ informação,
assessoria, consultoria ]; dublagem; dublagem[
informação, assessoria, consultoria ]; fotográficas
(reportagens -); fotográficas (reportagens -)[
informação, assessoria, consultoria ]; recreação
(provimento de instalações para -); recreação
(provimento de instalações para -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; religiosa (educação -);
religiosa (educação -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; shows (produção de -); shows
(produção de -)[ informação, assessoria, consultoria
]; teatrais (produções -); teatrais (produções -)[
informação, assessoria, consultoria ]; aluguel de
salão de festas para eventos; aluguel de salão de
festas para eventos[ informação, assessoria,
consultoria ]; desfile de moda somente para
entretenimento; desfile de moda somente para
entretenimento[ informação, assessoria, consultoria
]; promotor de eventos [se artísticos/culturais];
promotor de eventos [se artísticos/culturais][
informação, assessoria, consultoria ]; aluguel de
aparelhos de rádio e televisão; aluguel de aparelhos
de rádio e televisão[ informação, assessoria,
consultoria ]; equipamentos para gravação de som
(aluguel de -); equipamentos para gravação de som
(aluguel de -)[ informação, assessoria, consultoria ];
fotografia; fotografia[ informação, assessoria,
consultoria ]; produção de shows; produção de
shows[ informação, assessoria, consultoria ];
televisão (programas de entretenimento de -);

televisão (programas de entretenimento de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; textos
(publicação de -) [exceto para publicidade]; textos
(publicação de -) [exceto para publicidade][
informação, assessoria, consultoria ]; vídeos
(produção de -); vídeos (produção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; vocacional (orientação -);
vocacional (orientação -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; serviços de lazer e entretenimento,
prestados a título de assistência social; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência
social[
informação,
assessoria,
consultoria ]; aluguel de estádios; aluguel de
estádios[ informação, assessoria, consultoria ];
cenários para palco (aluguel de -); cenários para
palco (aluguel de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; entretenimento; entretenimento[
informação, assessoria, consultoria ]; informações
sobre educação [instrução]; informações sobre
educação [instrução][ informação, assessoria,
consultoria ]; organização de bailes; organização de
bailes[ informação, assessoria, consultoria ];
orientação vocacional; orientação vocacional[
informação, assessoria, consultoria ]; planejamento
de festas; planejamento de festas[ informação,
assessoria, consultoria ]; rádio e televisão (aluguel
de aparelhos de -); rádio e televisão (aluguel de
aparelhos de -)[ informação, assessoria, consultoria
]; rádio e televisão (produção de programas de -);
rádio e televisão (produção de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; cursos livres
[ensino]; cursos livres [ensino][ informação,
assessoria, consultoria ]; serviços de educação,
prestados a título de assistência social; serviços de
educação, prestados a título de assistência social[
informação, assessoria, consultoria ]; colóquios
(organização e apresentação de -); colóquios
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; aluguel de câmeras de
vídeo; aluguel de câmeras de vídeo[ informação,
assessoria, consultoria ]; aluguel de equipamentos
para gravação de som; aluguel de equipamentos
para gravação de som[ informação, assessoria,
consultoria
];
congressos
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; espetáculos (serviços de -);
espetáculos (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; espetáculos ao vivo (apresentação de ); espetáculos ao vivo (apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; estádios
(aluguel de -); estádios (aluguel de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; filmagem em vídeo;
filmagem em vídeo[ informação, assessoria,
consultoria ]; informações sobre entretenimento
[lazer]; informações sobre entretenimento [lazer][
informação, assessoria, consultoria ]; informações
sobre recreação; informações sobre recreação[
informação, assessoria, consultoria ]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização de competições [educação ou
entretenimento][ informação, assessoria, consultoria
]; organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de congressos[
informação, assessoria, consultoria ]; publicação de
livros; publicação de livros[ informação, assessoria,
consultoria ]; rádio (programas de entretenimento de
-); rádio (programas de entretenimento de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; roteirização
(serviços de -); roteirização (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] ;
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento] [ informação, assessoria, consultoria ];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; empresário [organização e produção
de espetáculos][ informação, assessoria, consultoria
]; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e
entretenimento[
informação,
assessoria,
consultoria ]; competições desportivas (organização
de -); competições desportivas (organização de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; aluguel de
equipamento de áudio; aluguel de equipamento de
áudio[ informação, assessoria, consultoria ]; cenários
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para shows (aluguel de -); cenários para shows
(aluguel de -)[ informação, assessoria, consultoria ];
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
entretenimento [lazer] (informações sobre -)[
informação, assessoria, consultoria ]; festas
(planejamento de -); festas (planejamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; produção de
filme; produção de filme[ informação, assessoria,
consultoria ]; simpósios (organização e apresentação
de -); simpósios (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; televisão e
rádio (produção de programas de -); televisão e rádio
(produção de programas de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; venda de ingressos para
shows e espetáculos; venda de ingressos para
shows e espetáculos[ informação, assessoria,
consultoria ]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento][
informação, assessoria, consultoria ]; cenografia
(serviços de -); cenografia (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; serviços de
premiação; serviços de premiação[ informação,
assessoria, consultoria ]; sonorização; sonorização[
informação, assessoria, consultoria ]; sonorização de
eventos para empresas e similares; sonorização de
eventos para empresas e similares[ informação,
assessoria, consultoria ]; aluguel de cenários para
palco; aluguel de cenários para palco[ informação,
assessoria, consultoria ]; aluguel de equipamentos
para iluminação de teatro ou estúdios de televisão;
aluguel de equipamentos para iluminação de teatro
ou estúdios de televisão[ informação, assessoria,
consultoria ]; discoteca (serviços de -); discoteca
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria ];
educação religiosa; educação religiosa[ informação,
assessoria, consultoria ]; instrução (serviços de -);
instrução (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; organização de espetáculos [shows]
[serviços
de
empresário];
organização
de
espetáculos [shows] [serviços de empresário][
informação, assessoria, consultoria ]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento][ informação, assessoria, consultoria ];
reservas de lugares para shows; reservas de lugares
para shows[ informação, assessoria, consultoria ];
seminários (organização e apresentação de -);
seminários (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer][ informação, assessoria,
consultoria ]; competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
competições
(organização de -) [educação ou entretenimento][
informação, assessoria, consultoria ]; apresentação
de espetáculos ao vivo; apresentação de
espetáculos ao vivo[ informação, assessoria,
consultoria ]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização de exposições
para fins culturais ou educativos[ informação,
assessoria,
consultoria
];
organização
e
apresentação de conferências; organização e
apresentação
de
conferências[
informação,
assessoria,
consultoria
];
organização
e
apresentação de seminários; organização e
apresentação
de
seminários[
informação,
assessoria,
consultoria
];
organização
e
apresentação de simpósios; organização e
apresentação de simpósios[ informação, assessoria,
consultoria ]; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos[ informação, assessoria, consultoria ];
teatro de variedades [espetáculos musicais]; teatro
de variedades [espetáculos musicais][ informação,
assessoria, consultoria ]; grupo musical; grupo
musical[ informação, assessoria, consultoria ];
composição musical (serviços de -); composição
musical (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; aluguel de cenários para shows;
aluguel de cenários para shows[ informação,
assessoria, consultoria ]; estúdios de gravação
(serviços de -); estúdios de gravação (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ]; organização e
apresentação de colóquios; organização e
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apresentação de colóquios[ informação, assessoria,
consultoria ]; orquestra (serviços de -); orquestra
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria ];
produção de programas de rádio e televisão;
produção de programas de rádio e televisão[
informação, assessoria, consultoria ]; produção de
vídeos; produção de vídeos[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BANDA"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902776444 15/07/2010
Tit.BBCOM INTERNET, EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12154029000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRASIL BACANA

400
CFE(4) 26.4.1; 26.11.13; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de móveis; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902776797 15/07/2010
Tit.KIX INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10565769000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KIDUX

400

CFE(4) 26.4.1; 26.11.13; 27.5.1
NCL(9) 25 calçados *;vestuário *
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902776487 15/07/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO REDE DE RÁDIO DO RS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05817867000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE GAÚCHA DE RÁDIOS DO INTERIOR

CFE(4) 19.3.25; 26.1.5; 26.4.4; 27.5.1,10
NCL(9) 35 publicidade on-line em rede de
computadores; anúncio; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
promoção de negócios dos associados; aluguel de
tempo de publicidade em meios de comunicação;
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários;
publicidade
externa
[letreiros,
outdoors];serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados.;publicidade de
rádio; comerciais de rádio
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "REDE" E "DE RÁDIOS DO
INTERIOR".
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902776533 15/07/2010
Tit.BBCOM INTERNET, EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12154029000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASIL BACANA

400

CFE(4) 4.5.21; 26.1.16; 26.11.5; 27.5.25
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação
sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens[
informação, assessoria, consultoria ];bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -);bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];compilação de informação
para bancos de dados de computador; compilação
de informação para bancos de dados de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
compilação de informações em bancos de dados de
computador; assessoria, consultoria e informação
em compilação de informações em bancos de dados
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];serviços de processamento de dados [compilação
em banco de dados];serviços de processamento de
dados [compilação em banco de dados][ informação,
assessoria, consultoria ];bancos de dados de
computador (compilação de informação em );bancos de dados de computador (compilação de
informação
em
-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];sistematização de informações em
bancos de dados de computador; sistematização de
informações em bancos de dados de computador[
informação,
assessoria,
consultoria
];texto
(processamento de -);texto (processamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ].
Procurador: NATAN BARIL
No.902776924 15/07/2010
Tit.KIX INFORMÁTICA S/A (BR/PR)

400
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10565769000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KIDUX
NCL(9) 35 bancos de dados de computador
(compilação de informação em -);bancos de dados
de computador (compilação de informação em -)[
informação,
assessoria,
consultoria
];texto
(processamento de -);texto (processamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
processamento de dados [compilação em banco de
dados];serviços de processamento de dados
[compilação em banco de dados][ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens[ informação, assessoria, consultoria
];compilação de informação para bancos de dados
de computador; compilação de informação para
bancos de dados de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria e informação em compilação de
informações em bancos de dados de computador[
informação, assessoria, consultoria ];bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -);bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -)[ informação,
assessoria,
consultoria
];sistematização
de
informações em bancos de dados de computador;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisa de dados em arquivos de computador para
terceiros; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisa de dados em arquivos de computador para
terceiros[ informação, assessoria, consultoria ].
Procurador: NATAN BARIL
No.902777041 15/07/2010
Tit.RENAN COGO DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28949399814
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRAPÉZIO ENGENHARIA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 projeto de tubulação; desenho de plantas
para construção; cálculo e dimensionamento na área
de engenharia; projetos técnicos (estudos para );projeto e cálculo; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia; estudos para
projetos técnicos; projeto de distribuição de água;
projeto de geração de energia elétrica; engenharia
civil [projeto de -];perícia técnica na área de
engenharia
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENGENHARIA".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902777068 15/07/2010
400
Tit.DIGIPRONTO SERVIÇOS S/C LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03297361000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DIGIPROMO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 produção de vídeos; produção de vídeos[
informação, assessoria, consultoria ];promotor de
eventos [se artísticos/culturais][ assessoria ];serviços
de educação, prestados a título de assistência
social[
assessoria,
consultoria
];assessoria,
consultoria e informação em edição; assessoria,
consultoria e informação em edição[ assessoria,
consultoria ];serviços de imagem digital; serviços de
imagem digital[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social[ assessoria, consultoria ];filmagem
em vídeo; filmagem em vídeo[ informação,
assessoria, consultoria ];organização de exposições
para fins culturais ou educativos; organização de
exposições para fins culturais ou educativos[
informação, consultoria ]
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO
No.902777122 15/07/2010
Tit.RENAN COGO DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28949399814
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRAPÉZIO ENGENHARIA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 assentamento de tijolos; construção e
reparação de obra civil; construtor (serviços de );assessoria, consultoria e informação em pintura de
prédios; construção civil (supervisão de trabalhos de
-);construção e reparação em colocação de piso;
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção; assessoria consultoria e informação
em
construções;
assessoria,
consultoria
e
informação em aluguel de equipamentos para
construção; assessoria, consultoria e informação em
manutenção de instalações de esgoto; alvenaria
(serviços de -);assessoria, consultoria e informações
sobre montagem/construção de estrutura predial
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENGENHARIA".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902777130 15/07/2010
400
Tit.KIX INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10565769000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KIDUX
NCL(9) 42 atualização de software de computador;
atualização de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(manutenção de -);software de computador
(manutenção de -)[ informação, assessoria,
consultoria
];implantação
de
sistema

[informática];implantação de sistema [informática][
informação,
assessoria,
consultoria
];dados
(recuperação de -) [informática];dados (recuperação
de -) [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
software; assessoria, consultoria e informação em
software[ informação, assessoria, consultoria ];banco
de dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática];banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento de -) [informática][ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações no campo da manutenção da
segurança e integridade de banco de dados [serviço
de informática];assessoria, consultoria e informações
no campo da manutenção da segurança e
integridade de banco de dados [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];criação e manutenção de web sites para terceiros;
criação e manutenção de web sites para terceiros[
informação, assessoria, consultoria ];hospedagem
de web sites; hospedagem de web sites[ informação,
assessoria, consultoria ];instalação de software de
computador; instalação de software de computador[
informação, assessoria, consultoria ];recuperação de
dados
[informática];recuperação
de
dados
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];assistência técnica em software; assistência técnica
em software[ informação, assessoria, consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (elaboração [concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física];conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão
física][
informação,
assessoria,
consultoria ];elaboração [concepção] de software de
computador; elaboração [concepção] de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (aluguel de -);software de
computador (aluguel de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (instalação de );software de computador (instalação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];manutenção de
software de computador; manutenção de software
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];banco de dados (aluguel de servidor de -, para
terceiros);banco de dados (aluguel de servidor de -,
para terceiros)[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de software de computador; aluguel de
software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de tempo de acesso a banco de
dados; aluguel de tempo de acesso a banco de
dados[ informação, assessoria, consultoria ];análise
e
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];análise e processamento de dados
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (atualização de
-);software de computador (atualização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados[ informação,
assessoria, consultoria ].
Procurador: NATAN BARIL
No.902777173 15/07/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DAS PRODUTORAS DE MÚSICA
DO ESTADO DA BAHIA - APA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05478651000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AXÉ BRASÍLIA
NCL(9) 41 entretenimento; apresentação de
espetáculos ao vivo; divertimento; planejamento de
festas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AXÉ"
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.902777432 15/07/2010
Tit.REFLORESTAMENTO DO BRASIL LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11855403000139

400
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORESTRY

CFE(4) 5.1.7; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FORESTRY".
Procurador: WETTOR - BUREAU DE APOIO
EMPRESARIAL S/S LTDA ME
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de -);educação (serviços de -);ensino (serviços de );linguagem de sinais (interpretação de -);curso
técnico de formação; assessoria, consultoria e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];universidade [serviço de
educação];treinamento
prático
[demonstração];cursos livres [ensino];assessoria,
consultoria e informação ensino; informações sobre
educação [instrução];assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FACULDADE"
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

No.902777726 15/07/2010
400
Tit.JONIL VALENTE CORDEIRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04983650857
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEIC INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA

No.902778340 15/07/2010
Tit.SOCIEDADE EDUCACIONAL PINTO E
MENEZES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03665246000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOTEC

400

No.902777785 15/07/2010
400
Tit.JOIRCE DE JESUS DE ALMEIDA TEIXEIRA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93279164000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IMPERADOR

No.902777505 15/07/2010
210
Tit.W W PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09292241000126
*INDEFERIMENTO.
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.902777548 15/07/2010
210
Tit.SOLO CUP OPERATING CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7515626
*INDEFERIMENTO.
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CACAU"
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);informações sobre
educação [instrução];instrução (serviços de -);cursos
livres [ensino];educação (serviços de -);curso técnico
de formação; universidade [serviço de educação]
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 24.9.3
NCL(9) 18 arreios para animais; correia
[selaria];arreios (correias de -);bridões; chicotes;
cabrestos; correias de arreios; capas para animais;
selaria
Procurador: CLÁUDIO JOSÉ MARTINS COSTA
GONÇALVES

No.902778358 15/07/2010
Tit.KIX INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10565769000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KIDUX

400

No.902777939 15/07/2010
400
Tit.F-UM MIDIA ELETRONICA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03162163000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRO Angulo
NCL(9) 35 espaço publicitário (aluguel de -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902777947 15/07/2010
400
Tit.MEGAFORCE CONFECÇÕES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06299495000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MEGA SPORT
CFE(4) 14.7.20; 27.5.1
NCL(9) 41 ensino (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA "
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902777777 15/07/2010
400
Tit.UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES PARAÍSO
LTDA - UNIESP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03486286000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Faculdade Calafiori
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 camisetas; malhas [vestuário];roupa para
ginástica; bermudas; agasalhos para as mãos;
futebol (sapatos de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SPORT".
Procurador: CLÁUDIO JOSÉ MARTINS COSTA
GONÇALVES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais; instrução (serviços

No.902778137 15/07/2010
400
Tit.VENEZA EXPRESS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71628564000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CACAU MORENO
NCL(9) 30 chocolate; doces [confeitos];cacau [doce
de-];confeitos; cacau em pó;cacau (produtos de -)

CFE(4) 4.5.21; 26.1.16; 26.11.5; 27.5.25
NCL(9) 42 hospedagem de web sites; hospedagem
de web sites[ informação, assessoria, consultoria
];serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática];serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação em software[ informação,
assessoria, consultoria ];elaboração [concepção] de
software de computador; elaboração [concepção] de
software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];instalação de software de computador;
instalação de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(aluguel de -);software de computador (aluguel de -)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (elaboração [concepção] de-);software
de computador (elaboração [concepção] de-)[
informação, assessoria, consultoria ];implantação de
sistema [informática];implantação de sistema
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];conversão de dados e documentos de suporte
físico para suporte eletrônico; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte
eletrônico[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de tempo de acesso a banco de dados;
aluguel de tempo de acesso a banco de dados[
informação, assessoria, consultoria ];banco de dados
(serviços
de
desenvolvimento
de
-)
[informática];banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento de -) [informática][ informação,
assessoria, consultoria ];suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
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configuração de banco de dados; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados[ informação,
assessoria, consultoria ];conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão
física];conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física][ informação,
assessoria, consultoria ];dados (recuperação de -)
[informática];dados (recuperação de -) [informática][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática];assessoria, consultoria e
informações no campo da manutenção da
segurança e integridade de banco de dados [serviço
de informática][ informação, assessoria, consultoria
];banco de dados (aluguel de servidor de -, para
terceiros);banco de dados (aluguel de servidor de -,
para terceiros)[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (instalação de -);software
de computador (instalação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];criação e manutenção de
web sites para terceiros; criação e manutenção de
web sites para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria
];recuperação
de
dados
[informática];recuperação de dados [informática][
informação, assessoria, consultoria ];atualização de
software de computador; atualização de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];manutenção de software de computador;
manutenção
de
software
de
computador[
informação, assessoria, consultoria ];programação
de computador [informática];programação de
computador [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (atualização de
-);software de computador (atualização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (manutenção de -);software de
computador (manutenção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de computadores;
aluguel de computadores[ informação, assessoria,
consultoria ];análise e processamento de dados
[serviço de informática];análise e processamento de
dados [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ];assistência técnica em
software; assistência técnica em software[
informação, assessoria, consultoria ].
Procurador: NATAN BARIL
No.902778366 15/07/2010
Tit.ANA LÚCIA PALLARES LOPES ARAÚJO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31551189895
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DEN T TOTAL DEN ODONTOLOGIA

Tit.LEONIDAS TRINDADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08391471802
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PEDRO HENRIQUE & LEONARDO
NCL(9) 41 espetáculos ao vivo (apresentação de );shows (produção de -);conjunto musical (serviços
de -) [serviços de entretenimento];banda de música
[serviços de entretenimento];apresentação de
espetáculos ao vivo; produção de shows
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES

CFE(4) 1.5.1-2; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 39 locação de caminhões; transporte;
assessoria, consultoria e informação em transportes;
logística referente ao transporte de carga; frete
(serviços de despachantes de -);frete [transporte de
mercadorias];informações
sobre
transportes;
corretagem
de
frete
[despachante
de
frete];transporte por caminhão; expedição de frete;
despachante de frete somente para corretagem de
frete; assessoria, consultoria e informações sobre
transportes; afretamento; corretagem de transporte
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRANSPORTE E LOGÍSTICA".
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.902778730 15/07/2010
400
Tit.WORLD NUTRI - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02349216000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOX 26

No.902779222 16/07/2010
400
Tit.OPHOS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09643910000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OPHOS
NCL(9) 09 computador (programas de -), gravados;
computador
(programas
de
-),
gravados
[programas];computador (programas de -) [para
download];computador (programas operacionais
para -) [gravados], excluindo produtos e serviços
relacionados à anti-vírus de computador (software ou
hardware), anti-malware de computador (software ou
hardware), software ou hardware de computador
para criptografia de dados, software ou hardware),
software ou hardware de computador e para
filtragem de spam ou spyware, software ou hardware
de computador para provisão de segurança de
dados de serviços de informação e consultoria
relativos a estes produtos e serviços.
Procurador: PAULO SÉRGIO CALIXTO MENDES
No.902779320 16/07/2010
400
Tit.FERNANDO BARRETO RODRIGUES DA SILVA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29820293839
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FERNANDO & RENAN

400

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 44 assessoria, consultoria e informação
odontológica; odontologia; odontologia [cirurgiãodentista]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ODONTOLOGIA".
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902778404 15/07/2010
400
Tit.RTL - TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA
EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08408407000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 26 TRANSPORTE E LOGÍSTICA

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 31 alimentos para animais; bloco de sal para
animais; proteína para consumo animal; sal para
gado; torta para gado; alimento para gado; torta de
colza para gado; alimentos para animais de
estimação; animais confinados (alimento para );areia higiênica aromática para animais de
estimação; papas para engorda de animais de
criação; farinha de osso para animal; animais
(preparações para engorda de -);biscoitos para cães;
pássaros (alimentos para -);ração para animal;
biscoito para animal de estimação; animais de
estimação (lixa para -) [areia higiênica];objetos
comestíveis para mascar para animais; torta de
amendoim para animais; cereal para animal;
preparações veterinárias aromatizadas utilizadas em
almofadas ou similares para educar animais; farinha
para animais; forragens fortificantes para animais;
açúcar para animal; alfafa [alimento para
animal];suplemento alimentar para ração de animal
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.902778820 15/07/2010
400
Tit.PORTO CAMARGO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10289316000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTO CAMARGO
NCL(9) 36 avaliação imobiliária; administração de
imóveis; administração predial; incorporação de
imóvel; arrendamento de imóveis
Procurador: ANTONIO MARCOS ROCHA
CAXAMBU
No.902779125 16/07/2010

400

CFE(4) 26.4.2; 26.5.1; 27.5.1
NCL(9) 41 conjunto musical (serviços de -) [serviços
de entretenimento]; entretenimento; espetáculos
(serviços de -); shows (produção de -); grupo
musical; espetáculos ao vivo (apresentação de -);
composição musical (serviços de -); banda de
música [serviços de entretenimento]; apresentação
de espetáculos ao vivo; produção de shows.
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES
No.902779575 16/07/2010
Tit.LIVIA LIMA DE FREITAS MELO (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10313078000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COCKTAIL DRESS

400

CFE(4) 27.5.1; 29.1.3; 29.1.5,12
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
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Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"DRESS".
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA
No.902779621 16/07/2010
Tit.PESCADOS E CIA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10259813000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PESCADOS & CIA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 rua (máquinas varredoras de -)
[autopropulsoras];pistolas
para
pintar;
pintar
(máquinas para -)
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

CFE(4) 8.5.1,15
NCL(9) 29 caviar; sardinhas; frutos do mar; camarão
não vivo; mariscos [não vivos];mexilhões [não
vivos];lagostins [não vivos];salmão; siri [não vivo];filé
de peixe; peixe (alimentos à base de -);peixe em
conserva; lula; ostras [não vivas];anchovas;
camarões [não vivos];salmoura (peixe em );escargô;peixe em salmoura; peixe enlatado;
pescado [não vivo];bacalhau; crustáceos [não
vivos];lagostas [não vivas];alimentos à base de
peixe; atum; batatas fritas; peixe (filé de );caranguejo; lagostins-do-rio [não vivos]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PESCADOS" E "CIA",
ISOLADAMENTE.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902779648 16/07/2010
400
Tit.MAFER REPRESENTAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61800140000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HAPPY HOUR
NCL(9) 25 saias; sapatos de praia; sobretudos
[vestuário]; banho (roupões de -); calças; jaleco;
canga; roupões de banho; sapatos de futebol;
sungas; banho (toucas de -); botinas; ginástica
(roupa para -) [colante]; camisas; chuteira; calçado
para uso profissional; boné; sandálias; banho
(calções de -); botas (canos de -); botas; cuecas;
malhas [vestuário]; calçado esportivo; calçados para
snowboarding (ompi); calção para banho; sapatos
(antiderrapantes para -); banho (chinelos de -); botas
de esqui; meias; maiô; banho (sandálias de -);
bermudas; botas (calcanheiras para -); botas para
esportes; chinelos [pantufas]; ginástica (sapatos
para -); banho (roupas de -); boné (palas de -);
bonés; calçados; chapéus, bonés; biquíni; roupa
para ginástica; roupa para ginástica [colante];
calçados; chuteiras de futebol (travas para -), todos
os produtos anteriormente citados incluídos nesta
classe.
Procurador: ANTONIO BELMIRO DE SOUZA
SANTOS
No.902779702 16/07/2010
400
Tit.SINALGOLD - SINALIZACAO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04339717000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SG SINALGOLD

No.902779753 16/07/2010
Tit.PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05865367000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DAS FERRAGENS

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas; comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas [
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas [ informação, assessoria, consultoria ];
demonstração de produtos; demonstração de
produtos [ informação, assessoria, consultoria ];
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos manuais (propulsão muscular) [
informação, assessoria, consultoria ]; comércio
(através de qualquer meio) de chicotes, arreios e
artigos de selaria; comércio (através de qualquer
meio) de chicotes, arreios e artigos de selaria [
informação, assessoria, consultoria ]; atendimento
ao cliente [s.a.c.; serviço de orientação ao
consumidor]; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço
de orientação ao consumidor] [ informação,
assessoria, consultoria ]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de serralharia; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
serralharia [ informação, assessoria, consultoria ];
comércio (através de qualquer meio) de metais em
folhas e em pó para pintores, decoradores,
impressores e artistas; comércio (através de
qualquer meio) de metais em folhas e em pó para
pintores, decoradores, impressores e artistas [
informação, assessoria, consultoria ]; comércio
(através de qualquer meio) de armas brancas;
comércio (através de qualquer meio) de armas
brancas [ informação, assessoria, consultoria ];
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais [ informação, assessoria,
consultoria ]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum [
informação, assessoria, consultoria ]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar

eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade [ informação, assessoria, consultoria ];
promoção de vendas [para terceiros]; promoção de
vendas [para terceiros] [ informação, assessoria,
consultoria
];
representação
comercial;
representação comercial [ informação, assessoria,
consultoria ]; administração comercial; administração
comercial [ informação, assessoria, consultoria ];
administração de empresa; administração de
empresa [ informação, assessoria, consultoria ];
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos [
informação, assessoria, consultoria ].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
CASA DAS FERRAGENS.
Procurador: MOACIR ARAUJO DA SILVA
No.902779761 16/07/2010
Tit.QUICK CHANGE ARTIST, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7234767
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QCA ONESOLE

400

CFE(4) 27.5.1,22
NCL(9) 25 calçados (incluídos nesta classe).
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.902779842 16/07/2010
Tit.PAULO CAETANO MAGRO-ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75126755000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CASA DE CARNES DO LAGO

400

CFE(4) 3.4.1; 27.5.1
NCL(9) 29 aves não vivas; salgadas (carnes );lingüiça; costelinha; fígado; carne; ovo para
alimentação; chouriço; peixe (filé de -);charque ou
carne seca
;rim; pé de porco [chispe];costela;
língua; terrine de carne ;rabada [de boi, de porco ou
de vitela];ovos *;tutano animal para uso alimentar;
ossobuco; terrine de ave; bacon; carne de porco;
carnes salgadas; chouriços de sangue; salsichas;
tripas; filé de peixe; banha de porco para uso
alimentar; chispe [pé de porco];bucho comestível;
lombo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CASA DE CARNES".
Procurador: DIMENSAO - MARCAS & PATENTES
S/S LTDA.
No.902779982 16/07/2010
Tit.ERREVE ENGENHARIA LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24995557000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ERREVÊ ENGENHARIA

400
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PERGULA".
Procurador: MARI LOURDES MACHADO GUERRA

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SARA NOIVAS

No.902781022 19/07/2010
Tit.WAGNER JACONI DA CRUZ (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09352497000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FREE ART

CFE(4) 27.1.1
NCL(9) 42 cálculo e dimensionamento na área de
engenharia; projeto e cálculo; assessoria, consultoria
e informações sobre engenharia; engenharia civil
[projeto de -];engenharia civil [projeto de -][
consultoria ];projeto de engenharia de qualquer
natureza
Procurador: LUCINETE CARDOSO DE MELO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 45 aluguel de trajes a rigor; aluguel de
roupas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "NOIVAS".
Procurador: HÉLIO SCHROEDER DAVILA ME.

No.902780042 16/07/2010
400
Tit.CHURRASKIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CHURRASQUEIRAS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08800405000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHURRASKIT

No.902780786 19/07/2010
Tit.ENSI MODAS-COMÉRCIO DE ROUPA
INFANTIL LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08686090000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: @BABY

400

400

CFE(4) 9.3.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902781065 19/07/2010
400
Tit.COMERCIAL DA LIMPEZA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00781403000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RODO MÁGICO

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de cozimento; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum; comércio
(através de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis
Procurador: ANDRA ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.902780204 16/07/2010
Tit.GILVANETE DE OLIVEIRA AZEVEDO ME
(BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08754305000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NTMAKEUP STUDIO

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"STUDIO" e da expressão "MAKE UP",
isoladamente.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.902780719 19/07/2010
Tit.JUÇARA MAFRA PEREIRA ME. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09320161000137

400

CFE(4) 24.17.17; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário [incluído nesta classe];enxovais
de bebês; malhas [vestuário]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
SÍMBOLO @ E DA EXPRESSÃO "BABY",
ISOLADAMENTE.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902780824 19/07/2010
400
Tit.PERGULA EMPREITEIRA DE MÃO-DE-OBRA
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08679346000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PERGULA

CFE(4) 24.15.21; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 37 construção e reparação em colocação de
alvenaria; reboco (serviços de -);impermeabilização
em obra civil; construção civil (supervisão de
trabalhos de -);encanamento (serviços de );equipamento de construção (aluguel de );terraplanagem;
montagem
de
andaimes;
construção
de
vedação;
edificações
(impermeabilização de -);reconstrução de construção
[ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele,
que se reconstruiu ou reformou];construção e
reparação em colocação de piso; pintura, de interior
e de exterior

CFE(4) 1.15.21; 11.7.1; 27.5.1
NCL(9) 21 rodo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "RODO" E DA FIGURA DO RODO.
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902781103 19/07/2010
Tit.HOBI & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81639791000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GRUPO HOBI

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 19 balastro [brita de escória];areia; cascalho;
concreto; calcário; cal; calcária (pedra -);granito;
pedra; pedras de construção; lajota; manilha; pedra
calcária; argamassa; concreto (elementos de -) para
construção
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO"
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
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No.902781111 19/07/2010
400
Tit.LF COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS
PARA VEICULOS LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10585585000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QUALIDADE SOM

CFE(4) 16.1.4; 26.4.2; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 12 direcionais (luzes -) para veículos;
buzinas para veículos; retrovisores (espelhos );assento (capas de -) para veículos; amortecedores
para automóveis; alarme anti-roubo para veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "QUALIDADE" E "SOM".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.

CFE(4) 26.3.1; 27.5.1
NCL(9) 37 instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação, manutenção e reparo de
máquinas; manutenção de equipamentos elétricos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BALANÇAS".
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.902781375 19/07/2010
400
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POR UM FIO
NCL(9) 38 transmissão de mensagens e de imagens
por meio de computador; televisionamento; satélite
(transmissão por -);radiodifusão; correio eletrônico;
teledifusão; transmissão de filmes de televisão via
cabo, satélite, rede de telecomunicação; eletrônico
(correio -);teledifusão por cabo
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902781456 19/07/2010
400
Tit.PREMIUM COMERCIAL DE CARNES LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10685194000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASIL MEAT

CFE(4) 9.3.1; 9.3.3; 9.3.9,26
NCL(9) 25 vestuário *
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"STYLE".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902781510 19/07/2010
Tit.FLEX ASSESSORIA E ZELADORIA LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00952800000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLEX ASSESSORIA E ZELADORIA

400

No.902781146 19/07/2010
210
Tit.SANTOS & TREVISAN ALIMENTOS ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11199953000147
*INDEFERIMENTO.
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902781340 19/07/2010
Tit.LOJAS MILANI LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02502068000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOJAS milani

400

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
couro; importação-exportação (agências de );comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BRASIL" E "MEAT".
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; aluguel de
máquinas fotocopiadoras; representação comercial
de aparelho elétrico, eletrônico e térmico
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOJAS".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902781359 19/07/2010
Tit.IRMÃOS AFTS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38713574000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BT BALANÇAS TRIÂNGULO

400

No.902781464 19/07/2010
400
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POR UM FIO
NCL(9) 41 entretenimento; espetáculos (serviços de
-);televisão e rádio (produção de programas de );produção de programas de rádio e televisão;
produção
de
vídeos;
aluguel
de
filmes
cinematográficos; produção de filme; competições
(organização
de
-)
[educação
ou
entretenimento];competições
desportivas
(organização de -);estúdios de cinema; produção de
shows; televisão (programas de entretenimento de -)
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 carpintaria; instalação e conserto de
telefone; limpeza, reparo, e manutenção de rede de
esgoto; limpeza de interiores de edifícios;
manutenção de piscinas; alvenaria (serviços de );manutenção de mobiliário; lavanderia; zelador;
instalação e reparo de equipamentos de
refrigeração; lavagem; desentupimento e limpeza de
cano e tubulação; limpeza de fachada de
edificações; construção e reparação em colocação
de alvenaria
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ASSESSORIA E ZELADORIA".
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902781561 19/07/2010
Tit.ALEX PEREIRA SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11722344000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIO BARISTA CAFÉS ESPECIAIS

400

No.902781499 19/07/2010
400
Tit.JOSE ADRIANO DA SILVA GOMES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11925613000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOIEEL STYLE
CFE(4) 26.1.4; 26.7.1,25
NCL(9)
41
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];organização de exposições para
fins culturais ou educativos; cerimonial de eventos
(serviços relativos ao -);planejamento de festas;
decoração de festa, cerimonial e outros eventos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EPRESSÕES "BARISTA" E "CAFÉS ESPECIAIS".
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902781596 19/07/2010

400
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Tit.PREMIUM COMERCIAL DE CARNES LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10685194000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRASIL MEAT

técnico de formação; curso técnico de formação[
informação, assessoria, consultoria ];informações
sobre
educação
[instrução];organização
e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de colóquios; organização e
apresentação de congressos; provimento de
serviços para publicação eletrônica on-line [não
downloadable]
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO
No.902781707 19/07/2010
Tit.MA.BA. COMERCIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68243310000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Marcos Bassi

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 29 laticínios; manteiga; aves não vivas; peixe
em conserva; presunto; salsichas; charque ou carne
seca
;carne de carneiro; carne; carne enlatada;
queijos; salame; carne de cabrito; carnes salgadas;
peixe em salmoura; carne fresca; leite; peixe (filé de
-);carne de porco; peixe enlatado; embutido [frios]
;bacon; carne em conserva
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BRASIL" E "MEAT".
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902781669 19/07/2010
Tit.IGREJA GNOSTICA DO BRASIL (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00061260000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FUNDASAW

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 organização e apresentação de
congressos; serviços de educação, prestados a título
de assistência social; livros (publicação de );organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios;
publicação de textos [exceto para publicidade];curso
técnico de formação; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento];organização e
apresentação de conferências; publicação de livros
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E ESTUDO
NA ÁREA DE SAÚDE".
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 auto-serviço (restaurantes de -);bufê
(serviço de -);churrascaria [restaurante];cafeterias;
cantinas; cafés [bares];restaurantes; bar (serviços de
-);lanchonetes; restaurantes de auto-serviço
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902781804 19/07/2010
Tit.MA.BA. COMERCIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68243310000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Marcos Bassi

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 41 colóquios (organização e apresentação
de -);congressos (organização e apresentação de );textos
(publicação
de
-)
[exceto
para
publicidade];textos (publicação de -) [exceto para
publicidade][ informação, assessoria, consultoria
];cursos livres [ensino];cursos livres [ensino][
informação, assessoria, consultoria ];instrução
(serviços de -);instrução (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];oficinas de trabalho
(organização
e
apresentação
de
-)
[treinamento];publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos[ informação, assessoria, consultoria
];religiosa (educação -);religiosa (educação -)[
informação, assessoria, consultoria ];bibliotecas
itinerantes (serviços de -);bibliotecas [empréstimo de
livros];educação (serviços de -);organização de
exposições para fins culturais ou educativos; prático
(treinamento -) [demonstração];publicação de textos
[exceto para publicidade];publicação de textos
[exceto para publicidade][ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];organização
e
apresentação
de
simpósios;
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
edição
de
texto,
exceto
de
publicidade
[copidesque];edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque][ informação, assessoria, consultoria
];conferências (organização e apresentação de );editoração eletrônica; educação (informações sobre
-) [instrução];educação religiosa; livros (publicação
de -);livros (publicação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];publicação de livros; publicação de
livros[ informação, assessoria, consultoria ];curso

400

No.902781901 19/07/2010
Tit.MA.BA. COMERCIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68243310000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Marcos Bassi

400

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 açúcar; milho para pipoca; canela
[especiaria]; chá; macarrão; sanduíches; talharim;
alcaparras; alimentos farináceos; arroz; farinha de
rosca; gelo para bebidas; pastelaria; pudins; tortillas;
bombons; farinha de milho; pãezinhos; pão;
pimentão [temperos]; pizzas; cacau; café; carne
(produtos para amaciar -) para uso doméstico;
farinhas para uso alimentar; fermento; ketchup
[molho];
maionese;
ravióli;
tortas;
vinagre;
alimentares (massas -); bolo (massa para -); cacau
(produtos de -); mel; sorvete; biscoitos; carne (sucos
de -); mostarda; panquecas; tacos; temperos;
bolachas; conservar alimentos (sal para -); cozinha
(sal de -); espaguete; especiarias; farináceos
(alimentos -); massas [alimentares], todos os
produtos anteriormente mencionados incluídos nesta
classe.
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 crustáceos [não vivos]; carne de porco;
carne em conserva; salmão; frutas, legumes e
verduras cozidos; caldos concentrados; carne; carne
(molhos de -); cebolas em conserva; salgadas
(carnes -); fruta (pedaços de -); leite; mexilhões [não
vivos]; caldos de vegetais para cozinha; carnes
salgadas; legumes (saladas de -); manteiga; purê de
tomate; laticínios; milho (óleo de -); óleos
comestíveis; proteína para consumo humano;
extratos de carne; fritas (batatas -); ovos; presunto;
queijos; salsichas; filé de peixe; mariscos [não vivos];
caça (carne de -); carne enlatada; charcutaria;
tomate (suco de -) para cozinha, todos os produtos
anteriormente mencionados incluídos nesta classe.
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902781979 19/07/2010
Tit.TIAGO FACCIO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06194806000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPOSIÇÃO GO GAME

No.902781898 19/07/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E
ESTUDO NA ÁREA DE SAÚDE. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07210854000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAPES FUNDAÇÃO DE APOIO À
PESQUISA E ESTUDO NA ÁREA DE SAÚDE
CFE(4) 27.5.1

400
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NCL(9) 41 congressos (organização e apresentação
de -);congressos (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos[ informação, assessoria, consultoria
];parques de diversão; parques de diversão[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
equipamento de lazer; aluguel de equipamento de
lazer[
informação,
assessoria,
consultoria
];conferências (organização e apresentação de );conferências (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
competições
desportivas;
organização
de
competições desportivas[ informação, assessoria,
consultoria ];divertimento; divertimento[ informação,
assessoria,
consultoria
];organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento];organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria, consultoria ];provimento de instalações
desportivas; provimento de instalações desportivas[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
brinquedos; aluguel de brinquedos[ informação,
assessoria, consultoria ];diversão (parques de );diversão (parques de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];eventos desportivos (cronometragem de
-);eventos desportivos (cronometragem de -)[
informação, assessoria, consultoria ];recreação
(informações sobre -);recreação (informações sobre
-)[ informação, assessoria, consultoria ];competições
(organização
de
-)
[educação
ou
entretenimento];competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria,
consultoria
];informações
sobre
recreação;
informações
sobre
recreação[
informação, assessoria, consultoria ];jogos on-line
(provimento
de
serviços
para
-)
[computadores];jogos
on-line
(provimento
de
serviços para -) [computadores][ informação,
assessoria, consultoria ];recreação (provimento de
instalações para -);recreação (provimento de
instalações para -)[ informação, assessoria,
consultoria ];eletrônicos (provimento de serviços
para jogos -);eletrônicos (provimento de serviços
para jogos -)[ informação, assessoria, consultoria
];informações
sobre
entretenimento
[lazer];informações sobre entretenimento [lazer][
informação,
assessoria,
consultoria
];jogos
eletrônicos (provimento de serviços para -);jogos
eletrônicos (provimento de serviços para -)[
informação, assessoria, consultoria ];karaokê
(provimento de serviços para -);karaokê (provimento
de serviços para -)[ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "EXPOSIÇÃO" E "GAME".
Procurador: PATRICIA PAYERAS SUMAN
No.902782100 19/07/2010
400
Tit.V.M. INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12041457000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Black Horse

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 botinas; galochas; calçados *;sandálias;
botas *;chinelo [vestuário comum];chuteira; coturno;
alpercatas
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902782231 19/07/2010

400

Tit.MILTON ISSAO SATO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57461040863
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLAY Imóveis

(leite de -) [bebida];leite de amendoim [bebida nãoalcoólica];suco de tomate [bebida];guaraná [bebida
não alcoólica]
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902782410 19/07/2010
Tit.REI DO BAILÃO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90036237000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REI DO BAILÃO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 avaliação imobiliária; imóveis [compra e
venda de -];gestão financeira; loteamento imobiliário;
hipotecários (financiamentos -);imobiliária (avaliação
-);assessoria, consultoria e administração de
investimentos de terceiros ;administração de
imóveis;
administração
predial;
imobiliários
(corretores -);companhia hipotecária [serviços
financeiros];corretores imobiliários; comércio de
imóveis; leasing de imóveis; assessoria, consultoria
e informação em avaliação imobiliária; incorporação
de imóvel
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IMÓVEIS".
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902782290 19/07/2010
400
Tit.LIGHTSWEET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82015652000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAGRO

CFE(4) 2.9.1; 26.4.4; 26.11.1; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9) 32 bebidas (preparações para fabricar );bebidas à base de soro de leite; essências para
fabricar bebidas; minerais (águas -) engarrafadas;
pastilhas para bebidas efervescentes; polpa de fruta
e de legume para bebida; bebida em xarope; garapa
[bebida];água de soda; água gasosa; água litinada;
água mineral [bebida];bebidas não-alcoólicas; frutas,
verduras e legumes (sucos de -) [bebidas];soro de
leite (bebidas à base de -);xaropes para limonada;
água gasosa (produtos para fabricar -);bebidas
efervescentes (pastilhas para -);frutas (sucos de );pó para suco; amendoim (leite de -) [bebida nãoalcoólica];suco de fruta; xaropes para bebidas;
refrigerante [bebida];achocolatado em pó para
bebida; água desmineralizada para beber; bebida
energética não alcoólica; substância para fazer
bebida não alcoólica ;águas minerais engarrafadas;
isotônicas (bebidas -);salsaparrilha [bebida nãoalcoólica];suco de fruta (bebidas não alcoólicas à
base de -);essência não alcoólica para fabricar
bebidas ;xarope de fruta; xarope para bebida não
alcoólica; fruta (bebidas não alcoólicas à base de
suco de -);cidra bebida não alcoólica [cf. sidra.]
;água clorada para beber; água de seltz; bebidas
efervescentes (pós para -);leite de amêndoas
[bebida];não-alcoólicas (bebidas -);pós para bebidas
efervescentes; seltz (água de -);sorvetes (bebidas à
base de -);água potável para beber; água-de-coco;
bebida fermentada não alcoólica; água mineral
(produtos para fabricar -);águas [bebidas];amêndoas

400

CFE(4) 24.9.2; 27.5.1
NCL(9) 41 shows (produção de -);conjunto musical
(serviços
de
-)
[serviços
de
entretenimento];apresentação de espetáculos ao
vivo; espetáculos (serviços de -);espetáculos ao vivo
(apresentação de -);discoteca (serviços de );entretenimento;
boates;
organização
de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];produção de shows; planejamento de
festas;
banda
de
música
[serviços
de
entretenimento]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BAILÃO".
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.902782452 19/07/2010
400
Tit.LIGHTSWEET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82015652000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAGRO

CFE(4) 2.9.1; 26.4.4; 26.11.1; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9) 29 frutas enlatadas; frutas, legumes e
verduras em conserva; manteiga (creme de );azeitonas em conserva; requeijão; creme chantilly;
koumys [bebida láctea];legumes enlatados; albumina
para uso alimentar; caldo; milho em conserva; seleta
de legume em conserva; concentrados (consomês );frutas em conserva; leite; manteiga de amendoim;
azeite de oliva para uso alimentar; carne enlatada;
peixe enlatado; caldo de carne para cozinha; creme
batido; ervas de horta em conserva; girassol (óleo de
-) para uso alimentar; manteiga de coco; banha de
porco para uso alimentar; leite de arroz; leite em
pó;feijão em conserva [ou ensacado];camarão em
conserva; manteiga de alho; frutas conservadas em
álcool; iogurte; kefir [bebida láctea];manteiga;
manteiga de cacau; nata [laticínios];atum; bebidas
lácteas [onde o leite predomina];caldos de vegetais
para cozinha; picles; preparações para sopas [frutas,
legumes e verduras];trufas em conserva; cenoura
em conserva; creme de leite; caldo de legume para
cozinha; caldo de peixe para cozinha; leite de soja
[substituto do leite];peixe em conserva; sopas; leite
de coco; palmito (em conserva);concentrados
(caldos -);ervilhas em conserva; extratos de carne;
laticínios; lentilhas em conserva; margarina; caldos

RPI 2214 de 11/06/2013

concentrados; carne (molhos de -);carne em
conserva; caseína para uso alimentar; caldo de ave
para cozinha; molusco em conserva; consomês
concentrados; grãos de soja, em conserva, para uso
alimentar; soro de leite; doce de leite (ompi);legume
em conserva; leite condensado; vegetal em
conserva; caldo de fruto do mar para cozinha;
manteiga de cacau, usada em confeitaria
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MAGRO".
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902782533 19/07/2010
400
Tit.AGRIPRESS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08605294000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGRIPRESS

CFE(4) 26.1.11; 27.5.1
NCL(9) 35 agências de propaganda; arquivos
(gestão computadorizada de -);comerciais de rádio;
consultoria em gestão de pessoal; informações
(levantamento de -) de negócios; material publicitário
(distribuição de -);negócios (informações de );publicidade;
amostras
(distribuição
de
);atualização de material publicitário; consultoria
profissional em negócios; marketing (estudos de );negócios (pesquisa em -);processamento de texto;
assessoria em gestão de negócios; negócios
(consultoria em gestão de -);pesquisas de opinião;
propaganda; relocalização (serviços de -) para
empresas; agências de informação comercial;
clipping (serviços de -);consultoria em organização
de negócios; informação comercial (agências de );negócios (assessoria em gestão de -);publicidade
de rádio; publicidade de televisão; especialistas em
eficiência; compilações de estatísticas; análise de
custo;
informações
de
negócios;
negócios
(avaliações de -);publicidade on-line em rede de
computadores; agências de publicidade; assessoria
em gestão comercial ou industrial; negócios
(consultoria
profissional
em
-);negócios
(levantamentos de informações de -);relações
públicas; avaliações de negócios; comerciais de
televisão; material publicitário (atualização de );negócios (consultoria em gestão e organização de );pesquisa de marketing; pesquisa em negócios
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.902782711 19/07/2010
400
Tit.UNIVERSO DAS MARCAS ASSESSORIA EM
REGISTRO DE MARCAS E PATENTES LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67283523000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIVERSO DAS MARCAS MARCAS E
PATENTES
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 45 propriedade intelectual (licenciamento de
-);serviço de vigilância em propriedade intelectual;
licenciamento de propriedade intelectual; agente da
propriedade industrial; registro de nomes de domínio
[serviços jurídicos];consultoria em propriedade
intelectual; propriedade intelectual (consultoria em );direitos autorais (gestão de -);assessoria,
consultoria e informação em patentes e em
propriedade industrial; assessoria, consultoria e
informação em propriedade intelectual [serviços
jurídicos]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "MARCAS" E "PATENTES".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902782762 19/07/2010
400
Tit.HZ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43354752000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEMORIAL VERTICAL LITORAL
NCL(9) 36 plano funerário, venda e administração;
administração de cemitério
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEMORIAL VERTICAL".
Procurador: DANIELA MOREIRA FIOROTTO
No.902782797 19/07/2010
400
Tit.HZ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43354752000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEMORIAL DO AMIGO
NCL(9) 36 plano funerário, venda e administração;
administração de cemitério
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MEMORIAL".
Procurador: DANIELA MOREIRA FIOROTTO
No.902782800 19/07/2010
Tit.ARTCONS IND E COM DE ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10329916000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARTCONS

CFE(4) 26.4.4; 27.1.25; 27.5.1
NCL(9) 35 externa (publicidade
outdoors][ informação ]
Procurador: O PRÓPRIO.

-)

No.902783025 19/07/2010
Tit.MEGAPAY BRASIL SERVICOS DE
PAGAMENTO ELETRONICO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11746510000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEGAPAY BRASIL

400

CFE(4) 1.5.1; 25.12.25; 27.5.1
NCL(9) 36 liquidação financeira (serviços de );consultoria
financeira;
gestão
financeira;
informações financeiras
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL"
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.902783041 19/07/2010
Tit.MEGAPAY BRASIL SERVICOS DE
PAGAMENTO ELETRONICO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11746510000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEGAPAY BRASIL

400

400

[letreiros,

No.902782924 19/07/2010
150
Tit.MARIANA TIEME NADA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31682335879
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 159 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902782975 19/07/2010
097
Tit.ADRISILK CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04571371000184
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO COM PODERES
EXPRESSOS PARA DESISTIR.
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902782991 19/07/2010
097
Tit.ADRISILK CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04571371000184
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO COM PODERES
EXPRESSOS PARA DESISTIR.
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 1.5.1; 25.12.25; 27.5.1
NCL(9) 38 fornecimento de acesso a usuários a uma
rede mundial de computadores [provedores de
serviço];fornecimento de acesso a banco de dados;
computador (comunicação por terminais de );provimento de acesso a lojas eletrônicas
[telecomunicação]
(ompi);fornecimento
de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for o provimento de
acesso a um website);serviços de comunicação para
a transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL"
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.902783050 19/07/2010
400
Tit.RODO DECIO TRANSPORTES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10390278000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: D RODODÉCIO TRANSPORTES
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um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação];fornecimento de
acesso a banco de dados; fornecimento de acesso a
usuários a uma rede mundial de computadores
[provedores
de
serviço];fornecimento
de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for o provimento de
acesso a um website);computador (comunicação por
terminais de -)
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 embalagem de mercadorias; entrega de
mercadorias; mercadorias (armazenagem de );móveis (transporte de -);transporte por caminhão;
assessoria, consultoria e informação em transportes;
logística referente ao transporte de carga;
informações sobre transportes; armazenagem;
entrega de pacotes; mercadorias (entrega de );assessoria,
consultoria
e
informação
em
armazenagem; entrega de malote ;corretagem de
transporte; empacotamento de mercadorias para fins
de transporte; armazenagem de mercadorias;
transportes (informações sobre -);assessoria,
consultoria
e
informação
em
embalagem;
assessoria, consultoria e informação em serviços de
entrega; embalagem de pacotes; transporte;
transporte de móveis; assessoria, consultoria e
informações sobre transportes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRANSPORTES".
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.902783068 19/07/2010
Tit.MEGAPAY BRASIL SERVICOS DE
PAGAMENTO ELETRONICO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11746510000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEGAPAY WORLD

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 pesquisa de mercado; pesquisas de
opinião
Procurador: CERUMAR ASSES. E CONS. EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
No.902783270 19/07/2010
Tit.ESPACO SANTAH SERVICOS DE
EMBELEZAMENTO LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10419932000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO SANTAH

CFE(4) 1.5.1; 25.12.25; 27.5.1
NCL(9) 36 gestão financeira; liquidação financeira
(serviços de -);informações financeiras; consultoria
financeira
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.902783076 19/07/2010
Tit.MEGAPAY BRASIL SERVICOS DE
PAGAMENTO ELETRONICO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11746510000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEGAPAY WORLD

No.902783122 19/07/2010
400
Tit.CENTRAL DE PESQUISAS, MARKETING E
COBRANÇAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02295493000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CPM

400

CFE(4) 1.5.1; 25.12.25; 27.5.1
NCL(9) 38 provimento de acesso a lojas eletrônicas
[telecomunicação] (ompi);serviços de comunicação
para a transmissão de uma transação eletrônica de

400

CFE(4) 5.3.14; 27.5.1
NCL(9) 44 estética facial e corporal; estética facial e
corporal [ informação, assessoria, consultoria ];
reabilitações físicas, mentais e emocionais [serviços
médicos]; reabilitações físicas, mentais e emocionais
[serviços médicos] [ informação, assessoria,
consultoria ]; depilação; depilação [ informação,
assessoria, consultoria ]; médicas (clínicas -);
médicas (clínicas -) [ informação, assessoria,
consultoria ]; manicure e pedicure; manicure e
pedicure [ informação, assessoria, consultoria ];
fisioterapia; fisioterapia [ informação, assessoria,
consultoria ]; massagem; massagem [ informação,
assessoria, consultoria ]; salões de cabeleireiro;
salões de cabeleireiro [ informação, assessoria,
consultoria ]; aromaterapia; aromaterapia [
informação, assessoria, consultoria ]; spa [serviços
médicos ou estéticos]; spa [serviços médicos ou
estéticos] [ informação, assessoria, consultoria ];
saúde (serviços de -); saúde (serviços de -) [
informação, assessoria, consultoria ]; beleza (salões
de -); beleza (salões de -) [ informação, assessoria,
consultoria ]; cabeleireiro (salões de -); cabeleireiro
(salões de -) [ informação, assessoria, consultoria ];
estética [tratamento da pele e cabelo]; estética
[tratamento da pele e cabelo] [ informação,
assessoria, consultoria ]; serviços de saúde em spa;

serviços de saúde em spa [ informação, assessoria,
consultoria ]; cirurgia plástica; cirurgia plástica [
informação, assessoria, consultoria ]; manicure;
manicure [ informação, assessoria, consultoria ];
salões de beleza; salões de beleza [ informação,
assessoria, consultoria ].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
ESPAÇO.
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.902783297 19/07/2010
400
Tit.DISAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11980955000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNOLOGIA DA REDE

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 assistência técnica e manutenção de
computador [hardware]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TECNOLOGIA DA REDE".
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902783319 19/07/2010
400
Tit.DISAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11980955000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNOLOGIA DA REDE

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9)
42
programação
de
computador
[informática];assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TECNOLOGIA DA REDE".
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902783335 19/07/2010
400
Tit.DISAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11980955000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DISAL
NCL(9)
42
programação
de
computador
[informática];assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902783505 19/07/2010
Tit.MACEDO E ASSOCIADOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09525736000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

400
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Tit.GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS
DOMÉSTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61077830000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARNO LAVETE MAXX
NCL(9) 07 lavar (máquinas para -) [roupas]
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

Marca: MACEDO E ASSOCIADOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

No.902783939 19/07/2010
Tit.SPIN MASTER LTD. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6755305
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPIN MASTER

CFE(4) 7.1.8; 27.5.1
NCL(9) 36 agências imobiliárias; imobiliários
(corretores -);imóveis (administração de -);aluguel de
loja [imóvel];comércio de imóveis; loteamento
imobiliário; apartamentos (aluguel de -);corretores
imobiliários;
imobiliária
(avaliação
-);imóveis
(arrendamento de -);imobiliárias (agências );arrendamento
de
imóveis;
locação
de
apartamentos
(agências
imobiliárias
de
);assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões "ASSOCIADOS" e
"EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS".
Procurador: MERCOSUL ASS CONS
EMPRESARIAL P/ AMERICA DO SUL SC LTDA
No.902783572 19/07/2010
Tit.VIMA EDITORA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06134953000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AIRSENSE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 pulôveres; roupa para ginástica; gorros;
bermudas; camisas; casacos [vestuário];cintos
[vestuário];jaquetas; sobretudos [vestuário];artigos
de malha [vestuário];coletes; macacões; saias;
cachecóis;
capuzes
[vestuário];faixas
[vestuário];pijamas; camisetas; suéteres; vestuário
*;blazers [vestuário];calças
Procurador: LEILA KRAUSE SIGNORELLI
No.902783769 19/07/2010
Tit.SPIN MASTER LTD. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6755305
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPIN MASTER

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 estêncil [papelaria];impressão (conjuntos
portáteis para -) [material de escritório];papelaria
(artigos de -);cola para papelaria ou para uso
doméstico; folhas de papel [papelaria];fitas adesivas
para papelaria ou para uso doméstico; fitas autoadesivas [para papelaria ou uso doméstico];papel
para cópias [papelaria];capas [papelaria];pastas
[papelaria];papel
cartão;
envelopes
[papelaria];etiquetas
adesivas
[papelaria];fichas
[papelaria];fotografias
Prior.:1,486,454
25/06/2010 CA
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 aluguel de máquina para limpeza; aluguel
de equipamentos de limpeza
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902783610 19/07/2010
400
Tit.LIN LEI (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02997218000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JESSN
NCL(9) 28 apetrechos de pesca; tripa para pesca;
molinete; carretéis para pesca; sensores de mordida
[material de pesca];bóias para pesca; chamariz para
caça ou pesca; indicadores de mordida [material de
pesca];anzóis para peixe; artigo para caça e pesca
;linhas para pesca; nassas [equipamento de
pesca];sarrico [rede para pesca];caniço de pesca;
iscas artificiais para pesca; peixe (anzóis para);pesca (apetrechos de -);armadilha para caça e
pesca
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA
No.902783661 19/07/2010
400
Tit.NUNCA FUI SANTA MODAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08882274000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NUNCA FUI SANTA

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 28 brinquedos e jogos, bonecas, acessórios
fashions para bonecas, bonecos (figuras de ação),
helicóptero e motocicletas, conjuntos de jogar para
usar com bonecos, construções e estruturas em
miniatura, figuras em miniatura, estátuas em
miniatura, roupas em miniatura, skates em miniatura,
pranchas para esquiar em miniatura, pranchas
aquáticas em miniatura, jet skis em miniatura,
carrinhos de brinquedo, camas de bonecas, bonecas
(roupas de-), jogos*, construção (jogos de-),
pranchas
de
surfe,
bonecas(quartos
de-),
mamadeiras de bonecas, casas de bonecas,
brinquedos, bonecas (mamadeiras de-), miniaturas
de veículos, pranchas skates, bonecas, modelos de
veículos [miniaturas], veículos (modelos de-)
[miniaturas], bolsas para esquis e pranchas de surfe,
esquis, pranchas de surfe (bolsas para esquis e-),
esquis aquáticos, caminhões, motocicletas, veículos
off road e bicicletas em miniatura, acessórios para os
carrinhos em miniatura, conjuntos para usar com os
carrinhos em miniatura, tais como estruturas,
prédios, rampas e pistas em miniatura, ferramentas
em miniatura e equipamentos em miniaturas para
uso com os carros em miniatura, e estojos e
embalagens para os produtos acima mencionados.
Prior.:1,486,454
25/06/2010 CA
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.902783904 19/07/2010
400
Tit.GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS
DOMÉSTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61077830000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARNO AERO TIMER BLACK
NCL(9) 11 ventiladores elétricos de uso pessoal;
secadores de cabelo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "TIMER" E "BLACK".
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902783912 19/07/2010

400

No.902784013 19/07/2010
400
Tit.VIAJES BEDA S.A DE C.V (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7497350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CABOS.COM
NCL(9) 39 reserva de assentos para viagem; reserva
de assentos para viagem [ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
em viagem e turismo; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo [ informação,
assessoria, consultoria ]; reservas para viagens;
reservas para viagens [ informação, assessoria,
consultoria ]; transporte de viajantes; transporte de
viajantes[ informação, assessoria, consultoria ];
agente de viagem; agente de viagem[ informação,
assessoria, consultoria ]; organização de cruzeiros
[viagens]; organização de cruzeiros [viagens][
informação, assessoria, consultoria ]; reservas para
transporte; reservas para transporte [informação,
assessoria, consultoria ]; transporte (reservas para ); transporte (reservas para -) [informação,
assessoria, consultoria ]; agências de turismo
[exceto para reservas de hotel]; agências de turismo
[exceto para reservas de hotel][ informação ];
excursões
(organização
de
-);
excursões
(organização de -) [informação, assessoria,
consultoria ]; agência de viagem, exceto reserva de
hotel; agência de viagem, exceto reserva de hotel
[informação, assessoria, consultoria ]; organização
de
excursões;
organização
de
excursões[
informação, assessoria, consultoria ]; viagens
(reservas para -); viagens (reservas para -)[
informação, assessoria, consultoria ] ; organização
de tours em viagens; reservas de assentos para
viagem; coordenação de providências de viagens
individuais e em grupo serviços de reservas de
viagens online; - organização de viagens; provimento de website com informações em viagens;
- serviços de informações sobre viagens e
provimento de banco de dados online no setor de
informações sobre viagens; provimento de
ferramenta de busca em banco de dados online
disponibilizando informações em viagens; serviços
de agências de viagem, notadamente, realização de
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reservas e contratação de transporte; informações
em viagens; serviços de informações em viagens.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM".
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.902784021 19/07/2010
Tit.PONTO 9 COSMÉTICOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02270713000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PONTO 9 COSMÉTICOS

400

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 03 adstringentes para uso cosmético;
xampus;
loções
capilares;
condicionador
[cosmético];sabonetes; neutralizadores (produtos -)
para permanentes nos cabelos; óleos para toalete;
ondular os cabelos (preparações para -);cremes
cosméticos; água de colônia; tinturas para os
cabelos; talco para toalete; maquiagem para o rosto;
óleos para uso cosmético; descolorantes (produtos -)
para uso cosmético; lenços impregnados com loções
cosméticas; toalete (produtos de-);pomadas para
uso cosmético; colorantes para toalete; água de
cheiro; tinturas cosméticas; loções para uso
cosmético; óleos essenciais; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -);água-de-toalete;
água de lavanda; perfumaria (produtos de );perfumes; produto para limpeza e hidratação da
pele não medicamentoso; cosméticos; cremes para
clarear pele; leites de limpeza para toalete
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'COSMÉTICOS'.
Procurador: BLANCO & VALLIM S/C LTDA - EPP
No.902784072 19/07/2010
Tit.SPIN MASTER LTD. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6755305
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPIN MASTER

400

No.902784226 19/07/2010
400
Tit.VIAJES BEDA S.A DE C.V (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7497350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CABOS.COM
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; assessoria, consultoria e
informações sobre restaurante [ informação,
assessoria, consultoria ]; acomodações temporárias
(reservas de -); acomodações temporárias (reservas
de -)[ informação, assessoria, consultoria ]; reservas
de acomodações temporárias; reservas em hotéis;
serviços de informações personalizadas sobre hotéis
e de acomodações temporárias para viagens, via
internet; serviços de informações de alojamentos em
viagens e de agência de reservas de alojamento
para viajantes; serviços de agências de viagens,
notadamente
realização
de
reservas
de
acomodações temporárias; serviços de agências de
viagens, notadamente serviços de reservas para
refeições e restaurantes; serviços de agências de
viagens, notadamente, realização de reservas de
acomodações temporárias para outras agências,
fornecedores e corporações, através de serviços de
internet on-line.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM".
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.902784269 19/07/2010
Tit.KOHTEK IND E COM DE CHICOTES
ELÉTRICOS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08617058000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KOHTEK

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 serviços de licenciamento, serviços de
compilação e disponibilização de informações em
bancos de dados de computador, notadamente
através de fornecimento de chat on-line e painéis
eletrônicos para transmissão de mensagens entre os
usuários; transmissão de gravações de som e áudiovisual através da internet e outros meios eletrônicos,
assessoria em gestão de negócios; licenciamento,
compra e venda, leasing de marcas e patentes
(intermediação de negócios comerciais);gestão
(consultoria em -) de negócios; obra artística,
agenciamento, gestão e intermediação
Prior.:1,486,454
25/06/2010 CA
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.902784137 19/07/2010
Tit.VIAJES BEDA S.A DE C.V (MX)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7497350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CABOS.COM
NCL(9) 42 banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática];sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na
internet];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); serviços de provimento de website
disponibilizando tecnologia que permita usuários a
realizar reservas para viagens.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM".
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW

400

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 transmissões para máquinas; cabos de
controle para máquinas e motores
Procurador: LEILA KRAUSE SIGNORELLI
No.902784374 19/07/2010
400
Tit.VIAJES BEDA S.A DE C.V (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7497350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CANCUN.COM
NCL(9) 42 banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática];sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na
internet];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a

partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); serviços de provimento de website
disponibilizando tecnologia que permita usuários a
realizar reservas para viagens.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM".
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.902784544 19/07/2010
400
Tit.AVEX CONSULTORIA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44417061000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AVEX
NCL(9) 36 assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária; assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária[ informação,
assessoria,
consultoria
];avaliação
financeira
[seguros, bancos, imóveis];avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis][ informação, assessoria,
consultoria
];avaliação
imobiliária;
avaliação
imobiliária[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.902784552 19/07/2010
400
Tit.VIAJES BEDA S.A DE C.V (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7497350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOSCABOS.COM
NCL(9) 39 reserva de assentos para viagem; reserva
de assentos para viagem [ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
em viagem e turismo; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo [ informação,
assessoria, consultoria ]; reservas para viagens;
reservas para viagens [ informação, assessoria,
consultoria ]; transporte de viajantes; transporte de
viajantes[ informação, assessoria, consultoria ];
agente de viagem; agente de viagem[ informação,
assessoria, consultoria ]; organização de cruzeiros
[viagens]; organização de cruzeiros [viagens][
informação, assessoria, consultoria ]; reservas para
transporte; reservas para transporte [informação,
assessoria, consultoria ]; transporte (reservas para ); transporte (reservas para -) [informação,
assessoria, consultoria ]; agências de turismo
[exceto para reservas de hotel]; agências de turismo
[exceto para reservas de hotel][ informação ];
excursões
(organização
de
-);
excursões
(organização de -) [informação, assessoria,
consultoria ]; agência de viagem, exceto reserva de
hotel; agência de viagem, exceto reserva de hotel
[informação, assessoria, consultoria ]; organização
de
excursões;
organização
de
excursões[
informação, assessoria, consultoria ]; viagens
(reservas para -); viagens (reservas para -)[
informação, assessoria, consultoria ] ; organização
de tours em viagens; reservas de assentos para
viagem; coordenação de providências de viagens
individuais e em grupo serviços de reservas de
viagens online; - organização de viagens; provimento de website com informações em viagens;
- serviços de informações sobre viagens e
provimento de banco de dados online no setor de
informações sobre viagens; provimento de
ferramenta de busca em banco de dados online
disponibilizando informações em viagens; serviços
de agências de viagem, notadamente, realização de
reservas e contratação de transporte; informações
em viagens; serviços de informações em viagens.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM".
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.902784617 19/07/2010
Tit.VIAJES BEDA S.A DE C.V (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7497350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOSCABOS.COM

400
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NCL(9) 42 banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática];sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na
internet];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); serviços de provimento de website
disponibilizando tecnologia que permita usuários a
realizar reservas para viagens.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM".
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.902784668 19/07/2010
400
Tit.VIAJES BEDA S.A DE C.V (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7497350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOSCABOS.COM
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; assessoria, consultoria e
informações
sobre
restaurante[
informação,
assessoria, consultoria ];reservas de acomodações
temporárias; reservas de acomodações temporárias[
informação, assessoria, consultoria ];acomodações
temporárias
(reservas
de
-);acomodações
temporárias (reservas de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];reservas em hotéis; reservas em hotéis[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM".
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.902784730 19/07/2010
Tit.FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67145383000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Modelo de Excelência da Gestão

400

CFE(4) 26.1.1; 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria em gestão de negócios;
negócios (consultoria em gestão de -);programa de
qualidade total [gestão empresarial];negócios
(consultoria em gestão e organização de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MODELO DE EXCELÊNCIA DA
GESTÃO".
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902784757 19/07/2010
Tit.C.E. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PROFISSIONAIS LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07085170000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KIMPEX

400

CFE(4) 26.1.3; 27.5.1
NCL(9)
07
arados;
gaxetas
[peças
de
máquinas];ignição (magnetos de -) para motores;
instalações centrais de limpeza a vácuo; limpeza
(máquinas e aparelhos para -) [elétricos];ferramentas
mecânicas; bombas [partes de máquinas e
motores];câmbio (caixas de -), exceto para veículos
terrestres; cilindros para motores e máquinas;
correias para motores e máquinas; cortadores de
grama [máquinas];pó (instalações para aspiração de
-) para limpeza; geradores de corrente; lavagem
(aparelhos para -) [limpeza];mancais para eixos de
transmissão; engrenagens, exceto para veículos
terrestres; escovas de dínamo; filtros para limpeza
de ar de resfriamento [para motores];filtros [partes de
máquinas ou motores];canos de descarga para
motores e máquinas; capotas [partes de
máquinas];carburadores; correias transportadoras;
cortadores [máquinas];soldagem (máquinas elétricas
para -);pistões para motores; pó (instalações para
remoção de -) para limpeza; pressão (válvulas de -)
[partes
de
máquinas];pulverizadores
[máquinas];rodas
para
máquinas;
ancinhos
[máquinas];embreagens, exceto para veículos
terrestres; bielas para máquinas e motores; ignição
(dispositivos de -) para motores de combustão
interna; máquinas de cortar grama (navalhas para );motores para barcos; escovas [peças de
máquinas];correias transportadoras [peças de
máquinas];drenagem (máquinas para -);eixos de
manivela; eixos de máquinas; eixos de transmissão
[exceto
para
veículos
terrestres];pressão
(reguladores de -) [partes de máquinas];aspirador de
pó (sacos para -);geradores de energia de
emergência; injetores para motores; lavadoras de
alta pressão; lavagem (máquinas para -)
[limpeza];liquidificadores
elétricos
para
uso
doméstico; motores propulsores, exceto para
veículos
terrestres;
motosserras;
bombas
[máquinas];centrífugas (bombas -);correias de
ventiladores para motores; pistões para cilindros;
pistões
[peças
de
máquinas
e
motores];atomizadores [máquinas];barcos (motores
para -);geradores de eletricidade; encerar (máquinas
elétricas
para
-);facas
[peças
de
máquinas];ferramentas manuais, exceto operadas
manualmente; cabos de controle para máquinas e
motores; coletor de descarga para motores; bombas
(diafragmas
de
-);válvulas
[peças
de
máquinas];vedação (junções para -) [peças de
motor];tosquiadoras (máquinas -) para animais;
furadeiras elétricas, manuais; engrenagens para
redução de velocidade exceto para veículos
terrestres; estatores [partes de máquinas];cilindros
(pistões para -);diesel (velas para reaquecimento de
motores -);sacos para aspirador de pó;aspirador de
pó (acessórios para -) para disseminação de
perfumes e desinfetantes; aspirador de pó
(mangueiras para -);aspiradores de pó;ignição
(magnetos para -);perfuradoras (máquinas );escovas de carvão [eletricidade];correias para
transportadores; varredoras de rua (máquinas -)
[autopropulsoras];velas para ignição de motores a
combustão interna; rolamentos; agrícolas (máquinas
-);anéis de êmbolos; lâminas [partes de
máquinas];máquinas e motores (bielas para );cabeças de cilindro para motores; capôs [partes de
máquinas];carburadores (alimentadores para );compressores para refrigeradores; correias para
máquinas; eixos de transmissão (mancais para -)
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS

No.902784919 19/07/2010
400
Tit.VIAJES BEDA S.A DE C.V (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7497350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CANCUN-ONLINE.COM
NCL(9) 42 banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática];sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na
internet];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); serviços de provimento de website
disponibilizando tecnologia que permita usuários a
realizar reservas para viagens.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ONLINE.COM".
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.902784943 19/07/2010
Tit.FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67145383000167
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

400

CFE(4) 26.1.1,12
NCL(9) 35 assessoria em gestão de negócios;
programa
de
qualidade
total
[gestão
empresarial];negócios (consultoria em gestão e
organização de -);negócios (consultoria em gestão
de -)
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902785133 19/07/2010
400
Tit.VIAJES BEDA S.A DE C.V (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7497350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VALLARTA.COM
NCL(9) 39 reserva de assentos para viagem; reserva
de assentos para viagem [ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
em viagem e turismo; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo [ informação,
assessoria, consultoria ]; reservas para viagens;
reservas para viagens [ informação, assessoria,
consultoria ]; transporte de viajantes; transporte de
viajantes[ informação, assessoria, consultoria ];
agente de viagem; agente de viagem[ informação,
assessoria, consultoria ]; organização de cruzeiros
[viagens]; organização de cruzeiros [viagens][
informação, assessoria, consultoria ]; reservas para
transporte; reservas para transporte [informação,
assessoria, consultoria ]; transporte (reservas para ); transporte (reservas para -) [informação,
assessoria, consultoria ]; agências de turismo
[exceto para reservas de hotel]; agências de turismo
[exceto para reservas de hotel][ informação ];
excursões
(organização
de
-);
excursões
(organização de -) [informação, assessoria,
consultoria ]; agência de viagem, exceto reserva de
hotel; agência de viagem, exceto reserva de hotel
[informação, assessoria, consultoria ]; organização
de
excursões;
organização
de
excursões[
informação, assessoria, consultoria ]; viagens
(reservas para -); viagens (reservas para -)[
informação, assessoria, consultoria ] ; organização
de tours em viagens; reservas de assentos para
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viagem; coordenação de providências de viagens
individuais e em grupo serviços de reservas de
viagens online; organização de viagens; provimento
de website com informações em viagens; serviços
de informações sobre viagens e provimento de
banco de dados online no setor de informações
sobre viagens; provimento de ferramenta de busca
em banco de dados online disponibilizando
informações em viagens; serviços de agências de
viagem, notadamente, realização de reservas e
contratação de transporte; informações em viagens;
serviços de informações em viagens.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM"
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.902785184 19/07/2010
400
Tit.VIAJES BEDA S.A DE C.V (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7497350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VALLARTA.COM
NCL(9) 42 banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática];sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na
internet];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); serviços de provimento de website
disponibilizando tecnologia que permita usuários a
realizar reservas para viagens.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM"
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.902785222 19/07/2010
400
Tit.VIAJES BEDA S.A DE C.V (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7497350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VALLARTA.COM
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; assessoria, consultoria e
informações sobre restaurante [ informação,
assessoria, consultoria ]; acomodações temporárias
(reservas de -); acomodações temporárias (reservas
de -)[ informação, assessoria, consultoria ]; reservas
de acomodações temporárias; reservas em hotéis;
serviços de informações personalizadas sobre hotéis
e de acomodações temporárias para viagens, via
internet; serviços de informações de alojamentos em
viagens e de agência de reservas de alojamento
para viajantes; serviços de agências de viagens,
notadamente
realização
de
reservas
de
acomodações temporárias; serviços de agências de
viagens, notadamente serviços de reservas para
refeições e restaurantes; serviços de agências de
viagens, notadamente, realização de reservas de
acomodações temporárias para outras agências,
fornecedores e corporações, através de serviços de
internet on-line.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM"
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.902785427 19/07/2010
Tit.HOTEL AMANTYKIR LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05265321000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOTEL AMANTYKIR

400

perfumaria; farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos];comércio (através de qualquer meio)
de adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
promoção de vendas [para terceiros];venda
automática (aluguel de máquinas de -);comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sabões; cartão de
vantagem (emissão e distribuição de cartões de
benefícios que dão ao respectivo titular acesso a
vantagens
no
preço
de
determinados
produtos);levantamento mercadológico
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÕES "COMPANHIA" E "DISTRIBUIÇÃO"
Procurador: DIOGO RAMOS
CFE(4) 6.1.2; 27.5.1
NCL(9) 43 hotéis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HOTEL".
Procurador: SIMONE DE BRITO ARONE
No.902785613 19/07/2010
Tit.COMPANHIA SULAMERICANA DE
COMERCIALIZAÇÃO (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11517841000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPANHIA SULAMERICANA DE
DISTRIBUIÇÃO

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; distribuição de
material publicitário; drogaria [comércio];comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para
animais; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; serviços
de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão);comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
assessoria em gestão de negócios; publicidade;
administração de holding [tipo de empresa];comércio
(através de qualquer meio) de combustíveis
(incluindo a gasolina para motores);comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
cozimento; comércio (através de qualquer meio) de
lubrificantes; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing; serviços de processamento de
dados [compilação em banco de dados];comércio
(através de qualquer meio) de alfinetes e agulhas
[artigos de armarinho];comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para bebês; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
representação comercial; compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras empresas];comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas; promoção
de venda para terceiros [publicidade];comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
aquecimento; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
importação-exportação (agências de -);comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de

No.902785710 19/07/2010
400
Tit.IMMAGIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02394325000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMMAGIO

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 35 material publicitário (atualização de );material publicitário (atualização de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];agências de propaganda;
agências de propaganda[ informação, assessoria,
consultoria ];externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors];externa (publicidade -) [letreiros, outdoors][
informação, assessoria, consultoria ];agências de
informação comercial; agências de informação
comercial[ informação, assessoria, consultoria
];agências de publicidade; agências de publicidade[
informação, assessoria, consultoria ];publicação de
textos
publicitários;
publicidade;
publicidade[
informação, assessoria, consultoria ];publicidade por
qualquer meio; material publicitário (distribuição de );material publicitário (distribuição de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];edição de texto publicitário
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902785737 19/07/2010
400
Tit.MATREZAN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94784543000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MATREZAN M

CFE(4) 26.1.18; 26.11.1; 26.15.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de móveis.
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.902785745 19/07/2010
400
Tit.MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00349443000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
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Marca: MULTIBABY

CFE(4) 1.1.2; 27.5.1,7
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"BABY", isoladamente.
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.902786008 19/07/2010
Tit.SU CHOUNG WEI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07733026000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ISOMETRIC

400

de chocolate; bolo (pó para -);cacau (produtos de );gelados comestíveis; suspiro; pó para pudim;
pudins; tortas; biscoitos; hortelã-pimenta (doces com
-);massa para bolo; crepe; brigadeiro, cajuzinho e
quindim; pasta de amêndoas; pipoca (milho para );sorvetes (agentes para engrossar -);waffles;
bombons; cacau (bebidas à base de -);chocolate;
engrossar sorvetes [cremes gelados] (agentes para );flavorizantes
para
bebidas,
exceto
óleos
essenciais; pó para fabricação de doce; cajuzinho,
brigadeiro e quindim; pó para bolo; sorvetes (pós
para preparar -);amêndoas torradas; bolos
(decorações comestíveis para -);cacau (bebidas de ) com leite; congelado (iogurte -);doces com hortelãpimenta; doces [confeitos];engrossar creme batido
(preparações para -);flavorizantes para bolos, exceto
óleos essenciais; gomas de mascar, exceto para uso
medicinal; amendoim doce; bolo, preparado para
consumo final, confeitado ou não ;sorvetes;
amêndoas (pasta de -);aromáticas (preparações -)
para uso alimentar; biscoitos amanteigados; bolo
(massa para -);chá gelado; cacau [doce de-];cacau
em pó;bala comestível ;barra dietética de cereais;
amêndoas (bolinhos ou biscoitos de -);cacau;
chocolate (bebidas de -) com leite; gelado (iogurte );iogurte gelado; mascar (gomas de -), exceto para
uso medicinal; frozens [iogurte congelado]
Procurador: EDUARDO JANEIRO ANTUNES
No.902786466 20/07/2010
Tit.V. B. COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11508831000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AUDIPAR

CFE(4) 27.1.25
NCL(9) 36 análise financeira [consultoria em] análise
financeira [informação em] análise financeira
[assessoria
em]
assessoria,
consultoria
e
administração de investimentos de terceiros
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de riscos financeiros assessoria,
consultoria e informação em mercado de ações
consultoria financeira [assessoria em] consultoria
financeira [consultoria em] consultoria financeira
[informação em] investimentos de capital [finanças]
[assessoria em] investimentos de capital [finanças]
[informação em] investimentos de capital [finanças]
[consultoria em].
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902786130 19/07/2010
400
Tit.GOBECHE COMÉRCIO DE CHOCOLATES
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11007686000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHOCOLORZ

CFE(4) 26.5.16; 26.5.18; 27.5.1
NCL(9) 30 amêndoas (confeitos de -);chocolate
(bebidas à base de -);confeitos; decorações
comestíveis para bolos; bolachas; bolos; comestíveis
(gelados -);tortas [doces e salgadas];chocolate em
pó [para uso na culinária, exceto para fabricação de
bebidas];bebidas à base de cacau; bebidas à base

400

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07341418000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RENERGY FNP

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 16 livros; manuais [impressos];publicações
impressas
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902786628 20/07/2010
400
Tit.AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07544518000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MELLIS
NCL(9) 31 carne para animal [alimento para
animais];animais confinados (alimento para );suplemento alimentar para ração de animal; torta
[alimento para animal];alimentos para animais de
estimação; alimentos para animais; alfafa [alimento
para animal]
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902786717 20/07/2010
400
Tit.AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07544518000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CIBUS
NCL(9) 31 animais confinados (alimento para -);torta
[alimento para animal];suplemento alimentar para
ração de animal; alfafa [alimento para animal];carne
para animal [alimento para animais];alimentos para
animais; alimentos para animais de estimação
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

CFE(4) 26.1.5; 27.5.1
NCL(9) 10 cateteres; ortopédicos (artigos -);
aparelhos auditivos para surdos; ouvido (protetores
de -) [audição]
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902786490 20/07/2010
Tit.V. B. COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11508831000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUDIPAR

400

400

No.902787152 20/07/2010
400
Tit.PIRRETYS VIDEO SHOW LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23138134000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PVS TV

CFE(4) 26.1.5; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos
ortopédicos;
importação-exportação
(agências de -); comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos médicos
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.902786580 20/07/2010
Tit.AGRA FNP PESQUISAS LTDA (BR/SP)

No.902787110 20/07/2010
Tit.PHARMA DEVELOPMENT S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7313942
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIG TOTAL
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE

400

CFE(4) 26.4.1-2; 27.5.1
NCL(9) 41 aluguel de câmeras de vídeo; serviços de
imagem digital; aluguel de equipamentos para
gravação de som; legendagem; produção de filme;
câmeras de vídeo (aluguel de -);edição de
videoteipe; produção de programas de rádio e
televisão; produção de vídeos; projetores e
acessórios para cinema (aluguel de -);editoração
eletrônica; filmagem em vídeo
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TV".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902787187 20/07/2010
Tit.PHARMA DEVELOPMENT S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7313942
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIG
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE

400

No.902787233 20/07/2010
Tit.PHARMA DEVELOPMENT S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7313942
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BBXXI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE

400

No.902787241 20/07/2010
400
Tit.HERTHA MAX LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04128944000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HERTHA
NCL(9) 16 blocos de notas [cadernos];calendários;
impressão (conjuntos portáteis para -) [material de
escritório];impresso (material -);livros para escrever
ou desenhar; blocos para desenho; bobinas para
fitas de tinta; fatura e formulário; papel contínuo;
folhas
de
papel
[papelaria];formulários
[impressos];papel *;papel para embalagem; gráficas
(reproduções -);papel de carta; blocos de papel em
múltiplas vias [papelaria];calendário de folhas
destacáveis; plástico bolha [para embalagem ou
empacotamento];representações gráficas; etiquetas,
exceto de tecido; impressas (publicações -);clichês
para tipografia; reproduções gráficas; papel (fitas de
-);blocos
[papelaria];cartas,
cartões,
etc
*;publicações impressas; sinalizadores de papel ou
papelão; etiquetas adesivas [papelaria];etiquetas
para fichas; anotações (blocos para -);tipografia
(caracteres de -)
Procurador: SCORPIONS MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.902787250 20/07/2010
Tit.PHARMA DEVELOPMENT S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7313942
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BEIBI
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE

No.902787586 20/07/2010
Tit.ELOI SUDER (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93825248000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TERRA DO SOL

400

400

No.902787284 20/07/2010
400
Tit.J A DE SOUZA COSMETICOS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07265970000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MANGA ROSA

CFE(4) 2.3.25; 5.7.14; 27.5.1
NCL(9) 03 cera para depilação; cera para bigode
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902787420 20/07/2010
Tit.C D O - CENTRO DE DIAGNÓSTICO
ODONTOLÓGICO LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01575666000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CDO CENTRO DE DIAGNÓSTICO
ODONTOLÓGICO

CFE(4) 26.4.18; 27.5.1
NCL(9)
44
cirurgias
médicas
[serviços
médicos];exame
bacteriológico
[análise
clínica];odontologia [cirurgião-dentista];assessoria,
consultoria e informação odontológica; coleta, em
domicílio, de material para análise clínica
médica/veterinária; odontologia; consultas médicas
[serviços médicos];laboratório de análise clínica;
serviços de raio-x; assessoria, consultoria e
informações sobre medicina, assistência médica e
odontológica; clínicas médicas; saúde (serviços de );assistência médica; perícia odontológica/perito
odonto-legista
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'CENTRO DE DIAGNÓSTICO
ODONTOLÓGICO'.
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA

400

CFE(4) 1.3.1; 27.5.1
NCL(9) 09 óculos para esportes; estojos para lentes
de contato; lentes de contato; lentes ópticas; óculos
de sol; estojos de óculos
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902787594 20/07/2010
400
Tit.VIAJES BEDA S.A DE C.V (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7497350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VALLARTA.COM.MX
NCL(9) 39 reserva de assentos para viagem; reserva
de assentos para viagem [ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
em viagem e turismo; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo [ informação,
assessoria, consultoria ]; reservas para viagens;
reservas para viagens [ informação, assessoria,
consultoria ]; transporte de viajantes; transporte de
viajantes[ informação, assessoria, consultoria ];
agente de viagem; agente de viagem[ informação,
assessoria, consultoria ]; organização de cruzeiros
[viagens]; organização de cruzeiros [viagens][
informação, assessoria, consultoria ]; reservas para
transporte; reservas para transporte [informação,
assessoria, consultoria ]; transporte (reservas para ); transporte (reservas para -) [informação,
assessoria, consultoria ]; agências de turismo
[exceto para reservas de hotel]; agências de turismo
[exceto para reservas de hotel][ informação ];
excursões
(organização
de
-);
excursões
(organização de -) [informação, assessoria,
consultoria ]; agência de viagem, exceto reserva de
hotel; agência de viagem, exceto reserva de hotel

[informação, assessoria, consultoria ]; organização
de
excursões;
organização
de
excursões[
informação, assessoria, consultoria ]; viagens
(reservas para -); viagens (reservas para -)[
informação, assessoria, consultoria ] ; organização
de tours em viagens; reservas de assentos para
viagem; coordenação de providências de viagens
individuais e em grupo serviços de reservas de
viagens online; organização de viagens; provimento
de website com informações em viagens; serviços
de informações sobre viagens e provimento de
banco de dados online no setor de informações
sobre viagens; provimento de ferramenta de busca
em banco de dados online disponibilizando
informações em viagens; serviços de agências de
viagem, notadamente, realização de reservas e
contratação de transporte; informações em viagens;
serviços de informações em viagens.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM.MX"
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.902787608 20/07/2010
400
Tit.VIAJES BEDA S.A DE C.V (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7497350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VALLARTA.COM.MX
NCL(9) 42 banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática];sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na
internet];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); serviços de provimento de website
disponibilizando tecnologia que permita usuários a
realizar reservas para viagens.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM.MX".
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.902787616 20/07/2010
400
Tit.VIAJES BEDA S.A DE C.V (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7497350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VALLARTA.COM.MX
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; assessoria, consultoria e
informações sobre restaurante [ informação,
assessoria, consultoria ]; acomodações temporárias
(reservas de -); acomodações temporárias (reservas
de -)[ informação, assessoria, consultoria ]; reservas
de acomodações temporárias; reservas em hotéis;
serviços de informações personalizadas sobre hotéis
e de acomodações temporárias para viagens, via
internet; serviços de informações de alojamentos em
viagens e de agência de reservas de alojamento
para viajantes; serviços de agências de viagens,
notadamente
realização
de
reservas
de
acomodações temporárias; serviços de agências de
viagens, notadamente serviços de reservas para
refeições e restaurantes; serviços de agências de
viagens, notadamente, realização de reservas de
acomodações temporárias para outras agências,
fornecedores e corporações, através de serviços de
internet on-line.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM.MX".
Procurador: ANA PAULA ALFARANO KASSOW
No.902787969 20/07/2010
400
Tit.TEMPLETON TRUST INVESTIMENTOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07690732000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TEMPLARS
NCL(9) 36 fundos de investimentos [finanças];fundos
de investimentos [finanças][ informação, assessoria,
consultoria ];informações financeiras; valores
(corretagem
de-);valores
(corretagem
de-)[
informação, assessoria, consultoria ];comércio de
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imóveis; assessoria, consultoria e informação em
fundo de investimentos; assessoria, consultoria e
informação em investimentos; clube de investimento
[serviços financeiros];perícia técnica na área
financeira;
avaliação
imobiliária;
avaliação
imobiliária[ informação, assessoria, consultoria
];financeiras (informações -);fundos mútuos; serviços
de consultoria econômica; gestão de risco financeiro;
gestão de risco financeiro[ informação ];análise
financeira;
análise
financeira[
informação,
assessoria,
consultoria
];consultoria
fiscal
[valoração];constituição e administração de fundo de
investimento
[serviços
financeiros];assessoria
técnica em linhas de crédito; assessoria, consultoria
e administração de investimentos de terceiros
;assessoria, consultoria e administração de
investimentos de terceiros [ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
administração de patrimônio; assessoria, consultoria
e informação em administração de patrimônio[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em planejamento
financeiro; administração de imóveis; administração
de imóveis[ informação, assessoria, consultoria
];corretagem [incluída nesta classe];corretagem
[incluída nesta classe][ informação, assessoria,
consultoria ];crédito (agências de -);crédito (agências
de -)[ informação ];assessoria, consultoria e
informação
na
área
econômico-financeira;
assessoria, consultoria e informação na área
econômico-financeira[
informação
];assessoria,
consultoria e informações sobre atuaria [avaliação e
administração de riscos];consultoria financeira;
consultoria financeira[ informação, assessoria,
consultoria ];corretores imobiliários; administração de
fundo de investimento; administração de fundo de
investimento[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em mercado
de ações; assessoria, consultoria e informação em
mercado de ações[ informação, assessoria,
consultoria ];gestão financeira; gestão financeira[
informação
];investimentos
de
capital
[finanças];investimentos de capital [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];corretagem de
valores; corretagem de valores[ informação,
assessoria, consultoria ];administração de carteira de
valor mobiliário; administração de carteira de valor
mobiliário[ informação, assessoria, consultoria
];administração financeira; administração financeira[
informação, assessoria, consultoria ];bolsa de
mercadoria e de futuro (cotações de - );bolsa de
mercadoria e de futuro (cotações de - )[ informação,
assessoria, consultoria ];bolsa de valores (cotações
de -);bolsa de valores (cotações de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];capital (investimentos de -)
[finanças];capital (investimentos de -) [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];financeira
(gestão -);assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros.
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO
No.902788043 20/07/2010
Tit.SEGPLUS SERVICOS DE LIMPEZA E
MANUTENCAO PREDIAL LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11724159000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEGPLUS

400

de equipamentos de limpeza; desinfecção;
desinfecção[
informação
];
desratização;
desratização [ informação, assessoria, consultoria ];
desentupimento e limpeza de cano e tubulação;
desentupimento e limpeza de cano e tubulação[
informação, consultoria ]; limpeza de interiores de
edifícios; limpeza de interiores de edifícios [
informação, assessoria, consultoria ]; aplicação de
tinta e impermeabilizante; aplicação de tinta e
impermeabilizante [ informação ]; desinfecção e
limpeza de piscina; limpeza de fachada de
edificações; manutenção de mobiliário; lavagem;
lavagem [ informação, assessoria, consultoria ];
limpeza de chaminé; limpeza, reparo, e manutenção
de rede de esgoto; edifícios (limpeza de interiores de
-); edifícios (limpeza de interiores de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; serviços de isolamento
para edificações; pintura, de interior e de exterior;
limpeza de janelas; reparos (informação sobre -);
calefação (instalação, reparo e manutenção de
equipamentos de - ); manutenção de piscinas;
zelador; zelador[ informação, assessoria, consultoria
]
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO
No.902788116 20/07/2010
400
Tit.ANTÔNIO VALTER DA SILVA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40945529520
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAC MINISTÉRIO DO AMOR DE CRISTO

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(9) 45 organização de encontros religiosos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MINISTÉRIO".
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.902788191 20/07/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E
DESENVOLVIMENTO MATRE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12103814000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MonMatre
NCL(9) 41 escolas de enfermagem; escolas de
enfermagem[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de conferências[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de seminários; organização e
apresentação
de
seminários[
informação,
assessoria, consultoria ];educação (serviços de );educação (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902788256 20/07/2010
400
Tit.MUNDO DOS COSMÉTICOS LTDA. ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02786558000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BELSETE COSMÉTICOS

CFE(4) 1.5.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 37 edifícações (limpeza de fachada de -);
edifícações (limpeza de fachada de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; construção e reparação de
obra civil; impermeabilização em obra civil; aluguel

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
escovas; comércio (através de qualquer meio) de
escovas [ informação, assessoria, consultoria ];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria [ informação, assessoria,
consultoria ]; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos [
informação, assessoria, consultoria ]; comércio
(através de qualquer meio) de óleos essenciais;
comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais [ informação, assessoria, consultoria ];
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos [
informação, assessoria, consultoria ]; comércio
(através de qualquer meio) de dentifrícios; comércio
(através de qualquer meio) de dentifrícios [
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COSMÉTICOS".
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902788299 20/07/2010
400
Tit.ORION AMBIENTAL LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10566030000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ÓRION
NCL(9) 42 consultoria em proteção ambiental;
pesquisa no campo de proteção ambiental
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902788418 20/07/2010
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIOLAB DERMOCOSMÉTICOS

400

CFE(4) 2.3.2; 27.5.1
NCL(9) 05 anestésicos; pílulas para uso
farmacêutico;
estimulante
da
respiração;
vasoconstritor;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];antibióticos; sais para uso medicinal;
vasodilatador;
anti-helmínticos;
preparações
farmacêuticas; químicas (preparações -) para uso
medicinal; complemento/ suplemento alimentar para
uso medicinal ;medicamentos para uso humano;
químicas (preparações -) para uso farmacêutico;
estimulante do apetite; hormônios para uso
medicinal;
pomadas
para
uso
medicinal;
expectorante; vitamina e sais minerais; analgésicos;
quimioterápico; suplementos alimentares minerais;
emético e antiemético
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DERMOCOSMÉTICOS"

556 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

Procurador: LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK

Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902788590 20/07/2010
Tit.CROSS ESPORTES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05620820000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CROSS SPORTS

No.902788868 20/07/2010
Tit.GAE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66282690000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KEI

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'SPORTS'.
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.902788663 20/07/2010
400
Tit.COMERCIAL PIRATEM LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64871825000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PIRATEM GASES

CFE(4) 25.12.25; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações para temperar e soldar metais;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de combustíveis (incluindo a gasolina para
motores);comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GASES".
Procurador: PIETRA LEVATO DO NASCIMENTO
No.902788760 20/07/2010
400
Tit.BAR E LANCHONETE ARVOREZINHA LTDA ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04448856000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BAR E LANCHONETE ARVOREZINHA

CFE(4) 11.1.1; 11.3.5; 27.5.1
NCL(9) 43 cestas de café da manhã (fornecimento
de -) [serviços de alimentação];auto-serviço
(restaurantes de -);auto-serviço (restaurantes de -)[
informação, assessoria, consultoria ];bar (serviços de
-);bar (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];cafés [bares];cafés [bares][ informação,
assessoria, consultoria ];restaurantes; restaurantes[
informação, assessoria, consultoria ];lanchonetes;
lanchonetes[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante; churrascaria [restaurante];cafeterias;
cafeterias[ informação, assessoria, consultoria
];cantinas; restaurantes de auto-serviço; restaurantes
de auto-serviço[ informação, assessoria, consultoria
];bufê (serviço de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'BAR E LANCHONETE'.
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL SC LTDA
No.902788841 20/07/2010
400
Tit.ANODILAR INDÚSTRIA DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03799724000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LISTACOOK
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madeira; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de pesagem; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas; comércio
(através de qualquer meio) de material de limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de produção de vapor; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de cozimento; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana;
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de vime; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cutelaria;
comércio (através de qualquer meio) de decorações
para árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de serralharia; comércio (através
de qualquer meio) de produtos em matérias plásticas
semiprocessadas; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de ventilação; comércio (através
de qualquer meio) de matérias plásticas para
embalagem; comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos manuais
(propulsão muscular);comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas

400

CFE(4) 27.5.8; 27.5.22; 28.3
NCL(9) 43 assessoria consultoria e informação em
culinária; assessoria consultoria e informação em
culinária[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em culinária;
assessoria, consultoria e informação em culinária[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação técnica em serviço de
alimentação; bufê (serviço de -);bufê (serviço de -)[
informação, assessoria, consultoria ];restaurantes;
restaurantes[ informação, assessoria, consultoria
];cantinas;
cantinas[
informação,
assessoria,
consultoria ];cafés [bares];cafés [bares][ informação,
assessoria, consultoria ];lanchonetes; lanchonetes[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação relativa à produção de
alimento;
cafeterias;
cafeterias[
informação,
assessoria, consultoria ];restaurantes de autoserviço; restaurantes de auto-serviço[ informação,
assessoria, consultoria ];bar (serviços de -);bar
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria ].
Procurador: MARCO ANTÔNIO VELLOSO COSTA
FERREIRA
No.902788949 20/07/2010
400
Tit.RESTAURANTE PEREIRA DA LAURENTINA,
LDA (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7499655
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAURENTINA RESTAURANTE O REI DO
BACALHAU

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 cafés [bares];restaurantes de autoserviço; cafeterias; lanchonetes; restaurantes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'RESTAURANTE O REI DO
BACALHAU'.
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902789015 20/07/2010
400
Tit.ANODILAR INDÚSTRIA DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03799724000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LISTAPAR
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; comércio (através de qualquer
meio) de material de limpeza; comércio (através de
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qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de refrigeração; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de pesagem; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos em matérias plásticas semiprocessadas;
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; comércio (através de qualquer meio) de
produtos abrasivos para limpeza; comércio (através
de qualquer meio) de produtos de metal comum;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de produção de vapor; comércio (através
de qualquer meio) de matérias plásticas para
embalagem; comércio (através de qualquer meio) de
decorações para árvores de natal; comércio (através
de qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cutelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de serralharia; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
aquecimento; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
vime; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas
Procurador: LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK
No.902789139 20/07/2010
400
Tit.GLADYS MORRE MAGAZINE - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11628505000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING DAS VARIEDADES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
escovas; comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos; comércio (através de qualquer
meio) de sementes, plantas e flores naturais;
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho];comércio (através de qualquer
meio) de carpetes e tapetes; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para fumantes;
comércio (através de qualquer meio) de palha de
aço; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
guarda-chuvas; comércio (através de qualquer meio)
de guarda-sóis; comércio (através de qualquer meio)
de máquinas de calcular; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas; comércio
(através de qualquer meio) de material de limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de sabões;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de alfinetes e agulhas
[artigos de armarinho];comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de cozimento; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de porcelana; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
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encadernação; comércio (através de qualquer meio)
de flores artificiais; comércio (através de qualquer
meio) de loções para os cabelos; comércio (através
de qualquer meio) de velas e pavios para
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de pentes e esponjas;
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de material de instrução e de ensino; comércio
(através de qualquer meio) de matérias para
calafetar, vedar e isolar; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas; comércio
(através de qualquer meio) de velas; comércio
(através de qualquer meio) de colchetes e ilhoses
[artigos de armarinho];comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cutelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de decorações para
árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de desinfetantes; comércio (através
de qualquer meio) de cartas de baralho; comércio
(através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
para uso em lavanderia; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos [lâminas]
de barbear; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
limpar, polir, desengordurar e decapar
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'SHOPPING DAS VARIEDADES'.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902789309 20/07/2010
400
Tit.ANODILAR INDÚSTRIA DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03799724000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LISTA3
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
abrasivos para limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cutelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de cozimento; comércio (através de qualquer meio)

de móveis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de vime; comércio (através de
qualquer meio) de instrumentos manuais (propulsão
muscular);comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de refrigeração; comércio (através de qualquer meio)
de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de pesagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de produção de vapor; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de ventilação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem
Procurador: LUIZ FERNANDO CAMPOS STOCK
No.902789457 20/07/2010
400
Tit.JOSE DEUSDEDIT CAMARGO EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01719669000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BABY MODAS E CALÇADOS

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BABY", "MODAS" E "CALÇADOS".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902789490 20/07/2010
400
Tit.GANZONI & CIE AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0050580
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SCULPTOR
NCL(9) 10 elásticas (meias -) para uso cirúrgico;
meias elásticas [cirurgia];meias para varizes
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.902789511 20/07/2010
Tit.GANZONI & CIE AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0050580
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SCULPTOR
NCL(9) 25 meias
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA

400

No.902789783 20/07/2010
Tit.PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73856593000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TIZONIN
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano

400
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Procurador: MARCIA REGINA FRASSON E
JOICENI MOREIRA GIARETTA
No.902789899 20/07/2010
400
Tit.Conte Tasca d'Almerita Società Agricola a
Responsabilità Limitata (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7498373
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LAMÙRI
NCL(9) 33 vinho
Procurador: DI BLASI , PATENTE, SOREENSEN
GARCIA & ASSOCIADOS S/C
No.902790102 20/07/2010
400
Tit.ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05254971000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZYVALPREX
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano.
Procurador: IARA SILVEIRA PINHEIRO
No.902790650 21/07/2010
Tit.VIEIRA & COSTA ADVOGADOS (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07721415000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIEIRA & COSTA ADVOGADOS

400

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 45 serviço de contagem de tempo de serviço
de trabalhadores [serviços jurídicos];serviço de
contagem de tempo de serviço de trabalhadores
[serviços
jurídicos][
informação,
assessoria,
consultoria ];pesquisas jurídicas; pesquisas jurídicas[
informação, assessoria, consultoria ];arbitragem,
mediação e resolução alternativa de disputa
[serviços jurídicos];arbitragem, mediação e resolução
alternativa
de
disputa
[serviços
jurídicos][
informação, assessoria, consultoria ];serviços
jurídicos; serviços jurídicos[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
sobre assuntos jurídicos; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos jurídicos[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
jurídicos];assessoria, consultoria e informação sobre
negociações
trabalhistas
[serviços
jurídicos][
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ADVOGADOS".
Procurador: HERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
No.902790706 21/07/2010
400
Tit.PAUSA DOIS LANCHES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06922887000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CERVEJA PIRENÓPOLIS
NCL(9) 32 cerveja; cerveja não fermentada [mosto
de cerveja];malte [cerveja]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'CERVEJA'.
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA
No.902790765 21/07/2010
400
Tit.PAUSA DOIS LANCHES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06922887000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHOPP PIRENÓPOLIS
NCL(9) 32 cerveja não fermentada [mosto de
cerveja];cerveja; malte [cerveja]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'CHOPP'.
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA

No.902790773 21/07/2010
400
Tit.PALMARES INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA3
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00151232000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PALMARES
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; importaçãoexportação (agências de -);comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos agrícolas não manuais
Procurador: ROCHA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902790951 21/07/2010
400
Tit.AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07544518000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AELA
NCL(9) 31 animais confinados (alimento para );suplemento alimentar para ração de animal; alfafa
[alimento para animal];carne para animal [alimento
para animais];alimentos para animais; alimentos
para animais de estimação; torta [alimento para
animal]
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902790986 21/07/2010
400
Tit.TEMPLETON TRUST INVESTIMENTOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07690732000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TEMPLARS TRUST
NCL(9) 36 assessoria, consultoria e administração
de
investimentos
de
terceiros
;assessoria,
consultoria e administração de investimentos de
terceiros [ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em fundo de
investimentos;
administração
de
imóveis;
administração de imóveis[ informação, assessoria,
consultoria
];capital
(investimentos
de
-)
[finanças];capital (investimentos de -) [finanças][
informação,
assessoria,
consultoria
];crédito
(agências de -);crédito (agências de -)[ informação
];administração
de
fundo
de
investimento;
administração de fundo de investimento[ informação,
assessoria, consultoria ];corretagem [incluída nesta
classe];corretagem
[incluída
nesta
classe][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em administração de
patrimônio; assessoria, consultoria e informação em
administração
de
patrimônio[
informação,
assessoria, consultoria ];administração financeira;
administração financeira[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
planejamento financeiro; bolsa de mercadoria e de
futuro (cotações de - );bolsa de mercadoria e de
futuro (cotações de - )[ informação, assessoria,
consultoria ];gestão de risco financeiro; gestão de
risco financeiro[ informação ];avaliação imobiliária;
avaliação imobiliária[ informação, assessoria,
consultoria ];bolsa de valores (cotações de -);bolsa
de valores (cotações de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];corretores imobiliários; comércio de
imóveis; assessoria, consultoria e informação em
mercado de ações; assessoria, consultoria e
informação em mercado de ações[ informação,
assessoria, consultoria ];financeiras (informações );informações financeiras; investimentos de capital
[finanças];investimentos de capital [finanças][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre atuaria [avaliação e
administração de riscos];clube de investimento
[serviços financeiros];perícia técnica na área
financeira; constituição e administração de fundo de
investimento
[serviços
financeiros];consultoria
financeira; consultoria financeira[ informação,
assessoria, consultoria ];corretagem de valores;
corretagem de valores[ informação, assessoria,
consultoria ];serviços de consultoria econômica;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de riscos financeiros; administração
de carteira de valor mobiliário; administração de

carteira de valor mobiliário[ informação, assessoria,
consultoria ];análise financeira; análise financeira[
informação, assessoria, consultoria ];consultoria
fiscal [valoração];financeira (gestão -);assessoria,
consultoria e informação em investimentos;
assessoria, consultoria e informação na área
econômico-financeira; assessoria, consultoria e
informação
na
área
econômico-financeira[
informação ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TRUST".
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO
No.902791699 21/07/2010
400
Tit.AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07544518000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESCENT
NCL(9) 31 torta [alimento para animal];carne para
animal [alimento para animais];suplemento alimentar
para ração de animal; alimentos para animais; alfafa
[alimento para animal];alimentos para animais de
estimação; animais confinados (alimento para -)
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902791737 21/07/2010
Tit.AGESERV - ASSESSORIA, GESTÃO E
SERVIÇOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93769644000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGESERV ASSESSORIA, GESTÃO E
SERVIÇOS

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial; consultoria em gestão de pessoal;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
assessoria, consultoria e informação empresarial;
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios; assessoria em gestão de
negócios; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais; assessoria, consultoria e informação em
marketing.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOS.
Procurador: PROMARK MARCAS & PATENTES
LTDA ME
No.902791761 21/07/2010
400
Tit.GARCEZ MODA INFANTIL LTDA. ME. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10855868000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LUGAR DE CRIANÇA MODA INFANTIL

CFE(4) 3.1.14; 27.5.1

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 559

NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " MODA INFANTIL".
Procurador: HÉLIO SCHROEDER DAVILA ME.
No.902791800 21/07/2010
400
Tit.AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07544518000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NOVADUR
NCL(9) 31 animais confinados (alimento para );alfafa [alimento para animal];torta [alimento para
animal];alimentos para animais de estimação;
suplemento alimentar para ração de animal;
alimentos para animais; carne para animal [alimento
para animais]
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902791842 21/07/2010
400
Tit.AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07544518000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NOVICID
NCL(9) 31 alimentos para animais de estimação;
carne para animal [alimento para animais];animais
confinados (alimento para -);alimentos para animais;
torta [alimento para animal];suplemento alimentar
para ração de animal; alfafa [alimento para animal]
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902791869 21/07/2010
400
Tit.AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07544518000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NOVIMOLD
NCL(9) 31 alfafa [alimento para animal];animais
confinados (alimento para -);carne para animal
[alimento para animais];suplemento alimentar para
ração de animal; alimentos para animais de
estimação; torta [alimento para animal];alimentos
para animais
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902791923 21/07/2010
400
Tit.AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07544518000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NOVYRATE
NCL(9) 31 animais confinados (alimento para );carne para animal [alimento para animais];torta
[alimento para animal];alfafa [alimento para
animal];alimentos para animais de estimação;
alimentos para animais; suplemento alimentar para
ração de animal
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902792016 21/07/2010
400
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PREVELIP
NCL(9) 05 químicas (preparações -) para uso
medicinal; suplementos alimentares minerais;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal ;vasoconstritor; antibióticos; hormônios
para uso medicinal; pomadas para uso medicinal;
preparações farmacêuticas; químicas (preparações ) para uso farmacêutico; medicamentos para uso
humano; pílulas para uso farmacêutico; sais para
uso medicinal; estimulante da respiração; antihelmínticos; emético e antiemético; bloqueador
neuromuscular
[medicamento];vasodilatador;
analgésicos; estimulante do apetite; quimioterápico;
anestésicos; expectorante; vitamina e sais minerais
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902792075 21/07/2010
Tit.CONTRAPROVA ANÁLISES, ENSINO E
PESQUISA LTDA. (BR/RJ)

400

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10822357000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTRAPROVA DOPING E TOXICOLOGIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 serviços de reabilitação física, motora e
emocional prestados a título de assistência social;
terapia
ocupacional
(serviços
psicológicos);laboratório
de
análise
clínica;
assessoria, consultoria e informação médica
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CONTRAPROVA" E "DOPING E
TOXICOLOGIA".
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902792083 21/07/2010
400
Tit.PASHAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64085152000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GETHAL
NCL(9) 37 aluguel de equipamento de construção;
aluguel de máquinas para varrer ruas; assessoria,
consultoria
e
informação
em
aluguel
de
equipamentos para construção; aluguel de
equipamentos de limpeza; construção e reparação
de obra civil; construção *;assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; assessoria, consultoria e
informação em supervisão de construção; aluguel de
guindaste; aluguel de escavadeiras; supervisão de
trabalhos de construção civil
Procurador: BRITÂNIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902792113 21/07/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO
TRABALHO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48250765000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANAMT ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
MEDICINA DO TRABALHO

Marca: Y-KAS HAIR TECHNOLOGY

CFE(4) 25.12.25; 27.5.1
NCL(9) 03 laquê para cabelos; aromáticos [óleos
essenciais];pele (produtos cosméticos para cuidados
da -);água depilatória; cremes cosméticos; cabelos
(preparações para ondular -);cílios postiços
(substâncias adesivas para fixar -);cosméticos;
adesivos (substâncias -) para fixar cabelos postiços;
batons para os lábios; xampus; neutralizadores
(produtos -) para permanentes nos cabelos; ondular
os cabelos (preparações para -);perfumes;
depilatórios (produtos -);água de cheiro; água de
colônia; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; cabelos (tinturas para os );tinturas cosméticas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HAIR TECHNOLOGY".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902792610 21/07/2010
400
Tit.CARLA MARIA GOMES SILVA SCHIRATO ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10741860000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOP NOTCH IDIOMAS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);curso de idioma;
educação (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "TOP NOTCH" E "IDIOMAS".
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.902792695 21/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 serviços de educação, prestados a título
de assistência social; serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, apresentação de cursos,
treinamentos, palestras e seminários.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO
TRABALHO.
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902792490 21/07/2010
400
Tit.INOAR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05199801000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

No.902792741 21/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902792768 21/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902792784 21/07/2010
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)

235
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902792806 21/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902792822 21/07/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902792865 21/07/2010
Tit.DETALI EMPRESARIAL LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11366235000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Detali

*;ralo metálico; cestos de metal; chaves; chaves
(anéis de metal comum para -);cofres de metal;
metal (ganchos de -);caixas de correio de metal;
caixas de metal comum; revestimento de metal para
construções e edificações; rodízios de metal para
móveis; janelas (travas de metal para -);folhas de
ferro
Procurador: EDUARDO VELOSO PEDROSA
No.902793047 21/07/2010
Tit.LIGHT DESIGN DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41012667000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LIGHT DESIGN

400

CFE(4) 15.1.17; 15.7.15
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informações no
campo de processos tecnológicos; assessoria,
consultoria e informações no campo de processos
tecnológicos[ informação, assessoria, consultoria
];vistoria e perícia técnica de veículos; inspeção de
máquina e material; engenharia de produção [projeto
de -];engenharia de produção [projeto de -][
informação, assessoria, consultoria ];engenharia
mecânica [projeto de -];engenharia mecânica [projeto
de -][ informação, assessoria, consultoria ];perícia
técnica na área de engenharia; projeto industrial
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"ENGENHARIA".
Procurador: O PRÓPRIO.

400

CFE(4) 26.3.4; 26.3.10; 26.7.3; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 11 iluminação de teto; luz (difusores de );luminosos (tubos -) para iluminação; lustres; abajur
[quebra-luz];aparelho
elétrico
de
iluminação;
luminária
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LIGHT DESIGN".
Procurador: ELZA CRISTINA FURTADO DE
MENDONÇA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 06 banho (cabines de metal para -);ferrolho
[aldrava];móveis (rodízios de metal para -);toalhas
(dispensadores fixos de metal para -);ganchos de
metal; folhas de aço; campainhas *;mecanismos
para fechar portas [não elétricos];metal (ferragens de
-) [pequenas] *;portas (painéis de metal para );portas (travas de metal para-);ganchos de metal
para cabideiros de roupas; guarnições de metal para
portas; latão, bruto ou semitrabalhado; letras e
algarismos de metal comum, exceto tipos [caracteres
de impressão];cremalheiras de metal; cubas de
metal; dosadores de metal; ferragens de metal para
janelas; ferro fundido, bruto ou semitrabalhado;
batentes de metal para porta; bronze; caixa (fechos
de
metal
para
-);batedor
de
porta
[aldrava];campainhas de porta [não elétricas];móveis
(guarnições de metal para -);portas (batentes de );guarnições de metal para móveis; coifa metálica
não elétrica para fogão; números de metal para
casas, não luminosos; portas (ferrolhos para );roldanas para janelas; janelas (ferragens de metal
para -);aço fundido; batentes de portas; cadeados;
puxador metálico; camas (guarnições de metal para );cantoneiras de metal; metais comuns, brutos ou
semitrabalhados; metal (lingüetas de -);obras de arte
de metal comum; guarnições de metal para camas;
lingüetas de fechaduras; cremonas; ferragens para
construção; ferragens para edificações; cabides de
metal para vestuário; ferragem metálica para cortina
;chave para porta ;camas (rodízios de metal para );portas (dispositivos não elétricos para abertura de );portas de metal *;recipientes de metal; tubos de
metal; maçanetas de metal para portas; fechos;
ferragens para portas; folhas de alumínio; aço
(chapas de -);alumínio; batentes de metal; cabide
metálico para chapéu; amortecedor para porta
[ferragem];coifa metálica elétrica para fogão ;cofres
de segurança; rodízios de metal para portas
corrediças; rodízios para janelas; roldanas de metal
[exceto para máquinas];trancas de metal para janela;
trancas de metal [exceto elétricas];ganchos
[ferragens de metal];guarnições de metal para
janelas; maçanetas de metal; dobradiças de metal;
aço, bruto ou semitrabalhado; alumínio (folhas de -)

No.902793098 21/07/2010
Tit.INSTITUTO INVESTIDOR PROFISSIONAL
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11760852000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PIPA PRÊMIO INVESTIDOR
PROFISSIONAL DE ARTE

400

No.902793306 21/07/2010
400
Tit.ROMAPACK - RECICLAGEM TÉCNICA DE
PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04798581000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECOFILM

CFE(4) 18.5.7; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];entretenimento;
divertimento
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRÊMIO INVESTIDOR
PROFISSIONAL DE ARTE";
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902793187 21/07/2010
Tit.DOUGLAS ROBERTO ZAIONS (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54319439015
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Zvirtual Engenharia

No.902793241 21/07/2010
400
Tit.MARIO TANNO CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74662669000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CAPIM ROSA
NCL(9) 25 camisola; roupa de baixo; calças;
camisetas; blazers [vestuário]; camisas; meias;
pijamas; bermudas; roupa íntima; saias; anáguas;
cachecóis; casacos [vestuário]; calças compridas.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 16 lixo (sacos de -), de papel ou plástico;
clichê plástico para tipografia; filme plástico,
extensível, para uso em paletização; filme de
polietileno [para embalar ou embrulhar];clichê
termoplástico para tipografia; sacos [invólucros,
sacolas] para embalar, de papel ou plástico;
embalagens de papel ou plástico; plástico bolha
[para embalagem ou empacotamento]
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902793403 21/07/2010
Tit.BLOKUSTEC EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11223769000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BLOKUS TEC

400
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 aluguel de apartamentos; imobiliária
(avaliação -);imóveis (administração de -);comércio
de imóveis; administração de imóveis; aluguel de
escritórios [imóveis];imóveis [compra e venda de ];incorporação de imóvel; avaliação imobiliária;
locação de apartamentos (agências imobiliárias de );apartamentos (aluguel de -);imobiliárias (agências );imobiliários (corretores -);aluguel de loja [imóvel]
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902793411 21/07/2010
400
Tit.INSTITUTO PROMOVE DE
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11177580000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO AVANZA
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);cursos livres
[ensino];assessoria, consultoria e informação em
treinamento
[demonstração][ensino];assessoria,
consultoria e informação ensino; treinamento prático
[demonstração]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " INSTITUTO "
Procurador: PERLA NATHALY POLLONIO
No.902793519 21/07/2010
400
Tit.KOPEMPACK EQUIPAMENTOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08778022000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KOPEMPACK

CFE(4) 26.4.1; 26.4.9; 27.5.1
NCL(9) 07 empacotadoras (máquinas -);invólucros
[partes de máquinas; máquinas para tampar
garrafas; empacotamento (máquinas para -);selar
(máquinas para -) [estampilhar];transportadoras
(correias
-)
[peças
de
máquinas];robôs
[máquinas];transportadores [máquinas];vedação de
garrafas (máquinas para -);selar [lacrar] (máquinas
para -) de uso industrial; tampas de garrafas
(máquina para colocar -);máquina para embalagem;
empacotadoras [máquina]
Procurador: DENNIS HENRIQUE SALDANHA NERY
No.902793578 21/07/2010
Tit.SYLVACHEM MARKETING S/C LIMITADA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65700593000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACNATIVE
NCL(9) 05 ervas medicinais
Procurador: O PRÓPRIO.

400

No.902793713 21/07/2010
Tit.EDITORA ABRIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02183757000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

400

Marca: ModaSpot.Com
NCL(9) 16 plantas [impressos];reproduções gráficas;
revistas [periódicos];enciclopédia; testes, exercícios
ou
provas
de
inteligência
(material
impresso);cromolitografias; fotogravuras; imagens
[representações gráficas];jornais; atlas; escritório
(materiais de -), exceto móveis; gravuras; mapas
geográficos; dicionário; papelaria (artigos de );adesivo para álbum de figurinha; publicações
impressas; fotografias; manuais [impressos];diário;
almanaques; circulares; boletim informativo; retratos;
cromos; marcadores de livros; moldes para
confecção de vestuário; cartão postal; periódicos;
desenhos impressos; diagramas; fitas auto-adesivas
[para papelaria ou uso doméstico];folhetos; impresso
(material -);livros; material didático [exceto
aparelhos];material escolar [papelaria];compilação
de obra literária; prospectos; gráficas (reproduções );impressos [gravuras];papelão (artigos de -);cartas,
cartões, etc *;publicações em fascículos impressos;
recortes (álbuns de -);revistas em quadrinhos; fitas
adesivas para papelaria ou para uso doméstico
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".COM".
Procurador: LAURA CRISTINA SANCHES
COLUCCI

negócios];comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cronométricos; comércio
(através de qualquer meio) de loções para os
cabelos; amostras (distribuição de -);distribuição de
amostras; drogaria [comércio];comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias dietéticas para uso
medicinal; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de medição; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas; espaço publicitário (aluguel de );distribuição de brindes; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para bebês; comércio (através de qualquer meio) de
preparações higiênicas para uso medicinal; aluguel
de espaço publicitário; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria;
demonstração de produtos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902793721 21/07/2010
400
Tit.EDITORA ABRIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02183757000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Turma do fundão
NCL(9) 09 dvd, disco digital de vídeo; periódico em
fita ou em cd-rom; programas de computador [para
download];publicações
eletrônicas
[para
download];interfaces [para computadores];portadisquete; disquete para computador; capas [estojos]
de cd e dvd; cartucho, cd e disquete para vídeo
game [jogo];discos compactos [áudio e vídeo];discos
ópticos; publicações fixadas em meio magnético; fita
cassete ou de vídeo [gravada ou não];porta-cd
;vídeo disco
;programas de jogos de
computador; software para jogo e entretenimento
[programa de computador];filme cinematográfico
[exposto];suportes ópticos para dados; discos
magnéticos; estojo porta-cds; vídeo (fitas de -);dados
(suportes magnéticos para -);suporte para disco
;expostos (filmes -);programas de computador
gravados; discos compactos, rom (ingl.);testes,
exercícios ou provas de inteligência (aparelhos e
software);discos fonográficos; fitas magnéticas; fitas
para gravação de som; gravação de som (suportes
para -);cd-rom [disco];disco acústico; videocassetes
[fitas];cartucho de filme; cartuchos para vídeo games
Procurador: LAURA CRISTINA SANCHES
COLUCCI

No.902794221 22/07/2010
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AUTOTRAC CARRETA
NCL(9) 09 alarmes [incluídos nesta classe];aparelho
de navegação por satélite; radar; antenas; aparelhos
elétricos para ignição à distância; alarme de
segurança
;aparelhos
de
radar;
anti-roubo
(instalações elétricas -);anti-roubo (dispositivos de
alarme -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CARRETA".
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO

No.902793780 21/07/2010
Tit.JVPAZ 2009 NUTRICAO E ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10844939000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Omnia Vita

No.902794248 22/07/2010
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC CARRETA
NCL(9) 45 consultoria em segurança; monitorização
de
alarmes
anti-roubo
e
de
segurança;
monitoramento e rastreamento de veículos e cargas,
contratação de guarda [serviços de segurança]
;bloqueio de carro por satélite
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CARRETA".
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO

400

CFE(4) 1.3.12; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de pesagem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos ortopédicos;
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de

No.902794299 22/07/2010
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC CARRETA
NCL(9) 37 instalação e reparo de alarme antifurto;
instalação, manutenção e reparo de máquinas;
manutenção de veículos; instalação e reparação de
alarme para veículo; instalação e reparo de
aparelhos elétricos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CARRETA".
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902794370 22/07/2010
400
Tit.PRÁTICA ENGENHARIA LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00638654000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRATICA PRATICA ENGENHARIA LTDA
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NCL(9) 37 instalação e reparo de alarme antifurto;
instalação, manutenção e reparo de máquinas;
instalação e reparo de aparelhos elétricos;
manutenção de veículos; instalação e reparação de
alarme para veículo
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 edificações (impermeabilização de );construção e reparação de obra civil; construção e
reparação em colocação de esquadria; construção e
reparação em colocação de cerca de arame;
construção e reparação em colocação de calha;
edifícações (limpeza de fachada de -);construção e
reparação em colocação de alvenaria; pintura, de
interior e de exterior; construção e reparação em
colocação de piso; colocação de piso e pedra;
construção e reparação em colocação de tela; portas
e janelas (instalação de - );construção *;serviços de
isolamento para edificações
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ENGENHARIA" E "LTDA"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902794388 22/07/2010
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC CARRETA
NCL(9) 38 satélite (transmissão por -);aluguel de
equipamentos
de
telecomunicação;
radiocomunicação; transmissão [emissão] de sinal
de telecomunicação por satélite; aluguel de
aparelhos
de
transmissão
de
mensagens;
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador; comunicação por terminais de
computador; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CARRETA".
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902794434 22/07/2010
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC CARRETA
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
estudos para projetos técnicos; manutenção de
software de computador; hardware de computador
(consultoria em -);projeto de sistema de
computadores;
análise
de
sistemas
[informática];instalação de software de computador;
elaboração [concepção] de software de computador
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902794531 22/07/2010
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AUTOTRAC FROTISTA
NCL(9) 09 antenas; aparelho de navegação por
satélite; aparelhos de radar; aparelhos elétricos para
ignição à distância; anti-roubo (instalações elétricas );alarme de segurança ;radar; alarmes [incluídos
nesta classe];anti-roubo (dispositivos de alarme -)
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902794744 22/07/2010
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC FROTISTA

400

No.902794817 22/07/2010
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC FROTISTA
NCL(9)
38
radiocomunicação;
serviços
de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação];comunicação por
terminais
de
computador;
transmissão
de
mensagens e de imagens por meio de computador;
transmissão [emissão] de sinal de telecomunicação
por satélite; aluguel de equipamentos de
telecomunicação; satélite (transmissão por -);aluguel
de aparelhos de transmissão de mensagens
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FROTISTA".
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902794884 22/07/2010
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC FROTISTA
NCL(9) 42 instalação de software de computador;
manutenção de software de computador; análise de
sistemas [informática];hardware de computador
(consultoria em -);projeto de sistema de
computadores; aluguel de software de computador;
elaboração [concepção] de software de computador;
estudos para projetos técnicos
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902795031 22/07/2010
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC FROTISTA
NCL(9) 45 consultoria em segurança; monitoramento
e rastreamento de veículos e cargas, contratação de
guarda [serviços de segurança] ;bloqueio de carro
por satélite; monitorização de alarmes anti-roubo e
de segurança
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902795104 22/07/2010
400
Tit.LIGHTSWEET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82015652000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAGRO

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AUTOTRAC ONE
NCL(9) 09 radar; aparelhos de radar; antenas;
aparelhos elétricos para ignição à distância; aparelho
de navegação por satélite; anti-roubo (dispositivos
de alarme -);anti-roubo (instalações elétricas );alarme de segurança ;alarmes [incluídos nesta
classe].
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902795171 22/07/2010
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC ONE
NCL(9) 37 manutenção de veículos; instalação e
reparação de alarme para veículo; instalação e
reparo de aparelhos elétricos; instalação e reparo de
alarme antifurto; instalação, manutenção e reparo de
máquinas
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902795210 22/07/2010
400
Tit.LVS120+ INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA
POLIMENTO DE PISOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08658909000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LVS 120+

CFE(4) 1.1.1; 3.6.3; 7.15.9; 27.5.1
NCL(9) 07 polia [parte de máquina];máquina para
lapidação de pedra; polimento (máquinas e
aparelhos para -) [elétricos];rolamentos; cabos de
controle para máquinas e motores; motores, exceto
para veículos terrestres; cilindros para máquinas;
acabamento (máquinas para -);acoplamentos,
exceto os utilizados em veículos terrestres;
engrenagens, exceto para veículos terrestres;
ferramentas [partes de máquinas];motores elétricos,
exceto para veículos terrestres; pedras (máquinas
para trabalhar -);mancal; filtros [partes de máquinas
ou motores];máquinas (mecanismos de rodas para );eixos de máquinas; limpeza (máquinas e aparelhos
para -) [elétricos];mecanismos de controle para
máquinas e motores; encerar (máquinas elétricas
para -);engrenagens para redução de velocidade
exceto para veículos terrestres; ferramentas (porta- ) [partes de máquinas];rodas para máquinas;
correias para máquinas
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902795333 22/07/2010
Tit.H. R. DE MENESES GOMES ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11730036000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Kirus Brinquedos Inteligentes

CFE(4) 2.9.1; 26.4.4; 26.11.1; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9) 01 adoçantes artificiais [preparações
químicos];artificiais (adoçantes -) [preparações
químicas]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MAGRO".
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902795139 22/07/2010
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)

400
CFE(4) 21.1.25

400

RPI 2214 de 11/06/2013

NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRINQUEDOS INTELIGENTES".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902795694 22/07/2010
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC ONE
NCL(9)
42
análise
de
sistemas
[informática];elaboração [concepção] de software de
computador; projeto de sistema de computadores;
estudos para projetos técnicos; hardware de
computador (consultoria em -);manutenção de
software de computador; aluguel de software de
computador; instalação de software de computador
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902795716 22/07/2010
400
Tit.FÁBIO RAMOS (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04975586967
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Felipe e Fabricio
NCL(9) 41 conjunto musical (serviços de -) [serviços
de entretenimento]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902795830 22/07/2010
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AUTOTRAC TELEMETRIA
NCL(9) 09 alarme de segurança ;anti-roubo
(instalações elétricas -);radar; alarmes [incluídos
nesta classe];aparelho de navegação por satélite;
antenas; aparelhos elétricos para ignição à distância;
aparelhos de radar; anti-roubo (dispositivos de
alarme -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TELEMETRIA".
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902795856 22/07/2010
400
Tit.EDITORA ABRIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02183757000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Turma do fundão
NCL(9) 38 teledifusão por cabo; comunicação por
redes de fibra óptica; correio eletrônico;
televisionamento; comunicação por terminais de
computador; radiofonia; fornecimento de acesso a
banco de dados; satélite (transmissão por );transmissão de mensagens e de imagens por meio
de
computador;
bbs
[serviços
de
telecomunicação];comunicações
por
telefone;
transmissão [emissão] de sinal de telecomunicação
por satélite; transmissão de filmes de televisão via
cabo, satélite, rede de telecomunicação; agências de
notícias; informações sobre telecomunicação;
teledifusão; celular (comunicação por telefone );fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website);noticiário
[serviço
de
transmissão
de
-];mensagem
(transmissão de -);agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações);telemática
(entendido como transmissão de informações/
telecomunicação);radiodifusão; cabo (teledifusão por
-)
Procurador: LAURA CRISTINA SANCHES
COLUCCI
No.902795937 22/07/2010
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC TELEMETRIA
NCL(9) 38 satélite (transmissão por -);comunicação
por terminais de computador; transmissão [emissão]
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de sinal de telecomunicação por satélite;
radiocomunicação; aluguel de equipamentos de
telecomunicação; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador; aluguel de
aparelhos de transmissão de mensagens; serviços
de comunicação para a transmissão de uma
transação eletrônica de um estabelecimento até uma
central de processamento [telecomunicação]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TELEMETRIA".
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902795970 22/07/2010
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTRAC TELEMETRIA
NCL(9) 42 estudos para projetos técnicos; análise de
sistemas [informática];projeto de sistema de
computadores; aluguel de software de computador;
manutenção de software de computador; elaboração
[concepção] de software de computador; hardware
de computador (consultoria em -);instalação de
software de computador
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902796089 22/07/2010
400
Tit.GERALDO SALVADOR JUNIOR - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05913577000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA NOVACER

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 revistas [periódicos];boletim informativo
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902796194 22/07/2010
Tit.MONTEIRO E SANTIAGO COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07019527000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Z ZOOCRER

400

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902796283 22/07/2010
400
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CERCA ELETRÔNICA
NCL(9) 38 serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento

[telecomunicação];transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador; comunicação por
terminais de computador; aluguel de aparelhos de
transmissão
de
mensagens;
aluguel
de
equipamentos
de
telecomunicação;
radiocomunicação; transmissão [emissão] de sinal
de
telecomunicação
por
satélite;
satélite
(transmissão por -)
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902796569 22/07/2010
400
Tit.FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29527413000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BOLETIM FUTURA
NCL(9)
38
teledifusão;
televisionamento;
radiodifusão; teledifusão por cabo; mensagem
(transmissão de -);satélite (transmissão por );transmissão de filmes de televisão via cabo,
satélite, rede de telecomunicação; correio eletrônico;
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador; eletrônico (correio -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BOLETIM"
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902796615 22/07/2010
400
Tit.FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29527413000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BOLETIM FUTURA
NCL(9) 41 organização de competições desportivas;
organização e apresentação de seminários;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de vídeos; produção de shows; vídeos
(produção
de
-);competições
desportivas
(organização de -);espetáculos (serviços de );competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];educação (serviços de -);exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
congressos; televisão (programas de entretenimento
de -);entretenimento
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
ESXPRESSÃO "BOLETIM"
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902796925 22/07/2010
400
Tit.MAXIMO RESTAURANTES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08999793000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HAJIMÊ JAPANESE FOOD

CFE(4) 27.5.1; 28.3
NCL(9) 43 restaurantes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "JAPANESE FOOD".
Procurador: MANOEL DO ROSARIO DOS SANTOS
No.902797158 22/07/2010
Tit.OBISPA METALURGICA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91068825000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OBISPA DESIGN

400
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Marca: INDESPE - Instituto Nacional de
Desenvolvimento Social e Profissional
Especializado

CFE(4) 5.7.13; 27.5.1
NCL(9) 06 puxador metálico; materiais de metal para
construção; maçanetas de metal para portas; móveis
(guarnições de metal para -);metal (ferragens de -)
[pequenas] *;móveis (rodízios de metal para );maçanetas de metal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DESIGN".
Procurador: PAULO AFONSO PEREIRA
No.902797476 22/07/2010
Tit.CAIO RODRIGUES BARS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30436195879
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 5 pras tantas

400

CFE(4) 27.7.25
NCL(9) 41 grupo musical
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902798537 23/07/2010
400
Tit.EDUCANDÁRIO PARQUE DOS ANJOS LTDA
ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05505363000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EDUCANDÁRIO PARQUE DOS ANJOS

CFE(4) 1.15.11; 4.1.2; 26.11.12; 26.11.25; 27.5.1
NCL(9) 41 assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; escolas em regime de
internato; educação (serviços de -); instrução
(serviços de -); ensino (serviços de -); internato
(escolas em regime de -); assessoria, consultoria e
informação ensino.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
EDUCANDÁRIO.
Procurador: ALDO PIMENTA DE CARVALHO
No.902798740 23/07/2010
400
Tit.INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09308045000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.1.1,18
NCL(9) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];competições
(organização de -) [educação ou entretenimento][
informação, assessoria, consultoria ];agência de
modelos para artistas; agência de modelos para
artistas[ informação, assessoria, consultoria ];aluguel
de cenários para shows; aluguel de cenários para
shows[ informação, assessoria, consultoria ];aluguel
de estádios; aluguel de estádios[ informação,
assessoria, consultoria ];educação física; educação
física[
informação,
assessoria,
consultoria
];espetáculos (serviços de -);espetáculos (serviços
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];espetáculos ao vivo (apresentação de );espetáculos ao vivo (apresentação de -)[
informação,
assessoria,
consultoria
];festas
(planejamento de -);festas (planejamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ];informações
sobre entretenimento [lazer];informações sobre
entretenimento [lazer][ informação, assessoria,
consultoria ];itinerantes (serviços de bibliotecas );itinerantes (serviços de bibliotecas -)[ informação,
assessoria, consultoria ];notícias (agências de );notícias (agências de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];organização de competições [educação
ou entretenimento]; organização de competições
[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria, consultoria ];televisão e rádio (produção
de programas de -);televisão e rádio (produção de
programas de -)[ informação, assessoria, consultoria
];treinamento prático [demonstração];treinamento
prático [demonstração][ informação, assessoria,
consultoria ];empresário [organização e produção de
espetáculos];empresário [organização e produção de
espetáculos][ informação, assessoria, consultoria
];sonorização de eventos para empresas e similares;
sonorização de eventos para empresas e similares[
informação, assessoria, consultoria ];personal
trainer; personal trainer[ informação, assessoria,
consultoria ];competições desportivas (organização
de -);competições desportivas (organização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];concursos de
beleza (organização de -);concursos de beleza
(organização de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];academia de ginástica (serviços de);academia de ginástica (serviços de-)[ informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de simpósios; organização e apresentação de
simpósios[ informação, assessoria, consultoria
];planejamento de festas; planejamento de festas[
informação, assessoria, consultoria ];teatro de
variedades
[espetáculos
musicais];teatro
de
variedades [espetáculos musicais][ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de utensílios para
festas [aparelhos e decorações];aluguel de utensílios
para festas [aparelhos e decorações][ informação,
assessoria, consultoria ];curso de idioma; curso de
idioma[
informação,
assessoria,
consultoria
];decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
decoração de festa, cerimonial e outros eventos[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
brinquedos; aluguel de brinquedos[ informação,
assessoria, consultoria ];companhia teatral (serviços
de -);companhia teatral (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais[ informação, assessoria,

consultoria ];assessoria, consultoria e informação
ensino; assessoria, consultoria e informação ensino[
informação, assessoria, consultoria ];banda de
música [serviços de entretenimento];banda de
música [serviços de entretenimento][ informação,
assessoria, consultoria ];promotor de eventos [se
artísticos/culturais];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais][
informação,
assessoria,
consultoria ];serviços de premiação; serviços de
premiação[ informação, assessoria, consultoria
];serviços de lazer e entretenimento, prestados a
título de assistência social; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social[
informação,
assessoria,
consultoria
];conferências (organização e apresentação de );conferências (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];congressos
(organização e apresentação de -);congressos
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];cronometragem de eventos
desportivos; cronometragem de eventos desportivos[
informação, assessoria, consultoria ];cursos por
correspondência; cursos por correspondência[
informação, assessoria, consultoria ];educação
(serviços de -);educação (serviços de -)[ informação,
assessoria,
consultoria
];entretenimento;
entretenimento[ informação, assessoria, consultoria
];estúdios de gravação (serviços de -);estúdios de
gravação (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria
];livros
(publicação
de
-);livros
(publicação
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento];oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento][
informação, assessoria, consultoria ];organização de
bailes;
organização
de
bailes[
informação,
assessoria,
consultoria
];organização
de
competições
desportivas;
organização
de
competições desportivas[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
seminários[ informação, assessoria, consultoria
];orientação vocacional; orientação vocacional[
informação, assessoria, consultoria ];produção de
shows; produção de shows[ informação, assessoria,
consultoria ];provimento de instalações desportivas;
provimento de instalações desportivas[ informação,
assessoria, consultoria ];recreação (provimento de
instalações para -);recreação (provimento de
instalações para -)[ informação, assessoria,
consultoria ];reservas de lugares para shows;
reservas de lugares para shows[ informação,
assessoria, consultoria ];seminários (organização e
apresentação de -);seminários (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];curso técnico de formação; curso
técnico de formação[ informação, assessoria,
consultoria ];academia de dança; academia de
dança[ informação, assessoria, consultoria ];agência
de notícias/jornalismo (se for elaboração de
reportagens fotográficas ou não);agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
educação
física;
assessoria,
consultoria
e
informação em educação física[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de educação,
prestados a título de assistência social; serviços de
educação, prestados a título de assistência social[
informação,
assessoria,
consultoria
];clubes
(serviços de -) [lazer ou educação];clubes (serviços
de -) [lazer ou educação][ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de equipamento de áudio;
aluguel de equipamento de áudio[ assessoria,
consultoria ];desportivos (serviços de acampamentos
-);desportivos (serviços de acampamentos -)[
informação, assessoria, consultoria ];entretenimento
[lazer] (informações sobre -);entretenimento [lazer]
(informações sobre -)[ assessoria, consultoria
];escolas de enfermagem; escolas de enfermagem[
informação, assessoria, consultoria ];fotográficas
(reportagens
-);fotográficas
(reportagens
-)[
informação, assessoria, consultoria ];informações
sobre educação [instrução];informações sobre
educação [instrução][ informação, assessoria,
consultoria ];recreação (informações sobre -
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);recreação (informações sobre -)[ informação,
assessoria, consultoria ];agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] ;agente artístico;
literário e cultural [promotor de evento] [ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de concepção de
programas de tv/rádio; serviços de concepção de
programas de tv/rádio[ informação, assessoria,
consultoria ];conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento];conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em edição; assessoria,
consultoria e informação em edição[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução];assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino][
informação, assessoria, consultoria ];gravações
musicais
em
vhs/dvd/cd
(serviços
de
estúdio);gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços
de estúdio)[ informação, assessoria, consultoria
];história [ensino de -];história [ensino de -][
informação, assessoria, consultoria ];serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
apresentação de cursos, treinamentos, palestras e
seminários[ informação, assessoria, consultoria
];cenários para shows (aluguel de -);cenários para
shows (aluguel de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];instrução (serviços de -);instrução
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];provimento de serviços para publicação eletrônica
on-line [não downloadable];provimento de serviços
para
publicação
eletrônica
on-line
[não
downloadable][ informação, assessoria, consultoria
];rádio e televisão (produção de programas de );rádio e televisão (produção de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];roteirização
(serviços de -);roteirização (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
imagem digital; serviços de imagem digital[
informação, assessoria, consultoria ];cursos livres
[ensino];cursos
livres
[ensino][
informação,
assessoria, consultoria ];locutor de eventos; locutor
de eventos[ informação, assessoria, consultoria
];repórter (serviço de -) [agência de notícia];repórter
(serviço de -) [agência de notícia][ informação,
assessoria, consultoria ];universidade [serviço de
educação];universidade [serviço de educação][
informação, assessoria, consultoria ];yoga e
yogaterapia, meditação e filosofia da índia: se for
atividade desenvolvida em academias de ginástica[
informação,
assessoria,
consultoria
];guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download];guias eletrônicos,
revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor
online [somente para acesso, sem possibilidade de
download][ informação, assessoria, consultoria
];jornalismo (reportagens);jornalismo (reportagens)[
informação, assessoria, consultoria ];agências de
notícias; agências de notícias[ informação,
assessoria, consultoria ];educação (informações
sobre -) [instrução];educação (informações sobre -)
[instrução][ informação, assessoria, consultoria
];enfermagem (escolas de -);enfermagem (escolas
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];equipamentos desportivos (aluguel de -) [exceto
veículos];equipamentos desportivos (aluguel de -)
[exceto
veículos][
informação,
assessoria,
consultoria ];eventos desportivos (cronometragem de
-);eventos desportivos (cronometragem de -)[
informação, assessoria, consultoria ];exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos[ informação, assessoria, consultoria
];interpretação de linguagem de sinais; interpretação
de linguagem de sinais[ informação, assessoria,
consultoria ];organização de concursos de beleza;
organização de concursos de beleza[ informação,
assessoria, consultoria ];organização de espetáculos
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[shows] [serviços de empresário];organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário][
assessoria, consultoria ];organização de exposições
para fins culturais ou educativos; organização de
exposições para fins culturais ou educativos[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação
de
oficinas
de
trabalho
[treinamento];organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento][ informação,
assessoria, consultoria ];simpósios (organização e
apresentação de -);simpósios (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];vocacional (orientação -);vocacional
(orientação -)[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de equipamento de lazer; aluguel de
equipamento de lazer[ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de salão de festas para
eventos; aluguel de salão de festas para eventos[
informação, assessoria, consultoria ];desfile de moda
somente para entretenimento; desfile de moda
somente
para
entretenimento[
informação,
assessoria, consultoria ];arbitragem esportiva;
arbitragem esportiva[ informação, assessoria,
consultoria ];reserva e emissão de bilhetes para
shows; reserva e emissão de bilhetes para shows[
informação, assessoria, consultoria ];distribuição de
brinquedos para caridade; distribuição de brinquedos
para caridade[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de equipamentos desportivos [exceto
veículos];aluguel de equipamentos desportivos
[exceto
veículos][
informação,
assessoria,
consultoria ];aluguel de projetores e acessórios para
cinema; aluguel de projetores e acessórios para
cinema[
informação,
assessoria,
consultoria
];apresentação
de
espetáculos
ao
vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo[ informação,
assessoria, consultoria ];bibliotecas itinerantes
(serviços de -);bibliotecas itinerantes (serviços de -)[
informação,
assessoria,
consultoria
];ensino
(serviços de -);ensino (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];exames pedagógicos
[avaliação];exames
pedagógicos
[avaliação][
informação, assessoria, consultoria ];informações
sobre recreação; informações sobre recreação[
informação, assessoria, consultoria ];linguagem de
sinais (interpretação de -);linguagem de sinais
(interpretação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
conferências[ assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de congressos[ assessoria, consultoria
];prático (treinamento -) [demonstração];prático
(treinamento
-)
[demonstração][
informação,
assessoria, consultoria ];publicação on-line de livros
e jornais eletrônicos; publicação on-line de livros e
jornais
eletrônicos[
informação,
assessoria,
consultoria
];religiosa
(educação
-);religiosa
(educação -)[ informação, assessoria, consultoria
];shows (produção de -);shows (produção de -)[
informação, assessoria, consultoria ];animação de
festa; animação de festa[ informação, assessoria,
consultoria ];agência de modelos para artistas
(modelos vivos);agência de modelos para artistas
(modelos vivos)[ informação, assessoria, consultoria
];agência
fotográfica;
agência
fotográfica[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em entretenimento
[lazer];assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer][ informação, assessoria,
consultoria ];cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -);cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -)[ informação, assessoria, consultoria
];clube de livro e disco [lazer ou educação];clube de
livro e disco [lazer ou educação][ informação,
assessoria, consultoria ];psicotécnico; teste, exame e
prova para orientação vocacional; psicotécnico;
teste, exame e prova para orientação vocacional[
informação, assessoria, consultoria ];psicotécnicos
(testes, exames, provas) para orientação vocacional;
psicotécnicos (testes, exames, provas) para
orientação vocacional[ informação, assessoria,
consultoria ];serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, serviços de ensino; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber, serviços
de ensino[ informação, assessoria, consultoria

];colônia de férias; colônia de férias[ informação,
assessoria, consultoria ];colóquios (organização e
apresentação de -);colóquios (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria
];academias
[educação];academias
[educação][ informação, assessoria, consultoria
];aulas de ginástica; aulas de ginástica[ informação,
assessoria, consultoria ];editoração eletrônica;
editoração eletrônica[ informação, assessoria,
consultoria ];educação religiosa; educação religiosa[
informação, assessoria, consultoria ];estádios
(aluguel de -);estádios (aluguel de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];fotografia; fotografia[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de colóquios; organização e
apresentação de colóquios[ informação, assessoria,
consultoria ];projetores e acessórios para cinema
(aluguel de -);projetores e acessórios para cinema
(aluguel de -)[ informação, assessoria, consultoria
];publicação de livros; publicação de livros[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
bibliotecas itinerantes; serviços de bibliotecas
itinerantes[ informação, assessoria, consultoria
];teatrais (produções -);teatrais (produções -)[
informação, assessoria, consultoria ];venda de
ingressos para shows e espetáculos; venda de
ingressos para shows e espetáculos[ informação,
assessoria,
consultoria
];aluguel
de
prédios/edificações transportáveis para exposições,
conferências, shows e eventos; aluguel de
prédios/edificações transportáveis para exposições,
conferências, shows e eventos[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de representação
de classe, a saber, promoção de lazer e
entretenimento; serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento[
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " Instituto Nacional de
Desenvolvimento Social e Profissional Especializado
"
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902798812 23/07/2010
400
Tit.MACROVENDA SOLUÇÕES EM VENTILAÇÃO
LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01963780000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Virtuar

CFE(4) 13.3.21
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de produção de vapor; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de aquecimento;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de secagem; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos para conduzir,
interromper, transformar, acumular, regular ou
controlar eletricidade; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de refrigeração.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902799045 23/07/2010
400
Tit.MARINA RODRIGUES BROGNOLI (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03640727924
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
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Marca: People Lover

Marca: PROJETO CAMINHONEIRO

CFE(4) 2.9.1
NCL(9) 35 agências de propaganda
Procurador: LENICE DOS SANTOS MARINO

CFE(4) 26.1.4; 26.11.2
NCL(9) 09 antenas; anti-roubo (dispositivos de
alarme -);aparelhos elétricos para ignição à
distância; aparelho de navegação por satélite; antiroubo (instalações elétricas -);alarme de segurança
;alarmes [incluídos nesta classe];radar; aparelhos de
radar.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PROJETO".
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO

No.902799223 23/07/2010
400
Tit.CORREIAS MERCURIO SA INDUSTRIA E
COMERCIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50937564000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MONITRANS
NCL(9) 42 atualização de software de computador
[consultoria em] • atualização de software de
computador [assessoria em] • atualização de
software de computador • atualização de software de
computador
[informação
em]
•
elaboração
[concepção] de software de computador [assessoria
em] • elaboração [concepção] de software de
computador
[informação
em]
•
elaboração
[concepção] de software de computador [consultoria
em] • elaboração [concepção] de software de
computador • instalação de software de computador
[consultoria em] • instalação de software de
computador [informação em] • instalação de software
de computador [assessoria em] • instalação de
software de computador • manutenção de software
de computador • manutenção de software de
computador [informação em] • manutenção de
software de computador [assessoria em] •
manutenção de software de computador [consultoria
em]
Procurador: CONTINENTAL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.902799258 23/07/2010
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CODE CONTROLE DE DESENGATE
ELETRÔNICO

400

No.902799312 23/07/2010
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QuickSAT

No.902799282 23/07/2010
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 45 bloqueio de carro por satélite;
monitorização de alarmes anti-roubo e de
segurança; monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança] ;consultoria em segurança
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO

400
No.902799363 23/07/2010
210
Tit.JEFERSON WITAME GOMES-ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10691855000160
*INDEFERIMENTO.
Procurador: MARIA LUCIA MOSCA
No.902799533 23/07/2010
400
Tit.SHOYA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09474873000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SHOYA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 radar; alarmes [incluídos nesta
classe];alarme de segurança ;anti-roubo (dispositivos
de alarme -);aparelho de navegação por satélite;
aparelhos de radar; aparelhos elétricos para ignição
à distância; antenas; anti-roubo (instalações elétricas
-)
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902799339 23/07/2010
Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QuickSAT

CFE(4) 26.1.6; 26.11.1
NCL(9) 09 alarmes [incluídos nesta classe];antenas;
anti-roubo (dispositivos de alarme -);radar; aparelhos
de radar; alarme de segurança ;aparelho de
navegação por satélite; anti-roubo (instalações
elétricas -);aparelhos elétricos para ignição à
distância
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONTROLE DE DESENGATE
ELETRÔNICO".
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO

Tit.AUTOTRAC COMÉRCIO E
TELECOMUNICAÇÕES S/A (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40281347000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QuickSAT

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 projeto de sistema de computadores;
elaboração [concepção] de software de computador;
hardware de computador (consultoria em -);aluguel
de software de computador; análise de sistemas
[informática];instalação de software de computador;
estudos para projetos técnicos; manutenção de
software de computador
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902799355 23/07/2010

400

CFE(4) 26.1.1; 26.4.1; 26.11.1; 26.11.13; 27.5.1;
28.3
NCL(9) 03 cosméticos; esmalte para as unhas; leite
de amêndoas para uso cosmético; água de colônia;
batons para os lábios; loções para uso cosmético;
óleos essenciais; perfumaria (produtos de );removedor de cosmético; acetona para uso
pessoal; cremes para clarear pele; descolorantes
(produtos -);desodorante (sabonete -);gaulteria (óleo
de -) [perfumaria];lenços impregnados com loções
cosméticas; adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; água de cheiro; água de lavanda;
água oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; barba (tinturas para -);loções cosméticas
(lenços impregnados com -);perfumes de flores
(bases para -);permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores
para
-);estojo
cosmético
;antiperspirante [desodorante];cosméticos para os
cílios; desodorantes para uso pessoal; fragrâncias
(mistura de -);leites de limpeza para toalete; tinturas
para os cabelos; limpeza (leite de -) para toalete;
pele (produtos cosméticos para cuidados da );pomadas
para
uso
cosmético;
produtos
depilatórios; alga [cosmético];banho de imersão de
uso pessoal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; talco para toalete; cosméticos (estojos
de);descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
limão (óleos essenciais de -);adesivos (substâncias ) para uso cosmético; barbear (produtos para );sabonete para barbear; sabonetes; sais de banho,
exceto para uso medicinal; maquiagem para o rosto;
óleos para perfumes e essências; banhos
(preparações
cosméticas
para
-);cabelos
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(preparações
para
ondular
-);sobrancelhas
(cosméticos para as -);óleo de lavanda; produto para
limpeza e hidratação da pele não medicamentoso;
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético; cremes cosméticos; adstringentes para uso
cosmético;
antitranspirantes
[produtos
de
toalete];sabonete desodorante; tinturas cosméticas;
toalete (produtos de-);loções pós-barba; óleos para
toalete; pele (cremes para clarear a -);petróleo
(geléia de -) para uso cosmético; pó para
maquiagem; creme desengraxante para limpeza de
mãos; acetona (removedor de esmalte de
unhas);caixa
para
pó
de
arroz
[estojo
cosmético];cera
para
depilação;
depilatórios
(produtos
-);lápis
de
sobrancelhas;
âmbar
[perfume];aromáticos [óleos essenciais];cabelos
(tinturas para os -);unhas (produtos para o cuidado
das -);xampus; maquiagem (produtos para -);óleos
para uso cosmético; preparações cosméticas para
emagrecimento; preparação cosmética para redução
da gordura localizada; banho de espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
lápis para uso cosmético; antitranspirante (sabonete
-);bronzeadoras
(preparações
-)
[cosméticos];sabonete antitranspirante para os pés;
sabonete medicinal; maquiagem (pó para );maquiagem (produtos para remover -);óleos
essenciais de limão; perfumes
Procurador: INFORME FEDERAL ASSESSORIA DA
PROP INDUSTRIAL LTDA
No.902799576 23/07/2010
400
Tit.SHOYA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09474873000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OMIYAGUE

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 28.3
NCL(9) 03 cosméticos para os cílios; lápis para uso
cosmético; adstringentes para uso cosmético; água
de colônia; banhos (preparações cosméticas para );sabonete desodorante; sabonete para barbear;
tinturas para os cabelos; loções para uso cosmético;
loções pós-barba; óleo de lavanda; perfumes;
pomadas para uso cosmético; estojo cosmético
;creme desengraxante para limpeza de mãos;
cremes cosméticos; leite de amêndoas para uso
cosmético; adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; antitranspirantes [produtos de
toalete];barbear (produtos para -);sabonetes; limpeza
(leite de -) para toalete; maquiagem para o rosto;
petróleo (geléia de -) para uso cosmético;
preparações cosméticas para emagrecimento;
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético; acetona para uso pessoal; cosméticos;
descolorantes (produtos -);desodorante (sabonete );lenços impregnados com loções cosméticas; âmbar
[perfume];cabelos (tinturas para os -);sabonete
antitranspirante para os pés; óleos essenciais de
limão; óleos para uso cosmético; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -);removedor de
cosmético; banho de espuma (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; cera para depilação;
água de lavanda; barba (tinturas para -);toalete
(produtos
de-);loções
cosméticas
(lenços
impregnados com -);pele (cremes para clarear a );perfumaria (produtos de -);preparação cosmética
para redução da gordura localizada; cremes para
clarear pele; depilatórios (produtos -);lápis de
sobrancelhas; adesivos (substâncias -) para uso
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cosmético; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; batons para os lábios;
bronzeadoras
(preparações
-)
[cosméticos];sobrancelhas (cosméticos para as );xampus; maquiagem (produtos para -);óleos para
perfumes e essências; permanentes nos cabelos
(produtos
neutralizadores
para
-);pó
para
maquiagem;
produtos
depilatórios;
acetona
(removedor de esmalte de unhas);talco para toalete;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
esmalte para as unhas; fragrâncias (mistura de );leites de limpeza para toalete; tinturas cosméticas;
unhas (produtos para o cuidado das -);óleos
essenciais; óleos para toalete; produto para limpeza
e hidratação da pele não medicamentoso; caixa para
pó de arroz [estojo cosmético];gaulteria (óleo de -)
[perfumaria];água de cheiro; cabelos (preparações
para ondular -);maquiagem (pó para -);maquiagem
(produtos para remover -);banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; cosméticos (estojos de -);desodorantes
para uso pessoal; limão (óleos essenciais de );antitranspirante (sabonete -);aromáticos [óleos
essenciais];sabonete medicinal; sais de banho,
exceto para uso medicinal; perfumes de flores
(bases para -);alga [cosmético]
Procurador: INFORME FEDERAL ASSESSORIA DA
PROP INDUSTRIAL LTDA
No.902799592 23/07/2010
400
Tit.ANVI - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43448687000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANVI
NCL(9) 07 pistolas para pintar; porta-brocas [peças
de máquinas];furar (máquinas para -);martelos
mecânicos; perfuradoras (máquinas -);ferramentas
manuais,
exceto
operadas
manualmente;
ferramentas mecânicas; cabrestantes; bomba
centrífuga; junções [peças de motor];macacos
[máquinas];máquinas para içamento; bombas [partes
de máquinas e motores];elevação (aparelhos para );vedação (junções para -) [peças de motor];broca
mecânica [máquina];ar comprimido (pistolas de -),
para extrusão de mástique; furadeiras elétricas,
manuais; martelos elétricos; ferramentas (porta- -)
[partes
de
máquinas];brocas
[peças
de
máquinas];hidráulicas (motores e máquinas -);bateestaca [máquina];bomba acionada por pressão ou
eletricamente para bombeamento de cimento;
mecanismos de controle para máquinas e motores;
ferramentas [partes de máquinas];cabrestantes
[guindaste];acabamento
(máquinas
para
);agitadores; ar comprimido (motores de );misturadoras (máquinas -);guindastes; grua; ar
comprimido (máquinas de -);martelos pneumáticos;
moinhos [máquinas];bombas [máquinas];brocas
[partes de máquinas];correias para máquinas;
correias para motores e máquinas; cavadeira
[máquina];bate-estacas;
betoneiras
[máquinas];equipamentos
para
perfuração
[flutuantes ou não]
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.902799673 23/07/2010
400
Tit.MICROCAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58270687000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REGULAGÁS

CFE(4) 27.5.1

NCL(9) 11 gás (acessórios de regulagem e
segurança para aparelhos de -);regulagem e
segurança (acessórios de -) para aparelhos de gás;
gás (acessórios de regulagem e segurança para
canos de -)
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902799690 23/07/2010
400
Tit.SHOYA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09474873000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OMIYAGUE

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1; 28.3
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos
Procurador: INFORME FEDERAL ASSESSORIA DA
PROP INDUSTRIAL LTDA
No.902799754 23/07/2010
Tit.INTERIDIOMAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01300422000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLASSIMINAS
NCL(9) 16 revistas [periódicos];jornais
Procurador: O PRÓPRIO.

400

No.902799789 23/07/2010
400
Tit.CLÁUDIA REGINA FAUSTO DIEHL ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12124495000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHEIROS E CORES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 colorantes para toalete; cosméticos;
couro (produtos para clarear -);cremes para polir;
desengordurar (produtos para -), exceto os utilizados
durante o processo de fabricação; abrasiva (tela -)
[tecido];abrasivos *;alfaiates (cera para -);amêndoas
(sabonete de -);anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal;
assoalhos
(cera
para
-);banhos
(preparações cosméticas para -);bolos (flavorizantes
para -) [óleos essenciais];produtos para limpeza;
sabonete antitranspirante para os pés; sapato
(polidor para -);soda para branquear [soda
cáustica];terebintina para desengordurar; volátil
(álcali -) [amôníaco] [detergente];erva para
defumador e incenso; madeira aromática; óleos para
limpeza; perfumaria (produtos de -);pó para
maquiagem; polimento de próteses dentárias
(produtos para -);estojo de cosméticos de brinquedo
(com
cosméticos
reais);estojo
cosmético
;odorizadores de uso pessoal; cera em líquido ou em
pasta, inclusive para carroceria de veículo;
removedor de cosmético; pastilhas e gomas de
mascar para fins cosméticos (ompi);cristal para
banho de uso pessoal; adesivo para limpar roupa;
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substância abrasiva para limpeza ;carbonetos
metálicos [abrasivos];cera para bigode; cílios
postiços; cremes para couro; cristais de soda para a
limpeza; decalques decorativos para uso cosmético;
decapagem (soluções para -);defumação (produtos
para -) [perfumaria];descolorantes (produtos );esmalte para as unhas; geraniol; giz para limpeza;
goma de amido [lavanderia];hálito (pulverizadores
para perfumar -);lavanderia (cera para -);afiar
(produtos para -);água de cheiro; amaciantes de
tecidos [lavanderia];antiestáticos (produtos -) para
uso doméstico; antitranspirante (sabonete );bergamota (óleo de -);branquear (sais para );branquear (soda para -) [soda cáustica];produtos
para enxaguar a roupa [lavanderia];próteses
dentárias (preparações para limpeza de -);próteses
dentárias (produtos para polimento de -);sais de
banho, exceto para uso medicinal; sapato (graxa
para -);tira-manchas; toalete (produtos de-);xampus;
xampus para animais de estimação; cabelos
postiços (substâncias adesivas para fixar -);canos de
esgoto (produtos para a limpeza de -);loções
capilares; loções cosméticas (lenços impregnados
com -);pedras de polir; permanentes nos cabelos
(produtos
neutralizadores
para
-);piperonal
[heliotropina];polir jóias (vermelho para -);preparação
cosmética para redução da gordura localizada;
produto para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso; acetona (removedor de esmalte de
unhas);água-de-toalete; saponáceo ;cera para
couro; cinza vulcânica para limpeza; conservantes
para couro [polir];cosméticos (estojos de );cosméticos para animais; dentifrícios; desinfetante
(sabão -);diamantina [abrasivo];etéreas (essências );filtros solares; flavorizantes para bebidas [óleos
essenciais];flavorizantes
para
bolos
[óleos
essenciais];geléia de petróleo para uso cosmético;
ionona [perfumaria];jasmim (óleo de -);lacas
(produtos para remover -);lápis de sobrancelhas;
laquê para cabelos; lavagem a seco (produtos para );lavanderia (goma de amido para -);lavanderia
(produtos para -);âmbar [perfume];amêndoas (óleo
de -);amoníaco [álcali volátil] [detergente];badiana
(essência de -) [anis estrelado];bigode (cera para );sabões de avivamento de cores [têxtil];sabonete
desodorante; sabonete medicinal; safrol; silício
(carboneto de -) [abrasivo];tinturas cosméticas; lixívia
de soda; loções pós-barba; neutralizadores
(produtos -) para permanentes nos cabelos; óleo de
lavanda; óleos para perfumes e essências; papel de
parede (produtos para limpeza de -);pára-brisa
(líquidos para limpeza de -);pedras de alume
[pedras-ume]
[anti-sépticas];pele
(produtos
cosméticos para cuidados da -);polir (vermelho para
-) [jóias];pomadas para uso cosmético; postiças
(unhas -);produtos depilatórios; creme, pasta e
líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da
pele, orgânico, inorgânico e sintético; caixa para pó
de arroz [estojo cosmético];cola para unha artificial;
aglutinante [material de limpeza];lixa para limpeza;
matéria prima para indústria cosmética; ácido
clorídrico usado como produto de limpeza; cera para
alfaiates; cera para assoalhos (removedores de -)
[produtos para decapagem];essências etéreas; lápis
para uso cosmético; lavanderia (anil para -);adesivos
(substâncias -) para uso cosmético; água de colônia;
água sanitária [água de javel] [hipoclorito de
potássio];algodão para uso cosmético; anil para
lavanderia; aromáticos [óleos essenciais];avivar
cores (produtos químicos de uso doméstico para -)
[lavanderia];beleza (máscaras de -);brilho (produtos
para dar -) [lavanderia];cabelos (preparações para
ondular -);produtos para remover a pintura;
removedores de cera para assoalhos [produtos para
decapagem];rosa (óleo de -);sabonetes; sachês para
perfumar roupa; sapateiros (cera para -);vermelho
para polir jóias; limpeza de pára-brisa (líquidos para );lixa de papel [lixa de vidro];maquiagem para o
rosto; menta (essência de -) [óleo essencial];navalha
(pastas para afiar -);perfumes; pés (sabonetes
antitranspirantes para os -);petróleo (geléia de -)
para uso cosmético; polir (produtos para );preparações cosméticas para emagrecimento;
líquido, creme e pó para limpeza do dente; cera para
lustrar; creme desengraxante para limpeza de mãos;
aguarrás; algodão para a higiene pessoal; varetas

RPI 2214 de 11/06/2013

de incenso; cera para depilação; clareamento de
couro (produtos para -);cremes cosméticos;
depilatórios (produtos -);esmeril; esmeril (papel de );goma de amido para brilho [lavanderia];hastes com
pontas de algodão para fins cosméticos; lenços
impregnados com loções cosméticas; limão (óleos
essenciais de -);limpeza (giz para -);adstringentes
para uso cosmético; água de javel [água sanitária]
[hipoclorito de potássio];álcali volátil [amoníaco]
[detergente];antiferrugem
(produtos
-);barbear
(produtos para -);bronzeadoras (preparações -)
[cosméticos];pulverizadores para perfumar hálito;
quilaia (casca de -) para lavagem; sapato (creme
para -);trípole (pedra -) para polimento; vernizes
(produtos para remover -);maquiagem (pó para );maquiagem (produtos para -);papel para polir;
pastas para afiar navalha; pedra-pomes; esmeril
para limpeza; dentifrício e composto fluorado usado
na higiene bucal de animal; antiperspirante
[desodorante];condicionador para uso em animal;
corante para lixívia; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; cedro (óleos essenciais de -);cera para
assoalho; cera para assoalhos; cílios (produtos
cosméticos para os-);cílios postiços (substâncias
adesivas para fixar -);clarear (cremes para -) a pele;
cosméticos para os cílios; couro (conservantes para
-) [produtos para polir];cremes para clarear pele;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desentupir (produtos para -) canos de esgoto;
emagrecimento (preparações cosméticas para );esmalte para unhas; flores (extratos de -)
[perfumaria];fragrâncias (mistura de -);gaulteria (óleo
de -) [perfumaria];gorduras para uso cosmético;
incenso; leite de amêndoas para uso cosmético;
água oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; botas (creme para polir -);brilhar
(produtos para fazer -) [polir];produtos para
polimento; químicos (produtos -) de uso doméstico
para avivar cores [lavanderia];sabonete para
barbear; unhas (esmalte para -);unhas postiças;
vulcânica (cinza -) para limpeza; erva para banho;
limpeza (leite de -) para toalete; loções para uso
cosmético; maquiagem (produtos para remover );óleo de terebintina para desengordurar; óleos
essenciais; pele (cremes para clarear a -);perfumes
de flores (bases para -);postiços (cílios -);produtos
para afiar; produtos para alvejar roupa; talco para a
higiene
animal;
substância
química
para
desengraxar de uso doméstico; sabão para animal
de estimação; papel impregnado de substância para
higiene pessoal; condicionador [cosmético];água
dentifrícia; água depilatória; álcool em gel (para uso
em limpeza doméstica);alga [cosmético];casca de
quilaia para lavagem; cera para assoalhos e móveis;
cera
para
sapateiros;
coríndon
[abrasivo];desodorante (sabonete -);desodorantes
para uso pessoal; detergentes exceto os utilizados
durante processo de fabricação e para uso médico;
giz (branco de -);leites de limpeza para toalete; água
de
lavanda;
alisar
(produtos
para
-)
[engomar];amaciar (pedras para -);barba (tinturas
para -);botas (creme para engraxar -);produtos
químicos de uso doméstico para avivar cores
[lavanderia];roupa (sachês para perfumar );sobrancelhas (cosméticos para as -);tártaro
(produto para a remoção do -) para uso doméstico;
tecidos (amaciantes de -) [lavanderia];tinturas para
os cabelos; limpeza de próteses dentárias (produtos
para -);óleos essenciais de limão; óleos para toalete;
ondular os cabelos (preparações para -);pedras pósbarba [anti-sépticas];polir (cera para -);cera para
polimento, brilho e conservação de carroceria de
veículo; produto de higiene pessoal à base de
própole; animal [produto para higiene sem aplicação
terapêutica];antiferrugem
[produto
de
limpeza];composto fluorado para higiene bucal;
argila para estética; lustra-móvel; talco para toalete;
cera para lavanderia; cera para polir; corantes para
lavanderia; cosméticos (estojos de);couro (cremes
para -);enxaguar a roupa (produtos para -)
[lavanderia];esmeril (tela de -);essenciais (óleos );extratos de flores [perfumaria];abrasivo (papel );adesivos (substâncias -) para fixar cabelos
postiços; algodão para fins cosméticos (hastes com
pontas
de
-);almíscar
[perfumaria];alvejantes

(produtos -) [lavagem];animais de estimação
(xampus para -);antitranspirantes [produtos de
toalete];batons para os lábios; bebidas (flavorizantes
para -) [óleos essenciais];cabelos (tinturas para os );produtos para dar brilho [lavanderia];sabão
desinfetante; sabões; sobrancelhas (lápis de );tecido de vidro [abrasivo];tela [tecido] abrasiva;
terpenos [óleos essenciais];unhas (produtos para o
cuidado das -);limpeza de canos de esgoto (produtos
para -);menta para perfumaria; óleos para uso
cosmético; papel de vidro [lixa de vidro];preparado
antiembaçante para limpeza; produto antiderrapante
e antideslizante para pisos; xampu para animal sem
finalidade terapêutica; abrasivo [tecido];acetona para
uso pessoal; água para tirar mancha; artigo
antitártaro para uso animal, exceto medicamento;
banho de espuma (preparações para - ), exceto para
uso medicinal; banho de imersão de uso animal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CHEIROS " E "CORES".
Procurador: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI
No.902799975 23/07/2010
400
Tit.LIGHTREE SISTEMA DE TELEVISAO S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05069728000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONTV
NCL(9)
38
bbs
[serviços
de
telecomunicação];transmissão de filmes de televisão
via cabo, satélite, rede de telecomunicação;
noticiário [serviço de transmissão de -];teledifusão
por cabo; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; fornecimento de acesso a usuários a
uma rede mundial de computadores [provedores de
serviço];assessoria, consultoria e informação em
comunicação no campo áudio visual; transmissão
[emissão] de sinal de telecomunicação por satélite;
telechamadas (serviços de -) [rádio, telefone ou
outros meios de comunicação eletrônica];provedor
de acesso [telecomunicação];transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador;
comunicação por terminais de computador; correio
eletrônico;
televisionamento;
aluguel
de
equipamentos
de
telecomunicação;
cabo
(teledifusão por -);computador (comunicação por
terminais de -);computador (transmissão de
mensagens e de imagens por meio de-)
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902800051 23/07/2010
400
Tit.CHIPS COMPUTADORES COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11921272000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHIPS COMPUTADORES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 recarga para cartucho de impressora
(serviço de -);recarga para cartucho de impressora
(serviço de -)[ informação, assessoria, consultoria
];computadores (instalação, manutenção e reparo de
-);computadores (instalação, manutenção e reparo
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];serviços
de recarga de cartuchos ou toner vazios
(ompi);serviços de recarga de cartuchos ou toner
vazios (ompi)[ informação, assessoria, consultoria
];instalação, manutenção e reparo de máquinas;
instalação, manutenção e reparo de máquinas[
informação, assessoria, consultoria ];instalação e
conserto de telefone; instalação e conserto de

RPI 2214 de 11/06/2013

telefone[
informação,
assessoria,
consultoria
];instalação, manutenção e conserto de computador
[hardware];instalação, manutenção e conserto de
computador [hardware][ informação, assessoria,
consultoria ];assistência técnica e manutenção de
computador
[hardware];assistência
técnica
e
manutenção de computador [hardware][ informação,
assessoria, consultoria ];recarga de cartuchos de
toner; recarga de cartuchos de toner[ informação,
assessoria, consultoria ];cartuchos de toner (recarga
de - );cartuchos de toner (recarga de - )[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIRETO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CHIP" E "COMPUTADORES".
Procurador: MOACIR ARAUJO DA SILVA
No.902800132 23/07/2010
400
Tit.ITRAVEL TECNOLOGIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09652527000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ITRAVEL
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
análise
de
sistemas
[informática];assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros; manutenção de software de
computador; elaboração [concepção] de software de
computador; atualização de software de computador;
assistência técnica em software; instalação de
software
de
computador;
fornecimento
de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros)
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902800248 23/07/2010
400
Tit.CHIPS COMPUTADORES COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11921272000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHIPSTORE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 sistematização de informações em
bancos de dados de computador; sistematização de
informações em bancos de dados de computador[
informação, assessoria, consultoria ];bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -);bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de escrever; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas de
escrever[ informação, assessoria, consultoria
];compras para terceiros (serviços de -) [compra de
produtos e serviços para outras empresas];compras
para terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
serviços para outras empresas][ informação,
assessoria, consultoria ];apoio administrativo e
secretariado; apoio administrativo e secretariado[
informação, assessoria, consultoria ];administração
de empresa; administração de empresa[ informação,
assessoria, consultoria ];bancos de dados de
computador (compilação de informação em );bancos de dados de computador (compilação de
informação
em
-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];digitação; digitação[ informação,
assessoria, consultoria ];importação-exportação
(agências de -);importação-exportação (agências de
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-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];processamento de texto; processamento de texto[
informação, assessoria, consultoria ];agenciamento
de mão-de-obra; agenciamento de mão-de-obra[
informação, assessoria, consultoria ];fornecimento
de mão-de-obra [terceirização];fornecimento de mãode-obra [terceirização][ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de equipamento de processamento de dados e
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias
plásticas[
informação,
assessoria,
consultoria ];terceirização [fornecimento de mão-deobra];terceirização [fornecimento de mão-de-obra][
informação,
assessoria,
consultoria
];gestão
computadorizada
de
arquivos;
gestão
computadorizada
de
arquivos[
informação,
assessoria, consultoria ];promoção de vendas [para
terceiros];promoção de vendas [para terceiros][
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de máquinas; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de máquinas de calcular;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de calcular[ informação, assessoria, consultoria
];representação comercial; representação comercial[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
máquinas e equipamentos de escritório *;aluguel de
máquinas e equipamentos de escritório *[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisa de
dados em arquivos de computador [para
terceiros];pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros][ informação, assessoria,
consultoria ];agenciamento de profissional para
atendimento domiciliar; agenciamento de profissional
para atendimento domiciliar[ informação, assessoria,
consultoria ];administração comercial; administração
comercial[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de papel ou papelão; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO A USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CHIP" E "STORE".
Procurador: MOACIR ARAUJO DA SILVA
No.902800434 23/07/2010
400
Tit.REINALDO TITERICO VENTURA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09119894000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHOWY CAT
NCL(9) 25 roupa para ginástica; roupas para esqui
náutico; sobretudos [vestuário];toucas de banho;
xales; banho (calções de -);banho (roupas de );blazers [vestuário];bonés; calcanheiras para botas
e
sapatos;
capotes;
cintos
porta-moedas
[vestuário];estolas de pele; ligas de meias; calçado
esportivo; blusa militar; maiô;roupas de couro;
suspensórios; sutiãs; togas; polainas; banho
(roupões de -);bebês (cueiros de matérias têxteis
para -);botas de esqui; calcanheiras para meias;
camisas; coletes para pesca; cuecas; fantasia
(roupas
de
-);íntima
(roupa
-);jérseis
[vestuário];lenços de pescoço; canga; túnicas;
uniformes; aventais [vestuário];bermudas; botas para
esportes
*;calçados
em
geral
*;casacos
[vestuário];esportes (sapatos para -) *;faixas para a
cabeça
[vestuário];faixas
[vestuário];lingerie
(fr.);meias-calças; orelheiras [vestuário];paletós;
peles [vestuário];poncho; camisola; cinta [vestuário
comum];batina; robe; roupa íntima; roupas íntimas
antitranspirantes; roupões de banho; suéteres;
sungas; ternos; véus [vestuário];alpercatas; banho
(toucas de -);calça (fraldas -);calças; calções de
banho [sungas];capuzes [vestuário];chapéus, bonés
etc; coletes [roupa íntima];combinação [roupa
íntima];couro (roupas de -);enxovais de bebês;
esportes (botas para -) *;guarda-pós; luvas sem

dedos; pijamas; babador não descartável; pulôveres;
roupa de baixo; roupas de imitação couro; toucas de
natação; trajes de banho; turbantes; viseiras;
anáguas; cachecóis; calçados *;calças compridas;
camisetas;
ceroulas;
chinelos
[pantufas];combinações [vestuário];galochas; gorros;
gravatas;
ligas;
macacões;
malhas
[vestuário];peliças; jaleco; calção para banho; babydoll; bermuda para prática de esporte; presilhas para
calças; presilhas para polainas; trajes; vestuário
*;agasalhos para as mãos; banho (sandálias de );bebês (fraldas de matérias têxteis para -);botas
*;ciclistas (vestuário para -);espartilhos; ginástica
(roupa para -) [colante];luvas [vestuário];meias;
penhoar; biquíni; boné;roupas de fantasia; roupas
íntimas absorventes de transpiração; saias; saltos de
sapatos; sandálias; botinas; coletes; corpete; futebol
(sapatos de -);sutiã para postura sem finalidade
terapêutica; praia (roupas de -);roupas de banho;
sáris; artigos de malha [vestuário];banho (chinelos
de -);confeccionado (vestuário -);jaquetas; mantilhas;
meias (ligas de -);pele (estolas de -);chinelo
[vestuário comum];chuteira; cinta para menstruação
;beca
Procurador: ESTRELA S/C LTDA MARCAS E
PATENTES
No.902800701 23/07/2010
400
Tit.COMERCIAL CAMPFER LTDA.EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04037765000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAMPFER PARAFUSOS E
FERRAMENTAS

CFE(4) 14.3.3; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns não
elétricos; comércio (através de qualquer meio) de
cabos e fios de metal comuns não elétricos[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de produtos de metal
comum; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de ferragem[ informação,
assessoria, consultoria ];importação-exportação
(agências de -);importação-exportação (agências de
-)[ informação, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"PARAFUSOS E FERRAMENTAS".
Procurador: LUIZ CLAUDIO DE MAGALHÃES
No.902800965 23/07/2010
Tit.SCHINCARIOL PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52783693000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SCHINCARIOL

400
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comércio (através de qualquer meio) de material de
limpeza; comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME

CFE(4) 26.4.10; 27.5.1
NCL(9) 32 bebidas não-alcoólicas; cerveja;
refrigerante [bebida];água mineral [bebida];suco de
fruta; xaropes para bebidas
Procurador: GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 26.4.10; 27.5.1
NCL(9) 32 xaropes para bebidas; refrigerante
[bebida];bebidas não-alcoólicas; água mineral
[bebida];cerveja; suco de fruta
Procurador: GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

No.902801066 23/07/2010
Tit.SCHINCARIOL PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52783693000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SCHINCARIOL

No.902801392 23/07/2010
400
Tit.MACRO ATACADO KROLOW LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01060735000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KROLOW
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
dentifrícios; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de borracha, guta-percha, goma,
amianto ou mica; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de papel ou papelão; comércio (através de
qualquer meio) de sabões; comércio (através de
qualquer meio) de tabaco; comércio (através de
qualquer meio) de velas e pavios para iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de aquecimento; comércio (através de qualquer
meio) de pentes e esponjas; comércio (através de
qualquer meio) de fósforos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de palha de aço;
comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes; comércio (através de qualquer meio)
de substâncias químicas destinadas a conservar
alimentos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para bebês; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
cozimento; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
para branquear [lavanderia];comércio (através de
qualquer meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho];comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para fumantes; comércio (através
de qualquer meio) de óleos industriais; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de escovas; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
refrigeração; drogaria [comércio];comércio (através
de qualquer meio) de gelo; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos para a
destruição dos animais nocivos, fungicidas e
herbicidas; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas; farmácia
[comércio de produtos farmacêuticos];comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro; comércio (através de
qualquer meio) de preparações farmacêuticas;
comércio (através de qualquer meio) de espelhos;

400

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 32 refrigerante [bebida];xaropes para
bebidas; suco de fruta; bebidas não-alcoólicas; água
mineral [bebida];cerveja
Procurador: GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.902801171 23/07/2010
Tit.SCHINCARIOL PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52783693000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SCHINCARIOL

400

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 32 suco de fruta; cerveja; água mineral
[bebida];bebidas não-alcoólicas; xaropes para
bebidas; refrigerante [bebida]
Procurador: GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.902801333 23/07/2010
Tit.SCHINCARIOL PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52783693000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SCHINCARIOL

400

No.902801716 23/07/2010
Tit.THOMSON INDUSTRIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7506082
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUPER SMART
NCL(9) 07 chumaceiras [partes de máquinas]
Prior.:85/088.633
20/07/2010 US
Procurador: DANIEL ADVOGADOS

400

No.902802461 25/07/2010
Tit.RODRIGO DE FREITAS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91439787034
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOS EMPREGADOR DOMÉSTICO

400

CFE(4) 27.5.23
NCL(9) 45 assessoria, consultoria e informações
sobre segurança no trabalho; assessoria, consultoria
e informações sobre segurança no trabalho[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisas
jurídicas;
pesquisas
jurídicas[
informação,
assessoria, consultoria ];serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
informações sobre legislação trabalhista; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, informações sobre legislação trabalhista[
informação, assessoria, consultoria ];serviços
jurídicos; serviços jurídicos[ informação, assessoria,
consultoria ];organização doméstica [coordenação e
planejamento
na
organização
de
espaços
residenciais];organização doméstica [coordenação e
planejamento
na
organização
de
espaços
residenciais][ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação sobre
assuntos jurídicos; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos jurídicos[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
jurídicos];assessoria, consultoria e informação sobre
negociações
trabalhistas
[serviços
jurídicos][
informação, assessoria, consultoria ].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EMPREGADOR DOMÉSTICO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902802666 26/07/2010
400
Tit.CRECHE ESCOLA CASA DA TIA LEA SC LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41411182000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Casa da Tia Léa Creche escola

CFE(4) 7.1.8,12
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NCL(9) 41 educação (serviços de -);férias (colônia
de -);ensino (serviços de -);colônia de férias
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CASA" E "CRECHE ESCOLA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902802844 26/07/2010
400
Tit.WAPMOLAS TIBOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60601309000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WAPMETAL
NCL(9) 12 molas de suspensão para veículos;
veículos (molas de suspensão para -);molas
amortecedoras para veículos; anéis de eixos de
roda; excêntrico, peça de veículo [peça de máquina
que gira em torno de um ponto situado fora do seu
centro geométrico e que, por isso, transforma um
movimento de rotação em outro de diversa
natureza];molas para travas de segurança do capô
do automóvel; suspensão (amortecedores para -) de
veículos; amortecedoras (molas -) para veículo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "METAL".
Procurador: SETA MARCAS E PATENTES LTDAME

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BERBIGÃO DO BOCA

CFE(4) 3.9.18; 22.1.1; 27.5.1
NCL(9)
41
promotor
de
artísticos/culturais];divertimento
Procurador: O PRÓPRIO.

eventos

[se

No.902803018 26/07/2010
400
Tit.COMPUTARE BRASIL - SERVIÇOS
CONTÁBEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07071589000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Computare Brasil

No.902803310 26/07/2010
230
Tit.LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00965703000235
*PET. (WB) 810100302516, DE 05/04/2010,
ACATADA APESAR DE TRATAR-SE DE
RETIFICAÇÃO DE CNPJ DE MATRIZ PARA FILIAL,
E NÃO DE ALTERAÇÃO DE SEDE. INT.: BEERRE
ASS. EMPRESARIAL.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

No.902802879 26/07/2010
400
Tit.TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07465112000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOP TEC

CFE(4) 28.19
NCL(9) 35 contabilidade
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 aluguel de máquinas e equipamentos de
escritório *;aluguel de máquinas fotocopiadoras;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902802917 26/07/2010
400
Tit.TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07465112000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOP TEC

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas; instalação, manutenção e reparo de
máquinas e equipamentos de escritório
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902802984 26/07/2010
Tit.BERBIGÃO DO BOCA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00716330000188

400

Marca: Guia Você S/A As Melhores Empresas
para Começar a Carreira
NCL(9) 09 testes, exercícios ou provas de
inteligência (aparelhos e software);programas de
jogos de computador; discos compactos, rom
(ingl.);expostos (filmes -);fitas magnéticas; interfaces
[para computadores];porta-disquete; cartucho de
filme; discos ópticos; publicações fixadas em meio
magnético; filme cinematográfico [exposto];gravação
de som (suportes para -);estojo porta-cds; cartucho,
cd e disquete para vídeo game [jogo];programas de
computador [para download];software para jogo e
entretenimento [programa de computador];dvd, disco
digital de vídeo; fita cassete ou de vídeo [gravada ou
não];periódico em fita ou em cd-rom; vídeo disco
;videocassetes [fitas];capas [estojos] de cd e dvd;
programas de computador gravados; disco acústico;
publicações eletrônicas [para download];suportes
ópticos para dados; discos fonográficos; discos
magnéticos; dados (suportes magnéticos para );vídeo (fitas de -);fitas para gravação de som; cdrom [disco];porta-cd ;disquete para computador;
cartuchos para vídeo games; discos compactos
[áudio e vídeo];suporte para disco
Procurador: LAURA CRISTINA SANCHES
COLUCCI

No.902803042 26/07/2010
150
Tit.J.A. INDÚSTRIA E COMERCIO DE
ACESSÓRIOS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08652484000165
*PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 159 DA LPI.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.902803166 26/07/2010
400
Tit.BRASILVET IND E COMÉRCIO DE PROD
AGROPECUÁRIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01731479000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POTENVITA
NCL(9) 05 medicamentos para uso veterinário;
aminoácidos para uso veterinário; vitamina e sais
minerais;
suplementos
alimentares
minerais;
veterinárias (preparações -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902803204 26/07/2010
400
Tit.VERITAS INVESTIMENTOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12220633000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VERITAS
NCL(9)
36
capital
(investimentos
de
-)
[finanças];administração
financeira;
assessoria,
consultoria e informação em administração de
patrimônio; imóveis [compra e venda de ];incorporação de imóvel
Procurador: MARCOS ALEXANDRE PINTO
VARELAS
No.902803298 26/07/2010
Tit.EDITORA ABRIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02183757000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

400

No.902803450 26/07/2010
400
Tit.ALEXANDRE CONDE (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64655814004
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AIOSA - APARELHO INTRA-ORAL DE
SACIEDADE ALIMENTAR
NCL(9)
10
aparelho
dentário;
ortodônticos
(aparelhos -);aparelho ou instrumento odontológico
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "APARELHO INTRA-ORAL DE
SACIEDADE ALIMENTAR"
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902803751 26/07/2010
400
Tit.GAMMA RHO PROJETOS ELETRONICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05957151000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GAMMA RHO
NCL(9) 09 rotores [eletricidade];relés elétricos;
tomadas, bocais e outros contatos [conexões
elétricas];painéis
de
controle
[eletricidade];transformadores
[eletricidade];amplificadores;
sinais
eletrônicos
(transmissores de -);alarmes incluídos nesta classe;
alta freqüência (aparelhos de -);transistores
[eletrônicos]
Procurador: WANDERLEY BATISTA DOS SANTOS
No.902803980 26/07/2010
400
Tit.TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44772937000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PGReP
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cozinha], exceto parte de faqueiro; bandejas;
espremedores
de
alho
[utensílio
de
cozinha];frigideiras; panelas de pressão, não
elétricas; panelas para cozinha; descascador de
legume [utensílio doméstico];chaleiras; utensílios de
uso doméstico; açucareiros; descansos de talheres
para mesa; espremedores de frutas não elétricos,
para uso doméstico; utensílios não elétricos para
cozinhar; colheres para misturar [utensílios de
cozinha];baldes para gelo; espátulas para tortas
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 27.5.1; 27.5.6,25
NCL(9) 45 guardas [vigilância, segurança];segurança
(inspeção de fábricas para fins de - );consultoria em
segurança; serviço de monitoramento de clientes
bancários com a utilização de veículos próprios e da
polícia [vigilância e segurança];monitoramento e
rastreamento de veículos e cargas, contratação de
guarda [serviços de segurança] ;aluguel de alarmes
de incêndio; vigilância noturna; inspeção de fábricas
para fins de segurança; monitorização de alarmes
anti-roubo e de segurança; segurança (consultoria
em -);segurança pessoal
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.902804065 26/07/2010
400
Tit.ISAIAS ALENCAR DE OLIVEIRA ME (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09518792000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MINICORPO

No.902804685 26/07/2010
400
Tit.BRASKO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04784084000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASKO
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas; comércio (através
de qualquer meio) de partes e componentes de
veículos; comércio (através de qualquer meio) de
veículos; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas distribuidoras automáticas
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902804723 26/07/2010
Tit.WALDER GALDINO DO PRADO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06088567000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COTTONSOCK

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 bermudas; blazers [vestuário];calças;
coletes; jérseis [vestuário];túnicas; artigos de malha
[vestuário];saias;
camisas;
corpete;
malhas
[vestuário];combinações [vestuário];jaquetas; parcas;
jaleco;
vestuário
(incluídos
nesta
classe);confeccionado
(vestuário
-);sobretudos
[vestuário];trajes;
casacos
[vestuário];calças
compridas; camisetas; couro (roupas de imitação de
-);ginástica (roupa para -) [colante].
Procurador: MARI LOURDES MACHADO GUERRA
No.902804448 26/07/2010
Tit.JOSÉ MARIA FERREIRA, LDA (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7510110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JOMAFE

400

CFE(4) 26.1.11; 27.5.1
NCL(9) 21 recipientes para cozinha ou uso
doméstico; saleiros; bacias [tigelas];espumadeira ou
escumadeira [exceto parte do faqueiro];recipientes
para cozinha; utensílios para cozinha; utensílios para
mesa; formas para bolos; saladeiras; cestas para
pão; copos; utensílios para cosméticos; colheres,
garfos, escumadeiras, conchas [utensílios de

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de borracha; comércio (através de
qualquer meio) de artigos ortopédicos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
representação comercial
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COTTONSOCK".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902805061 26/07/2010
400
Tit.CASA DE FESTA GRASSMANN & ARAUJO
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07212113000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ECO EVENTS
NCL(9) 41 empresário [organização e produção de
espetáculos];organização de exposições para fins
culturais ou educativos; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário];sonorização de eventos para empresas
e similares; assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EVENTS" ISOLADAMENTE

Procurador: CARLOS EDUARDO CALVIELLI
BERÉA
No.902805584 26/07/2010
400
Tit.ASSOC. PRÓ-ENSINO SUPERIOR EM NOVO
HAMBURGO - ASPEUR (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91693531000162
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.3.4; 26.15.5; 27.5.1
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);universidade
[serviço
de
educação];cursos
livres
[ensino];assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais
Procurador: PAULO AFONSO PEREIRA
No.902805827 26/07/2010
400
Tit.LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00356213000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECOLINE

CFE(4) 5.3.11; 5.3.13; 27.5.1
NCL(9) 42 criação em artes gráficas (serviços de );serviços de ilustrações gráficas, técnicas e
simulações gráficas de projeto; assessoria,
consultoria e informações sobre artes gráficas;
composição
gráfica
[criação
em
arte
gráfica];desenho de arte gráfica, inclusive para
homepage
Procurador: ADEMIR XAVIER
No.902805894 26/07/2010
Tit.INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60452752000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PULSO

400

CFE(4) 2.9.19; 2.9.25; 27.5.1
NCL(9) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];congressos
(organização e apresentação de -);organização e
apresentação
de
colóquios;
conferências
(organização e apresentação de -);entretenimento;
organização e apresentação de conferências;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
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entretenimento
[lazer];competições
desportivas
(organização de -);exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; organização de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];colóquios (organização e apresentação
de -);espetáculos (serviços de -);organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de congressos;
entretenimento [lazer] (informações sobre );organização de competições desportivas
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902805959 26/07/2010
Tit.HILÊ INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05879626000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Alive Lax ideal pra você

100

CFE(4) 8.7.25
NCL(9) 05 amido para uso dietético ou farmacêutico;
ar (preparações para purificar o -);medicinais
(infusões -);nutricionais (complementos -) para uso
medicinal; sais de sódio para uso medicinal; sais
para banhos de água mineral; vegetais (fibras -)
comestíveis [não nutritivas];cápsulas para remédios;
açúcar para uso medicinal; água do mar para
banhos
medicinais;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
ar (preparações para perfumar o -);geléia real [para
uso medicinal];medicinais (ervas -);salsaparrilha
[para uso medicinal];comestíveis (fibras vegetais -)
[não nutritivas];medicinais (raízes -);medicinal (óleos
para uso -);quássia para uso medicinal; sais
aromáticos; sais de potássio para uso medicinal;
vitaminas (preparações para -);antiasma (chá );mentol; mineral (água -) para uso medicinal; óleo
de fígado de bacalhau; sais para uso medicinal;
balas
[doces]
medicinais;
emagrecimento
(preparações medicinais para -);fibras vegetais
comestíveis [não nutritivas];medicinais (bebidas );raízes
medicinais;
sedimento
medicinal
[lama];suplementos alimentares minerais; xaropes
para uso farmacêutico; erva-doce para uso
medicinal; ervas (chás de -) para uso medicinal;
bebidas dietéticas adaptadas para uso medicinal;
diabéticos (pão para -);águas minerais para uso
medicinal; alimentos para bebês; menta para uso
farmacêutico; pão para diabéticos; sal amoníaco
(pastilhas de -);subprodutos do processamento de
grãos de cereais [para uso medicinal];banhos de
água mineral (sais para -);ervas medicinais; bebidas
medicinais; digestivos para uso farmacêutico; água
de melissa para uso farmacêutico; água mineral
(sais de -);infusões medicinais; sais de água mineral;
tapa-olhos para uso medicinal; balas [doces] para
uso medicinal; cápsulas para uso farmacêutico; chá
para emagrecer para uso medicinal; dietéticas
(substâncias -) adaptadas para uso medicinal;
dietéticos (alimentos -) adaptados para uso
medicinal; antiúricas (preparações -);pílulas para uso
farmacêutico; chás medicinais
*INCISOS VII E XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
819374067.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902806033 26/07/2010
400
Tit.PAULO SERGIO OUTOR TEIXEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14381000862
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SHARE CLOTHING & SYNERGY

CFE(4) 5.1.3; 5.5.19; 5.7.1; 27.5.1
NCL(9) 25 togas; banho (roupas de -);blazers
[vestuário];calças; casacos [vestuário];chapéus,
bonés
etc;
cintos
[vestuário];colarinhos
[vestuário];coletes; fantasia (roupas de -);luvas sem
dedos; pijamas; roupas íntimas absorventes de
transpiração;
roupões
de
banho;
saias;
suspensórios; trajes; trajes de banho; túnicas;
calçados de madeira; cintos porta-moedas
[vestuário];enxovais de bebês; faixas para a cabeça
[vestuário];faixas [vestuário];ginástica (sapatos para );impermeáveis (roupas -);lingerie (fr.);penhoar; robe;
sandálias; sutiãs; turbantes; uniformes; vestuário
*;banho (sandálias de -);bermudas; calçados em
geral *;calções de banho [sungas];camisetas
(peitilhos de -);capuzes [vestuário];cartolas; lenços
de pescoço; malhas [vestuário];parcas; chuteira;
roupa para ginástica [colante];sáris; xales; camisas
(palas para -);capotes; couro (roupas de imitação de
-);luvas [vestuário];pulôveres; roupas de fantasia;
roupas íntimas antitranspirantes; banho (calções de );bonés; camisas; chapéus [chapelaria];chinelos
[pantufas];combinações
[vestuário];esportes
(sapatos para -) *;galochas; gorros; gravatas; peles
[vestuário];roupa de baixo; roupa íntima; roupas de
couro; suéteres; ternos; agasalhos para as mãos;
aventais [vestuário];bandanas; bebês (cueiros de
matérias têxteis para -);botas para esportes *;camisa
(punho de -);cuecas; jaquetas; paletós; praia (roupas
de -);sobretudos [vestuário];polainas; banho (toucas
de
-);botinas;
cachecóis;
coletes
[roupa
íntima];combinação [roupa íntima];couro (roupas de );esportes (botas para -) *;ginástica (roupa para -)
[colante];íntima (roupa -);palmilhas; roupas de
banho; roupas de imitação couro; sungas; viseiras;
anáguas; antitranspirantes (roupas íntimas -);artigos
de malha [vestuário];banho (chinelos de -);banho
(roupões de -);botas *;calçados *;calças compridas;
camisetas; confeccionado (vestuário -);gabardines
[vestuário];guarda-pós; jérseis [vestuário];macacões;
meias; meias-calças
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "CLOTHING "
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.902806092 26/07/2010
400
Tit.MADEFLONA INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA
(BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10372884000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MADEFLONA
NCL(9) 31 aparas de madeira para fabricação de
pasta de madeira; bruta (cortiça -);descascada
(madeira bruta -);cascas de árvore em bruto;
castanhas; árvore (cascas de -) em bruto; árvores
(troncos de -);castanhas frescas; troncos de árvores;
árvores; bruta (madeira -) não serrada
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902806645 27/07/2010
400
Tit.VERUM CONSULTORIA E ASSESSORIA
TECNOLÓGICA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07871861000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MOBISOL
NCL(9) 42 elaboração [concepção] de software de
computador; elaboração [concepção] de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];instalação de software de computador; instalação
de software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (instalação de );software de computador (instalação de -)[

informação, assessoria, consultoria ];computadores
(projeto de sistema de -);computadores (projeto de
sistema de -)[ informação, assessoria, consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];serviços de engenharia e planejamento no campo
de redes de informação e comunicações; serviços de
engenharia e planejamento no campo de redes de
informação e comunicações[ informação, assessoria,
consultoria ];tratamento de informação/dados
[serviço
de
informática];tratamento
de
informação/dados
[serviço
de
informática][
informação, assessoria, consultoria ];criação e
manutenção de web sites para terceiros; criação e
manutenção de web sites para terceiros[ informação,
assessoria, consultoria ];design de homepage;
design de homepage[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (atualização de
-);software de computador (atualização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (elaboração [concepção] de-);software
de computador (elaboração [concepção] de-)[
informação, assessoria, consultoria ];mecanismos de
busca (fornecimento de - ) para a internet;
mecanismos de busca (fornecimento de - ) para a
internet[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; assessoria, consultoria e informação
em
tecnologia
da
informação[
informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(manutenção de -);software de computador
(manutenção de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];engenharia da computação [projeto de ];engenharia da computação [projeto de -][
informação, assessoria, consultoria ];fornecimento
de mecanismos de busca para a internet;
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet[ informação, assessoria, consultoria ];análise
de sistemas [informática];análise de sistemas
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];manutenção de software de computador;
manutenção
de
software
de
computador[
informação, assessoria, consultoria ];criação de
homepage; criação de homepage[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de análise de
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática][ informação,
assessoria,
consultoria
];fornecimento
de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros);fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros)[ informação,
assessoria, consultoria ];manutenção (criação e -) de
web sites para terceiros; manutenção (criação e -) de
web sites para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria ];pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros];pesquisa
e
desenvolvimento
[para
terceiros][ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em software[
informação, assessoria, consultoria ];serviço de
segurança bancária por meio de utilização de senha
(software);serviço de segurança bancária por meio
de utilização de senha (software)[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de software de
computador; aluguel de software de computador[
informação, assessoria, consultoria ];design de
aplicativo de multimídia; design de aplicativo de
multimídia[ informação, assessoria, consultoria
];projeto de sistema de computadores; projeto de
sistema de computadores[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (aluguel de );software de computador (aluguel de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902806750 27/07/2010
Tit.LUCAS ZANG WESP (BR/RS)

400
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01785740075
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AUSTRS
NCL(9) 25 artigos de malha [vestuário];casacos
[vestuário];calças; vestuário; bermudas; camisetas
Procurador: MORAES & GONÇALVES
ADVOGADOS
No.902806858 27/07/2010
400
Tit.LAURO SHIGUERU HIGASHIBARA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03917953000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LA-ROVVE
NCL(9) 03 cosméticos (estojos de);desodorante
(sabonete -);tinturas para os cabelos; loções
cosméticas (lenços impregnados com -);maquiagem
(pó para -);cosméticos; cremes cosméticos;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desodorantes para uso pessoal; água de lavanda;
alisar (produtos para -) [engomar];sabonete
antitranspirante para os pés; xampus; menta
(essência de -) [óleo essencial];condicionador
[cosmético];lápis para uso cosmético; amoníaco
[álcali volátil] [detergente];barba (tinturas para );cabelos (preparações para ondular -);tinturas
cosméticas; maquiagem (produtos para -);ondular os
cabelos (preparações para -);cabelos (tinturas para
os -);loções pós-barba; maquiagem para o rosto;
estojo cosmético ;cosméticos (estojos de -);água de
colônia; batons para os lábios; bronzeadoras
(preparações -) [cosméticos];sabonete desodorante;
sobrancelhas (lápis de -);loções para uso cosmético;
perfumaria (produtos de -);perfumes; pó para
maquiagem; amêndoas (sabonete de -);barbear
(produtos para -);loções capilares; óleos para
perfumes e essências; pele (cremes para clarear a );cosméticos
para
os
cílios;
sobrancelhas
(cosméticos para as -);unhas (esmalte para );maquiagem (produtos para remover -);óleos para
uso cosmético; fragrâncias (mistura de -);amêndoas
(óleo de -);beleza (máscaras de -);unhas (produtos
para o cuidado das -);óleos para limpeza
Procurador: CLISSIE BAZAN CORRAL SILVA
No.902806920 27/07/2010
210
Tit.JS GRAFICA EDITORA ENCADERNADORA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54052212000141
*INDEFERIMENTO.
Procurador: NELSON ARINI JÚNIOR
No.902807005 27/07/2010
400
Tit.CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77299139000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRUTORA SUDOESTE

CFE(4) 8.7.25
NCL(9) 05 pão para diabéticos; raízes medicinais;
vitaminas (preparações para -);bebidas medicinais;
comestíveis
(fibras
vegetais
-)
[não
nutritivas];dietéticos (alimentos -) adaptados para
uso medicinal; infusões medicinais; medicinais
(bebidas -);sedimento medicinal [lama];suplementos
alimentares
minerais;
xaropes
para
uso
farmacêutico; banhos de água mineral (sais para );digestivos para uso farmacêutico; água mineral
(sais de -);antiasma (chá -);geléia real [para uso
medicinal];medicinais (infusões -);medicinais (raízes
-);pílulas para uso farmacêutico; sal amoníaco
(pastilhas de -);subprodutos do processamento de
grãos de cereais [para uso medicinal];diabéticos
(pão para -);água de melissa para uso farmacêutico;
ar (preparações para purificar o -);mentol; chás
medicinais; águas minerais para uso medicinal;
antiúricas
(preparações
-);nutricionais
(complementos -) para uso medicinal; óleo de fígado
de bacalhau; quássia para uso medicinal; sais para
banhos de água mineral; sais para uso medicinal;
salsaparrilha [para uso medicinal];ervas medicinais;
água do mar para banhos medicinais; medicinais
(ervas -);balas [doces] medicinais; erva-doce para
uso medicinal; fibras vegetais comestíveis [não
nutritivas];açúcar para uso medicinal; alimentos para
bebês; ar (preparações para perfumar o -);menta
para uso farmacêutico; mineral (água -) para uso
medicinal; sais de potássio para uso medicinal; sais
de sódio para uso medicinal; balas [doces] para uso
medicinal; cápsulas para remédios; dietéticas
(substâncias -) adaptadas para uso medicinal;
alimentos dietéticos (preparações para -) adaptados
para uso medicinal; amido para uso dietético ou
farmacêutico; medicinal (óleos para uso -);sais
aromáticos; sais de água mineral; tapa-olhos para
uso medicinal; vegetais (fibras -) comestíveis [não
nutritivas];emagrecimento (preparações medicinais
para -);ervas (chás de -) para uso medicinal; bebidas
dietéticas adaptadas para uso medicinal; cápsulas
para uso farmacêutico; chá para emagrecer para uso
medicinal
*INCISOS VII E XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS
819374067 E 823094359.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902807560 27/07/2010
400
Tit.ALOYSIO CORREA DE AZEVEDO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07207493000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIÁRIO VOCACIONAL
NCL(9) 16 jornais; livros; periódicos
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

CFE(4) 26.1.1; 26.11.25; 27.5.1
NCL(9) 36 incorporação de imóvel
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONSTRUTORA".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902807528 27/07/2010
Tit.HILÊ INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05879626000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Aliv Lax ideal pra você

100

No.902807609 27/07/2010
400
Tit.KIT'S PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79460192000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INUSITTÁ

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 publicações impressas
Procurador: ROBERTO HUDSON DINIZ
No.902807692 27/07/2010
400
Tit.KIT'S PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79460192000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INUSITTÁ

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis; distribuição de material publicitário;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha
Procurador: ROBERTO HUDSON DINIZ
No.902807706 27/07/2010
400
Tit.LCF CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS
LTDA-EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12158292000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HUIT S

CFE(4) 26.4.2; 26.4.10,18
NCL(9) 25 roupas de imitação couro; sandálias;
ternos; botas; chinelos [pantufas]; corpete; lenços de
pescoço; paletós; roupa para ginástica [colante];
vestuário; espartilhos; galochas; macacões; meias;
pele (estolas de -); peliças; pijamas; chinelo
[vestuário comum]; sobretudos [vestuário]; suéteres;
bermudas; blazers [vestuário]; calçados; combinação
[roupa íntima]; ginástica (roupa para -) [colante];
jérseis [vestuário]; penhoar; maiô; praia (roupas de ); robe; roupa íntima; sáris; togas; cachecóis;
calçados; casacos [vestuário]; faixas [vestuário];
bermuda para prática de esporte; pulôveres; roupa
de baixo; roupas íntimas absorventes de
transpiração; sutiãs; trajes; viseiras; alpercatas;
artigos de malha [vestuário]; chapéus [chapelaria];
chapéus, bonés; coletes; combinações [vestuário];
estolas de pele; impermeáveis (roupas -); jaquetas;
luvas [vestuário]; malhas [vestuário]; biquíni; saias;
suspensórios; véus [vestuário]; calças compridas;
capuzes [vestuário]; couro (roupas de -); faixas para
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a cabeça [vestuário]; gabardines [vestuário]; lingerie
(fr.); meias-calças; mitras [chapéus]; pelerines;
echarpe; camisola; canga; baby-doll; roupas de
banho; roupas íntimas antitranspirantes; sapatos de
praia; túnicas; calças; camisas; camisetas; cintas
[roupa íntima]; cintos [vestuário]; couro (roupas de
imitação de -); pescoço (lenços de -); cinta [vestuário
comum]; roupa para ginástica; roupas de couro;
trajes de banho; xales; polainas; banho (roupas de ); coletes [roupa íntima]; confeccionado (vestuário -);
escapulários; gorros; íntima (roupa -); luvas sem
dedos; parcas; peles [vestuário]; tira (faixa) para a
cabeça; poncho, todos os produtos anteriormente
mencionados incluídos nesta classe.
Procurador: O PRÓPRIO.

NCL(9) 25 confeccionado (vestuário -);vestuário;
malhas [vestuário], todos os produtos anteriormente
mencionados incluídos nesta classe.
Procurador: ALVARO PESSIN JUNIOR
No.902808184 27/07/2010
Tit.MÁRCIA DE MENDONÇA NUNES (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35701412504
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HORSE SOCIETY LIFESTYLE

400

uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOFTWARES".
Procurador: FREDERICO DE ASSIS FARIA
No.902808745 27/07/2010
400
Tit.SIEGER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
MANUFATURADOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07316087000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GOAL
NCL(9)
11
lâmpadas;
lâmpadas
elétricas;
ventiladores elétricos de uso pessoal
Procurador: ALVES VIEIRA E LOPES ADVOGADOS

No.902807757 27/07/2010
400
Tit.KIT'S PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79460192000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INUSITTÁ

CFE(4) 20.7.2
NCL(9) 16 revistas [periódicos]
Procurador: PERLA NATHALY POLLONIO
No.902808206 27/07/2010
100
Tit.TNT COMPANY COMERCIO DE NAO-TECIDOS
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06062738000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TNT COMPANY

No.902809288 27/07/2010
400
Tit.LIGHTREE SISTEMA DE TELEVISAO S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05069728000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ONTV
NCL(9) 09 central telefônica; telefones portáteis; fios
telefônicos; intercomunicação (aparelhos para );transmissores [telecomunicação];cabos de fibra
óptica; canais acústicos; receptores de telefone;
secretária eletrônica (aparelhos de -);telefone
(aparelhos de -);telefônicos (transmissores );radiotelefonia (aparelhos para -);aparelho de
comunicação ;aparelho, placa e acessórios de
telecomunicação; aparelho de telecomunicação
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902809709 27/07/2010
Tit.AMBM SOLUCÕES MUSICAIS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11552350000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRAVE MUSIC

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 transporte incluído nesta classe.
Procurador: ROBERTO HUDSON DINIZ

400

No.902807919 27/07/2010
400
Tit.KIT'S PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79460192000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INUSITTÁ

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informações
sobre decoração de interiores; projeto de decoração
Procurador: ROBERTO HUDSON DINIZ
No.902808010 27/07/2010
Tit.DILVA OLDONI MALHAS ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95130639000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OLDONI

400

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos; comércio (através de qualquer
meio) de couro; comércio (através de qualquer meio)
de imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de telas alcatroadas [lonas];comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI, REGISTRO
Nº 828251240.
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902808737 27/07/2010
Tit.SPRESS INFORMATICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17485442000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Spress Softwares

400

CFE(4) 26.7.25
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
marketing; assessoria, consultoria e informação em
marketing[ assessoria, consultoria ];comercial ou
industrial (assessoria em gestão -);comercial ou
industrial (assessoria em gestão -)[ assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas[ assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio[ assessoria,
consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902810065 28/07/2010
400
Tit.FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33644857000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Paulo e Estêvão

CFE(4) 3.7.1; 27.5.1; 29.1.4

CFE(4) 16.1.4; 27.5.1
NCL(9) 42 fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
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NCL(9) 41 produção de filme; produção de filme[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902810502 28/07/2010
Tit.CASA GRANADO LABORATÓRIOS,
FARMÁCIAS E DROGARIAS S.A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33109356001199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Um Sonho Granado

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 filme cinematográfico [exposto]
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 produção de filme; produção de filme[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902810146 28/07/2010
400
Tit.FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33644857000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Paulo e Estêvão

No.902810804 28/07/2010
400
Tit.INFOMAIS INFORMÁTICA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08395778000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INFO
CFE(4) 5.5.19; 5.11.1; 26.4.9; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9) 03 sabonetes; cosméticos; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -);cremes cosméticos;
perfumaria (produtos de -)
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.902810529 28/07/2010
400
Tit.FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33644857000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Renúncia

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 produção de filme; produção de filme[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902810359 28/07/2010
400
Tit.FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33644857000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: E a vida continua...

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 produção de filme; produção de filme[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902810561 28/07/2010
400
Tit.FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33644857000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Renúncia

CFE(4) 24.17.5; 24.17.7; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos fotográficos; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de equipamento de processamento de dados e
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens.
Procurador: EVERTON LUIS ROSSIN
No.902810880 28/07/2010
400
Tit.DYSCARPA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05196737000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DYSCARPA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 filme cinematográfico [exposto]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902810391 28/07/2010
400
Tit.FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33644857000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E a vida continua...

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 filme cinematográfico [exposto]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902810596 28/07/2010
400
Tit.FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33644857000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Ave, Cristo!

CFE(4) 27.5.1

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
Procurador: EVERTON LUIS ROSSIN
No.902811169 28/07/2010
Tit.KARIN MILENA MATHEUS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26303059880
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: emi di kra

400
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destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura; representação comercial
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ORGANICS".
Procurador: MÁRIO SÉRGIO VILAS BÔAS RAMOS
No.902811533 28/07/2010
400
Tit.FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33644857000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Ave, Cristo!

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 saias; sungas; sutiãs; cachecóis;
ceroulas; coletes [roupa íntima];luvas sem dedos;
malhas
[vestuário];penhoar;
maiô;roupa
para
ginástica; alpercatas; antitranspirantes (roupas
íntimas
-);banho
(chinelos
de
-);blazers
[vestuário];calças
compridas;
coletes;
jérseis
[vestuário];echarpe; tira (faixa) para a cabeça;
suéteres; bonés; camisas; biquíni; roupa de baixo;
roupas de banho; roupas íntimas antitranspirantes;
bermudas; corpete; ligas; luvas [vestuário];paletós;
estolas;
boné;sobretudos
[vestuário];anáguas;
bandanas; calçados *;lenços de pescoço; spencer
;robe; vestuário *;chinelos [pantufas];jaquetas;
macacões; meias-calças; roupa íntima; roupões de
banho; trajes; camisetas; faixas para a cabeça
[vestuário];lingerie (fr.);meias; parcas; pijamas; sutiã
para postura sem finalidade terapêutica; agasalhos
para as mãos; artigos de malha [vestuário];calças;
faixas [vestuário];ligas de meias; camisola; baby-doll
Procurador: LUIZ AUGUSTO DAS NEVES GONDIN
No.902811231 28/07/2010
Tit.DEAK SISTEMAS E PRODUTOS PARA
INFORMÁTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71881833000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DEAK

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 produção de filme; produção de filme[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902811835 28/07/2010
400
Tit.FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33644857000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Há dois mil anos
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 filme cinematográfico [exposto]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902811550 28/07/2010
400
Tit.FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33644857000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Cinqüenta anos depois

400
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 filme cinematográfico [exposto]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902812009 28/07/2010
400
Tit.BUTTERFLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11328932000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: STYLO SENSUAL
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 produção de filme; produção de filme[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA

No.902811584 28/07/2010
400
Tit.FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33644857000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Cinqüenta anos depois

No.902811274 28/07/2010
400
Tit.ORGANICS PRODUTOS NATURAIS LTDA-ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11527639000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORGANICS

CFE(4) 5.5.19; 27.5.1
NCL(9) 25 ligas de meias; roupas íntimas
antitranspirantes; vestuário *;roupa íntima; ligas;
corpete; lingerie (fr.);camisola; cinta [vestuário
comum];biquíni; sutiãs; cuecas; meias; espartilhos;
meias-calças; cintas [roupa íntima];baby-doll
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STYLO SENSUAL"
Procurador: LEALVI MARCAS E PATENTES
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 09 filme cinematográfico [exposto]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902811746 28/07/2010
400
Tit.FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33644857000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Há dois mil anos

CFE(4) 26.3.23; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas

No.902812459 28/07/2010
210
Tit.DAHMOTTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12087752000110
*INDEFERIMENTO PARCIAL.
Procurador: LUIZ ALBERTO ROSENSTENGEL
No.902812521 28/07/2010
400
Tit.INDUSTRIA TEXTIL BELMAR LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45156197000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Le Tricot by COLIBRI
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(calções de -); bebês (cueiros de matérias têxteis
para -); botinas; calça (fraldas -); camisas; casacos
[vestuário]; chinelos [pantufas]; faixas para a cabeça
[vestuário]; tira (faixa) para a cabeça; calção para
banho; xales; calçados; calças compridas; calções
de banho [sungas]; parcas; babador não
descartável, todos os produtos anteriormente citados
incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
ESPRESSÃO "LE TRICOT".
Procurador: MÁRCIO LOBO PETINATI

CFE(4) 3.7.16; 27.5.1
NCL(9) 25 roupa de baixo; saias; agasalhos para as
mãos; banho (sandálias de -);bebês (fraldas de
matérias têxteis para -);calçados; calças compridas;
capotes; macacões; calção para banho; babador não
descartável; robe; toucas de banho; viseiras;
bermudas; blazers [vestuário];botas botinas; cuecas;
meias; paletós; pelerines; pijamas; roupões de
banho; suéteres; sungas; trajes; banho (chinelos de );banho (roupas de -);banho (toucas de -);casacos
[vestuário];jaquetas; malhas [vestuário];parcas; tira
(faixa) para a cabeça; canga; xales; artigos de malha
[vestuário];bonés; cachecóis; calções de banho
[sungas];chapéus, bonés; coletes; echarpe; biquíni;
praia (roupas de -);roupas de banho; ternos;
vestuário
;vestuário de papel; calça (fraldas );camisas; confeccionado (vestuário -);lenços de
pescoço;
orelheiras
[vestuário];sobretudos
[vestuário];bandanas; banho (calções de -);bebês
(cueiros de matérias têxteis para -);calças;
camisetas; boné;sandálias; trajes de banho;
alpercatas; banho (roupões de -);fraldas de matérias
têxteis
para
bebês;
meias-calças;
poncho;
maiô;polainas; babadouros, exceto de papel;
calçados ;capuzes [vestuário];ceroulas; enxovais de
bebês, todos os produtos anteriormente citados
incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LE TRICOT".
Procurador: MÁRCIO LOBO PETINATI
No.902812807 28/07/2010
400
Tit.INDUSTRIA TEXTIL BELMAR LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45156197000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Le Tricot COLIBRI

CFE(4) 1.3.10; 1.15.1; 1.15.11; 27.5.1
NCL(9) 25 pulôveres; agasalhos para as mãos;
banho (roupões de -); bebês (fraldas de matérias
têxteis para -); botas; capotes; chapéus, bonés;
cuecas; luvas [vestuário]; meias; echarpe; roupas de
banho; suéteres; trajes; vestuário; viseiras;
cachecóis; camisetas; ceroulas; fraldas de matérias
têxteis para bebês; gorros; paletós; pijamas; poncho;
robe; saias; trajes de banho; vestuário de papel;
alpercatas; babadouros, exceto de papel; banho
(roupas de -); faixas [vestuário]; jaquetas; lenços de
pescoço; orelheiras [vestuário]; boné; maiô; praia
(roupas
de
-);
polainas;
bonés;
coletes;
confeccionado (vestuário -); roupões de banho;
banho (chinelos de -); banho (sandálias de -); banho
(toucas de -); blazers [vestuário]; calçados; calças;
capuzes
[vestuário];
enxovais
de
bebês;
impermeáveis (roupas -); pelerines; biquíni;
sobretudos [vestuário]; bandanas; bermudas; cueiros
de matérias têxteis para bebês; macacões; malhas
[vestuário]; canga; sandálias; sungas; ternos; toucas
de banho; artigos de malha [vestuário]; banho

No.902814389 29/07/2010
400
Tit.HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE
MEDIÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11460602000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
DE MEDIÇÃO

CFE(4) 14.1.1; 14.1.3; 25.1.9; 27.5.1-2
NCL(9) 17 tubos flexíveis, não metálicos; vedação
(anéis de -);canos (conexões não metálicas para );mangueiras de matérias têxteis; sintética (borracha
-);flexíveis (tubos -), não metálicos; água
(mangueiras para -);ar comprimido (conexões não
metálicas para canos para -);juntas de vedação;
mangueiras para água; vedação (juntas de -);anéis
de borracha; anéis de vedação
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "MANGUEIRAS" E "CONEXÕES".
Procurador: EXCEL MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902814672 29/07/2010
Tit.ZARP HOST INTERNET LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08007821000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZARPHOST

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de medição
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE
MEDIÇÃO"
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.902814435 29/07/2010
400
Tit.ESALFLORES COMÉRCIO DE FLORES LTDA
ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01562299000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESALGARDEN

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 jardinagem [paisagismo];jardinagem
Procurador: ROCHA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902814540 29/07/2010
Tit.ABCD MANGUEIRAS E CONEXÕES
HIDRÁULICAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06171776000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ABCD MANGUEIRAS E CONEXÕES

400

CFE(4) 26.1.3; 27.5.1
NCL(9) 42 projeto de sistema de computadores;
sites de busca [fornecimento de mecanismos de
busca
na
internet];mecanismos
de
busca
(fornecimento de - ) para a internet; banco de dados
(serviços
de
desenvolvimento
de
-)
[informática];banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento de -) [informática][ consultoria
];fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; criação e manutenção de web sites para
terceiros; criação e manutenção de web sites para
terceiros[ assessoria, consultoria ];hospedagem de
web sites; manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros; manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros[ consultoria ];manutenção de software
de computador; programação de computador
[informática];fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros);projeto de sistema de computador;
software de computador (elaboração [concepção]
de-)
Procurador: DEVINIR BENEDITO RAMOS DE
MORAES
No.902815040 29/07/2010
Tit.THOME & SAMPAIO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11222746000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TODA FRUTA E CIA

400
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estimulante do apetite; vitamina e sais minerais;
emético e antiemético; bloqueador neuromuscular
[medicamento];
estimulante
da
respiração;
vasoconstritor;
vasodilatador;
complemento/
suplemento
alimentar
para
uso
medicinal;
quimioterápico.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902816721 29/07/2010
Tit.EPI GESTION, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7513739
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SANDOS HOTELS & RESORTS
CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(9) 43 lanchonetes; cafés [bares]
Apostila: Sem exclusividade de uso da exxpressão
"CIA".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902815482 29/07/2010
400
Tit.LIGHTSWEET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82015652000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAGRO

CFE(4) 3.7.16; 26.2.7; 26.7.25; 26.11.1
NCL(9) 39 agente de viagem; agente de viagem[
informação, assessoria, consultoria ];guia de turismo;
visitas turísticas; visitas turísticas[ informação,
assessoria, consultoria ];agência de viagem, exceto
reserva de hotel; agência de viagem, exceto reserva
de hotel[ informação, assessoria, consultoria
];agências de turismo [exceto para reservas de hotel]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'TURISMO'
Procurador: PAULO JOSÉ LUNKES
No.902816101 29/07/2010
Tit.EDITORA GLOBO S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04067191000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PAPINHAS DO BRASIL

400
CFE(4) 1.3.2; 27.5.1
NCL(9) 43 hotéis; reservas de acomodações
temporárias; aluguel de acomodações temporárias
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HOTELS & RESORTS".
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.902816756 29/07/2010
Tit.DAKOTA S.A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89086961000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DAKOTA

CFE(4) 2.9.1; 26.4.4; 26.11.1; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9) 05 dietéticos (alimentos -) adaptados para
uso medicinal; alimentos dietéticos (preparações
para -) adaptados para uso medicinal; amido para
uso
dietético
ou
farmacêutico;
dietéticas
(substâncias -) adaptadas para uso medicinal;
bebidas dietéticas adaptadas para uso medicinal;
barra dietética para suplementação nutricional, para
fins medicinais
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902815598 29/07/2010
400
Tit.LIGHTSWEET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82015652000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAGRO

CFE(4) 11.1.2; 27.5.1
NCL(9)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -);serviços de premiação;
congressos (organização e apresentação de );exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
simpósios; organização e apresentação de
seminários
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902816470 29/07/2010
400
Tit.GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS
DOMÉSTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61077830000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARNO MIX DELUXE
NCL(9) 07 misturadoras (máquinas -);misturadoras
[batedoras] [máquinas];batedores elétricos, para uso
doméstico; batedores elétricos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "MIX" E "DELUXE".
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

CFE(4) 2.9.1; 26.4.4; 26.11.1; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.902815644 29/07/2010
400
Tit.FE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12182243000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIAJARE TURISMO

400

No.902816659 29/07/2010
400
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OMESTEROL
NCL(9) 05 químicas (preparações -) para uso
farmacêutico; suplementos alimentares minerais;
analgésicos; antibióticos; sais para uso medicinal;
químicas (preparações -) para uso medicinal; antihelmínticos; pomadas para uso medicinal; pílulas
para uso farmacêutico; hormônios para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; anestésicos;
medicamentos para uso humano expectorante;

400

CFE(4) 3.6.1; 3.7.1
NCL(9) 25 esportes (sapatos para -) *;ginástica
(sapatos para -);sandálias; cintos [vestuário];banho
(sandálias de -);botas *;calçados em geral *;calçados
*;gáspeas para sapatos; sapatos (gáspeas para );solas para calçados; banho (chinelos de );vestuário *
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902817213 29/07/2010
Tit.BERNARDO WENKERT (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01683155726
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDEIA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS

400

CFE(4) 26.1.1; 26.1.16; 27.5.1
NCL(9) 36 imobiliária (avaliação -)[ assessoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS".
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Procurador: SABRINA MARIELLA BONINI
No.902817809 29/07/2010
Tit.C.C. WEI MUSIC (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04112490000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: J. WHITE

400

CFE(4) 3.9.2; 27.5.1
NCL(9)
15
cavaquinho
[instrumento
musical];palhetas para instrumentos de corda;
contrabaixos; suportes para instrumentos musicais;
violões, guitarras; estojos para instrumentos
musicais; instrumentos musicais de corda
Procurador: MORAS & CORREA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902817841 29/07/2010
Tit.C.C. WEI MUSIC (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04112490000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SERENNA

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 15 instrumentos musicais de corda; violões,
guitarras; cavaquinho [instrumento musical];estojos
para instrumentos musicais; suportes para
instrumentos musicais; contrabaixos
Procurador: MORAS & CORREA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902818139 29/07/2010
Tit.ATILIO PEREIRA NETO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07402355675
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Idéias Virtuais

400

400

No.902820010 30/07/2010
400
Tit.CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19592641000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EUGENIA
NCL(9) 30 farinha de trigo; farinhas para uso
alimentar (incluídas nesta classe).
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.

400

CFE(4) 3.3.1; 27.5.1
NCL(9) 15 suportes para instrumentos musicais;
violões,
guitarras;
cavaquinho
[instrumento
musical];instrumentos
musicais
de
corda;
contrabaixos; estojos para instrumentos musicais
Procurador: MORAS & CORREA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
400

400

CFE(4) 16.1.4
NCL(9) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros; design de homepage; planejamento,
confecção, manutenção e atualização de páginas
eletrônicas; hospedagem de web sites; composição
gráfica [criação em arte gráfica];criação de
homepage
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902818678 30/07/2010
Tit.MARCILIO JUNIOR DA SILVA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07522594000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAIUIA CA

400

CFE(4) 27.1.7; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário *
Procurador: ANA PAULA PEREIRA LEITE

No.902817922 29/07/2010
Tit.C.C. WEI MUSIC (BR/SP)

CFE(4) 24.15.21; 27.5.1
NCL(9) 42 engenharia industrial [projeto de -];projeto
de engenharia de qualquer natureza; estudos para
projetos técnicos; automação industrial [projetos de ];projeto de química; perícia técnica na área de
engenharia; perícia técnica na área química
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.902820168 30/07/2010
Tit.VIDRAÇARIA MODELO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93740801000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M MODELO VIDROS

CFE(4) 27.1.13
NCL(9) 15 violões, guitarras; suportes para
instrumentos musicais; contrabaixos; estojos para
instrumentos musicais; cavaquinho [instrumento
musical];instrumentos musicais de corda
Procurador: MORAS & CORREA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902817892 29/07/2010
Tit.C.C. WEI MUSIC (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04112490000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MUSTANG

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04112490000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M! MUSICINSTRUMENTOS

No.902819526 30/07/2010
400
Tit.PROCKNOR ENGENHARIA S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71927917000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROCKNOR

CFE(4) 26.15.1; 27.5.1
NCL(9) 19 vidraças [exceto vidros para janelas de
automóveis];vidro (granulados de -) para marcação
de estradas; vidros para construção [vidraças];vidro
de construção; vidro de alabastro; vidro de
segurança; vidraças para construção; vidro isolante
[construção]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VIDROS".
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.902820281 30/07/2010
400
Tit.AMW PARTICIPAÇÕES LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05615563000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JUQUIÁ
NCL(9) 29 frutas (geléias de -);frutas em conserva;
frutas, legumes e verduras em conserva; leite;
cascas [raspas] de frutas; peixe (filé de -);picles de
legumes cortados em pequenos pedaços; polpas de
frutas; purê de tomate; nabo; coco ralado; ervilhas
em conserva; frutas congeladas; geléias de frutas
cítricas; geléias para uso alimentar; grãos de soja,
em conserva, para uso alimentar; laticínios;
margarina; camarões [não vivos];carne em conserva;
chucrute; cogumelos em conserva; preparações para
sopas [frutas, legumes e verduras];raspas [cascas]
de frutas; cenoura em conserva; coalho de queijo;
creme batido; frutas (polpa de -);frutas, legumes e
verduras cozidos; iogurte; legumes enlatados;
lentilhas em conserva; manteiga; óleos comestíveis;
albumina para uso alimentar; amêndoas moídas;
amendoins processados; azeite de oliva para uso
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alimentar; batatas fritas; saladas de frutas; saladas
de legumes; embutido [frios] ;vegetal em conserva;
fruta (pedaços de -);legumes (saladas de -);nata
[laticínios];nozes preparadas; ovos *;azeitonas em
conserva; batata em flocos; caldo; coco (manteiga
de -);picles; proteína para consumo humano;
salsichas; tofu; leite condensado; coalhada; leite de
soja [substituto do leite];frutas enlatadas; cacau
(manteiga de -);caldo (preparações para fazer );carne enlatada; trufas em conserva; lingüiça;
tomate seco; pó para milk-shake à base de leite;
banana; cristalizadas (frutas -);ervas de horta em
conserva; extratos de carne; farinha de peixe para
consumo humano; frutas conservadas em álcool;
frutas cozidas; alimentos à base de peixe; amendoim
(manteiga de -);bacon; carne; cebolas em conserva;
coalho; pedaços de fruta; peixe em conserva;
queijos; legume em conserva; óleo de soja; ovo em
conserva; palmito (em conserva);preparados,
complementos e suplementos alimentares à base de
albumina; preparados, complementos e suplementos
alimentares à base de proteína; milho em conserva;
compotas; açúcar (frutas cobertas com -);aves não
vivas; caldos de vegetais para cozinha; coco (óleo
de -);presunto; purê de maçã;uvas secas
[passas];polpa de tomate; creme de leite; caldo de
legume para cozinha; seleta de legume em
conserva; feijões em conserva; frutas (saladas de );frutas, legumes e verduras secos; gelatina para uso
alimentar;
bebidas
lácteas
[onde
o
leite
predomina];peixe enlatado; vegetais para cozinha
(caldos de -);alimentos à base de vegetais
fermentados [kimichi]
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.902820311 30/07/2010
400
Tit.INDUSTRIA DE ALIMENTOS SCHNEIDERS
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74020371000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DOCE PÃO

CFE(4) 5.7.2; 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 30 sanduíches; amendoins (confeitos de );biscoitos amanteigados; gelados comestíveis;
pasta de amêndoas; brioches; café (bebidas de -)
com
leite;
caramelos
[doces];doces
[confeitos];empadas [tortas];esfiha; pipoca doce
[pronta];barra dietética de cereais; brigadeiro,
cajuzinho e quindim; pastilhas [confeitos];pizzas;
amêndoas (confeitos de -);bebidas à base de
chocolate;
churros
[doce];salgadinho,
exceto
croquete; sorvetes; waffles; biscoitos; chocolate;
gomas de mascar, exceto para uso medicinal;
suspiro; bala comestível ;pãezinhos; amendoim
doce; tortillas; bolachas; fondants [confeitos];pipoca
salgada [pronta];pão; pastéis [pastelaria];amêndoas
(bolinhos ou biscoitos de -);bebidas à base de
chá;biscoitos de água e sal; bolos (decorações
comestíveis para -);bombons; cereais (preparações
feitas com -);massas alimentares; tortas; bebidas à
base de café;bolos; geléias de frutas [confeitos]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " DOCE" E "PÃO"
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902820370 30/07/2010
400
Tit.HAR TÊXTIL MALHAS E CONFECÇÕES LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06250420000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARAMAR NATURAL LIFE
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CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 25 roupas de banho; bonés; faixas
[vestuário];gravatas; lingerie (fr.);maiô;roupa íntima;
suéteres; gorros; lenços de pescoço; baby-doll; praia
(roupas de -);roupa para ginástica; roupas de
fantasia; saias; vestuário *;bermudas; sobretudos
[vestuário];uniformes; blazers [vestuário];calças;
camisas; pijamas; camisola; roupas de couro; artigos
de
malha
[vestuário];camisetas;
casacos
[vestuário];cintos [vestuário];pulôveres; robe; roupas
de imitação couro; roupões de banho; ternos; xales;
corpete; enxovais de bebês; jaquetas; macacões;
roupa de baixo; túnicas; coletes; guarda-pós; luvas
[vestuário];meias; paletós; canga; biquíni; spencer
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902820451 30/07/2010
400
Tit.FORCAL S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7514662
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TPT-033
NCL(9) 17 elastômero termoplástico; chapa ou
lamina de plástico
Procurador: GOMES CANEDO, BARBOSA E
SUZUKI ADVOGADOS
No.902820648 30/07/2010
Tit.RAÇÕES CATARINENSE LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08761945000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SHOLLY

No.902821555 30/07/2010
400
Tit.ALLIERBRASIL AGRONOMIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02850049000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FUERZA
NCL(9) 05 acaricidas; fungicidas; herbicidas
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902821580 30/07/2010
Tit.SISTEMA FM DE RÁDIO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17211954000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARADÃO SERTANEJO

400

400

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 31 algarobilho para consumo animal;
pássaros (alimentos para -);postura de aves de
criação (preparações para -);engorda de animais
(preparações para -);farelos (massa de -) para
consumo animal; bebidas para animais de
estimação; grãos para consumo animal; carne para
animal [alimento para animais];suplemento alimentar
para ração de animal; alimento para gado; biscoitos
para cães; forragens fortificantes para animais;
resíduos de destilaria para consumo animal;
alimentos
para
animais;
subprodutos
do
processamento de cereais, para consumo animal;
cereal para animal; objetos comestíveis para mascar
para animais; proteína para consumo animal; ração
para animal; biscoito para animal de estimação
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902820869 30/07/2010
Tit.CHAPECÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
FIBRAS LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79915955000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FIBRATEC

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 19 piscinas [estruturas não metálicas]; silos
não metálicos; tela protetora para piscina; caixa
d'água [reservatório para abastecimento]
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA

400

CFE(4) 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 41 rádio e televisão (aluguel de aparelhos de
-);rádio e televisão (produção de programas de );vídeos
(produção
de
-);agência
de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não);repórter (serviço de -) [agência
de notícia];divertimento; produção de shows;
televisão e rádio (produção de programas de -);discjóquei; notícias (agências de -);agente artístico;
literário e cultural [promotor de evento] ;conjunto
musical
(serviços
de
-)
[serviços
de
entretenimento];fã clube; sonorização; produção de
vídeos; locutor de eventos; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];jornalismo
(reportagens);publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; serviços de concepção de programas de
tv/rádio;
banda
de
música
[serviços
de
entretenimento];editoração
eletrônica;
entretenimento; estúdios de gravação (serviços de );rádio (programas de entretenimento de );videoteipe (edição de -);venda de ingressos para
shows e espetáculos; empresário [organização e
produção de espetáculos];assessoria, consultoria e
informação em edição; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio);grupo musical;
produção de filme; televisão (programas de
entretenimento de -);guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download];dublagem; filmagem em vídeo; produção
de programas de rádio e televisão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PARADÃO SERTANEJO".
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO
No.902821733 30/07/2010
155
Tit.PRESSURE DO BRASIL IND E COM DE EQUIP
INDUSTRIAIS LTDA (BR/PR)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73205205000187
*PET(WB) 810100378674, DE 09/12/2010
Procurador: LONDON MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902823582 02/08/2010
400
Tit.TERRA E MOTO COMERCIO DE PEÇAS E
ACESSORIOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05274951000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Dieta da Vida
NCL(9) 35 mala direta (publicidade por -);mala direta
(publicidade por -)[ informação, assessoria,
consultoria ];publicidade por qualquer meio;
publicidade por qualquer meio[ informação,
assessoria, consultoria ];publicidade por catálogos
de vendas; publicidade por catálogos de vendas[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet; assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet[ informação, assessoria,
consultoria
];demonstração
de
produtos;
demonstração de produtos[ informação, assessoria,
consultoria ];publicidade
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902823736 02/08/2010
400
Tit.ANDERSON MIRANDA FOTOGRAFIA LTDA
EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04475043000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANDERSON MIRANDA
NCL(9) 41 fotografia; fotografia[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902823809 02/08/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DAS REDES INDEPENDENTES
DE FARMACIA & DROGARIAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03023887000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEXTER
NCL(9) 03 cera para depilação; cosméticos; cremes
cosméticos; dentifrícios; esmalte para unhas; filtros
solares; laquê para cabelos; água de colônia;
algodão para uso cosmético; banhos (preparações
cosméticas para -);batons para os lábios; sabonetes;
água dentifrícia; água-de-toalete; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-);loções para uso cosmético; óleos para uso
cosmético; água de cheiro; barbear (produtos para );cabelos (tinturas para os -);loções capilares;
condicionador [cosmético];adstringentes para uso
cosmético; líquido, creme e pó para limpeza do
dente; desodorantes para uso pessoal; lápis para
uso cosmético; amêndoas (óleo de -);aromáticos
[óleos essenciais];sais de banho, exceto para uso
medicinal; óleos para toalete; produtos depilatórios;
algodão para a higiene pessoal; adesivos
(substâncias -) para uso cosmético; afiar (produtos
para -);água de lavanda; amêndoas (sabonete de );anti-séptico bucal, exceto para uso medicinal;
antitranspirante
(sabonete
-);antitranspirantes
[produtos de toalete];sabonete medicinal; erva para
banho; acetona para uso pessoal; cremes para
clarear pele; leites de limpeza para toalete; tinturas
cosméticas; loções pós-barba; óleo de lavanda;
perfumes; pó para maquiagem; talco para toalete;
sachês para perfumar roupa; xampus
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902823825 02/08/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DAS REDES INDEPENDENTES
DE FARMACIA & DROGARIAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03023887000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ORAL NEXTER
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NCL(9) 21 escovas de dentes; capa para escova de
dente; porta escova; escovas de dentes, elétricas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ORAL".
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902823876 02/08/2010
400
Tit.SELFPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09396622000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SELFPLAST

CFE(4) 27.5.23-25; 28.19
NCL(9) 40 plastificação; montagem de materiais sob
encomenda [para terceiros];materiais (informação
sobre processamento de -);injeção de plástico
[serviço de -];injeção de plástico [serviço de ][informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: MARÍLIA GOMES PEREIRA PINTO
No.902824074 02/08/2010
400
Tit.SJD - RECUPERADORA E REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09130004000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SJD SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE
INSTRUMENTOS CIRURGICOS

CFE(4) 14.7.18; 19.13.1
NCL(9) 35 franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de negócios];franchising [sistema pelo
qual empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de negócios][ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos científicos[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cirúrgicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
médicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos médicos[ informação,
assessoria, consultoria ];compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras empresas];compras para terceiros (serviços
de -) [compra de produtos e serviços para outras
empresas][ informação, assessoria, consultoria
];agenciamento
de
mercadoria
[intermediação];agenciamento
de
mercadoria

[intermediação][ informação, assessoria, consultoria
];terceirização
[fornecimento
de
mão-deobra];terceirização [fornecimento de mão-de-obra][
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de artigos ortopédicos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de material de
sutura; comércio (através de qualquer meio) de
material de sutura[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
material para obturações dentárias; comércio
(através de qualquer meio) de material para
obturações dentárias[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização
de
negócios
para
empresas;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas[ informação, assessoria,
consultoria ];sistematização de informações em
bancos de dados de computador; sistematização de
informações em bancos de dados de computador[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de material para
curativos; comércio (através de qualquer meio) de
material para curativos[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
e instrumentos dentários; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
dentários[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
e instrumentos ópticos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
limpar, polir, desengordurar e decapar; comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
limpar, polir, desengordurar e decapar[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de relocalização
para empresas; serviços de relocalização para
empresas[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais[ informação,
assessoria, consultoria ];representação comercial de
aparelho elétrico, eletrônico e térmico; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos manuais
(propulsão muscular);comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos manuais (propulsão
muscular)[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
e instrumentos veterinários; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários[ informação, assessoria, consultoria
];representação comercial; representação comercial[
informação, assessoria, consultoria ];demonstração
de produtos; demonstração de produtos[ informação,
assessoria, consultoria ];negócios (assessoria em
gestão de -);negócios (assessoria em gestão de -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios
para companhias industriais ou comerciais;
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais[
informação, assessoria, consultoria ];programa de
qualidade total [gestão empresarial];programa de
qualidade total [gestão empresarial][ informação,
assessoria, consultoria ];fornecimento de mão-deobra [terceirização];fornecimento de mão-de-obra
[terceirização][ informação, assessoria, consultoria
];industrial ou comercial (assessoria em gestão );industrial ou comercial (assessoria em gestão -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em compilação de
informações em bancos de dados de computador;
assessoria, consultoria e informação em compilação
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de informações em bancos de dados de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cutelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cutelaria[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
membros, olhos ou dentes artificiais; comércio
(através de qualquer meio) de membros, olhos ou
dentes artificiais[ informação, assessoria, consultoria
]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SISTEMA DE RASTREABILIDADE
DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS".
Procurador: LUCIMAR APARECIDA ROQUE
No.902825526 02/08/2010
400
Tit.ALQUIMIA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E
HOMEOPATIA LTDA ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06246092000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SENSIA DROGARIA E MANIPULAÇÃO

CFE(4) 3.7.16; 27.5.1
NCL(9) 35 consultoria profissional em negócios;
contabilidade; auditoria
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO " CONTABILIDADE"
Procurador: EDMILA ADRIANA DENIG
No.902825941 02/08/2010
400
Tit.CLAIRE PUBLICIDADE E PROPAGANDA S/S
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07281964000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLAIRE PROPAGANDA

[móveis];bancadas de trabalho; bandejas de mesas;
cabideiros não metálicos; almofadas plásticas de ar
para proteção de mercadorias em embalagens;
armário
bar;
bebê
conforto;
móbiles
[decoração];armários [guarda-louças];arquivos para
fichas [móveis];bancadas não metálicas de tornos;
caixilhos para molduras [ripas];camas (incluídas
nesta classe);apoio para telefone [móvel];marcenaria
(trabalhos de -);mesa (carrinhos de servir à -)
[móveis];mobiliário
escolar;
armários
para
medicamentos; arte (obras de -) de madeira, cera,
gesso ou plástico; carrinhos de servir à mesa
[móveis];banquinho
[móvel];mesas
de
metal;
desenho (mesas para -);balcões; bancadas de
lavatório [mobiliário];cadeiras [assentos];gaveta;
porta-cd [móvel];pufe; quadro decorativo; banqueta
[móvel];mesas (incluídas nesta classe);poltronas;
tábuas de carne [mesas de açougue];bancos
[móveis];banquinhos para os pés; cabides; caixas de
madeira ou matérias plásticas; pé para móvel (não
metálico);arca; almofada não elétrica sem fim
terapêutico; armação para bordado; sofá-cama;
assentos
[cadeiras];carrinhos
[mobiliário];móvel
modulado; apoio para livro [móvel];armação de
cadeira e poltrona; obras de arte de madeira, cera,
gesso ou plástico.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902826166 03/08/2010
400
Tit.TEREZINHA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03053207000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: têre jóias relógios

CFE(4) 26.13.25; 27.5.2
NCL(9) 44 farmacêutica (consultoria em -);farmácia
de manipulação [manipulação de medicamentos]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DROGARIA E MANIPULAÇÃO".
Procurador: MARIA ISABEL MONTANÊS
FRANCISCO
No.902825739 02/08/2010
400
Tit.ECO BRASIL EVENTHOS SUSTENTAVEIS E
LOCAÇÕES LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09276524000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECO BRASIL EVENTOS SUSTENTÁVEIS

CFE(4) 5.3.14; 27.5.1
NCL(9) 41 aluguel de cenários para palco; aluguel
de cenários para palco [ informação, assessoria,
consultoria];eventos desportivos (cronometragem de
-);eventos desportivos (cronometragem de -)[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos [informação, assessoria, consultoria]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES: "BRASIL" E "EVENTOS
SUSTENTÁVEIS".
Procurador: MAURICIO DE SOUZA FERRAZ
No.902825771 02/08/2010
Tit.ELAINE CRISTINA CELEZINSKY TITENIS
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00374109974
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GILCON CONTABILIDADE

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 propaganda; agências de propaganda;
agências de publicidade; publicidade
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " PROPAGANDA "
Procurador: DANIELA MOREIRA FIOROTTO
No.902826042 02/08/2010
400
Tit.BRASCOR REPRESENTAÇÕES DE ROCHAS E
TECNOLOGIAS DE INFORMÁTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00559117000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: koryosoft
NCL(9) 09 programas de computador gravados;
computador (programas de -) [para download];
computador (programas de -), gravados; computador
(programas de -), gravados [programas]; programas
de computador [para download]; computador
(programas operacionais para -) [gravados]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902826085 02/08/2010
400
Tit.PREMOTECK ARTEFATOS DE CIMENTO E
TRANSPORTE LTDA - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08398302000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PREMOTECK
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
revestimentos de assoalhos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de serralharia; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902826093 02/08/2010
400
Tit.DESFIACOCO COMÉRCIO DE PRODUTOS
ARTESANAIS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06102640000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PHOSPHORO
NCL(9) 20 assentos de metal; cabides não metálicos
para vestuário; mobiliário (peças de -);prateleiras
para
móveis;
sofás;
armários;
arquivos

CFE(4) 24.17.8
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos confeccionados de metais preciosos ou
folheados; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de metais preciosos e
suas ligas; comércio (através de qualquer meio) de
pedras preciosas; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "JÓIAS" E "RELÓGIOS".
Procurador: FÁBIO DE ALMEIDA MOREIRA
No.902826310 03/08/2010
400
Tit.MÓVEIS GOFER DECORAÇÕES LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00888182000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MÓVEIS GOFER
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CFE(4) 1.1.1; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 20 afixação (painéis de -);aparadores
[bufê];armações
para
escovas;
carteiras
[móveis];chaves (quadros para pendurar -);cômodas
com gavetas; chaveiro [porta-chave, parte do
mobiliário];cristaleira; descanso ou apoio para o pé
[mobiliário];bureau [escrivaninha com gaveta];mesas
com rodinhas para computadores; mobiliário escolar;
prateleiras para móveis; guarda-louças; caixas de
madeira ou matérias plásticas; estrado para cama;
vime; cortina de madeira; cama-beliche; apoio para
livro [móvel];banqueta [móvel];mobiliário (peças de );penteadeiras; prateleiras para máquinas de
escrever; vitrines [móveis];bandejas de mesas;
bandejas
não
metálicas
(incluídas
nesta
classe);berços;
camas
(incluídas
nesta
classe);estantes
[móveis];oratório
[peça
do
mobiliário];chapeleira [mobiliário];quadro decorativo;
cama-mesa
[mobiliário];apoio
para
braço
[móvel];cadeira de balanço; balcão [móvel];mesas
(incluídas nesta classe);móveis (guarnições não
metálicas para -);obras de arte de madeira, cera,
gesso ou plástico; painéis de afixação; persianas de
madeira trançada [mobiliário];persianas internas para
janelas
[mobiliário];porta-livros
[móveis];racks
(ingl.);desenho (mesas para -);divisórias de madeira
para móveis; escrivaninhas; guarda-comidas não
metálicos; jardineiras [móveis];alfaiate (manequins
de -);animais domésticos (camas para -);apoio de
cabeça
[móveis];bancadas
de
lavatório
[mobiliário];canapés
[móveis];cercados
para
bebê;trocador de fralda portátil [mobiliário];estrutura
ou base (metálica ou não metálica) com mecanismo
interno de regulagem de altura com finalidade única
de ser componente de cadeiras e poltronas de
escritório; móvel modulado; altar [tipo de
móvel];carro prateleira para armazenar talher, prato
e copo [mobiliário];marcenaria (trabalhos de );vitrines; divãs; escolar (mobiliário -);estatuetas de
madeira, cera, gesso ou plástico; fichas (arquivos
para -) [móveis];guarda-fogo para chaminés;
arquivos [móveis];artigos para cama [exceto roupa
de cama];bancos [móveis];banquinhos para os pés;
bibliotecas (prateleiras para -);chaminés (guardafogo para -) [doméstico];pé para móvel (não
metálico);criado mudo; cadeira para bebê;armação
de cadeira e poltrona; bufê [mobiliário];revestimentos
removíveis para pias; trabalho (bancadas de );espreguiçadeiras [cadeiras];estrados [madeira]
para cama; apliques para murais decorativos
[móveis], exceto de materiais têxteis; arte (obras de ) de madeira, cera, gesso ou plástico; assentos
[cadeiras];balcões; bustos de madeira, cera, gesso
ou plástico; cavaletes [mobiliário];cabide não
metálico para chapéu; coluna [mobiliário];carrinho
para eletrodoméstico [mobiliário];armário bar; móveis
(rodízios não metálicos para -);prateleiras para
armazenagem; arquivos para fichas [móveis];baú
para brinquedos; baús não metálicos; cadeiras altas
para bebês; cadeiras [assentos];caixas de correio,
exceto de metal ou alvenaria; carrinhos de servir à
mesa [móveis];casinhas para animais domésticos;
chá (carrinhos de -);faldistório [cadeira episcopal
móvel, sem espaldar, usada nos atos litúrgicos que
devem ser realizados em frente do altar;
facistol];cama
guarda-roupa;
camiseiro
[mobiliário];apoio para telefone [móvel];cadeira
episcopal móvel [faldistório; facistol];cadeira ou
poltrona [mobiliário];medicamentos (armários para );mesa (carrinhos de servir à -) [móveis];móveis
(divisórias de madeira para -);móveis para escritório;
murais decorativos [móveis] (apliques para -), exceto
de materiais têxteis; porta-chapéus; prateleiras para
armas; prateleiras para arquivos [móveis];quadros
(molduras para -);rattan (fr.);tábuas de carne [mesas
de açougue];escritório (móveis para -);estátuas de
madeira, cera, gesso ou plástico; alfaiates
(manequins para -);armários; armários para
medicamentos; armários [guarda-louças];bancadas
de trabalho; bancadas não metálicas de tornos;
cabideiros não metálicos; carrinhos de chá;carrinhos
[mobiliário];gaveta; porta-cd [móvel];pufe; cama
[mobiliário];cama para animal; apoio para cardápio
[móvel];cantoneira
[mobiliário];banquinho
[móvel];letreiros
de
madeira
ou
plástico
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[cartazes];poltronas; porta-revistas; portas para
móveis; sofás; sofá-cama.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MÓVEIS".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRÓ - CÃES

No.902826328 03/08/2010
400
Tit.ARNO BERNARDES INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82638388000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BLUFIX

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 clínica veterinária; psicologia animal;
vacinação de animal a domicílio; serviços médicos
prestados a título de assistência social
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRÓ-CÃES".
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 08 afiar [amolar] (instrumentos para -);
cutelaria [incluída nesta classe]; facas [incluídas
nesta classe]; furadores; perfuradores [ferramentas
manuais];
martelos
[ferramentas
manuais];
perfuradores [furador]; chaves de boca; chaves de
fenda; colheres [incluídas nesta classe]; cortadores
[incluídos nesta classe]; serras (lâminas para -)
[partes
de
ferramentas
manuais];
goivas
[ferramentas
manuais];
serras
[ferramentas
manuais]; tesouras [incluídas nesta classe]; cintas
metálicas (esticadores para cintas -) [ferramentas
manuais]; ferramentas manuais.
Procurador: KING'S M. E PATENTES LTDA

No.902826514 03/08/2010
400
Tit.VINICOLA MAZON LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78842598000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLATEAU
NCL(9) 33 aguardente destilada de vinho ou de suco
de frutas; coquetéis (incluídos nesta classe);uísque;
licores; bebidas destiladas; vinho; vodca.
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902826760 03/08/2010
400
Tit.INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07196487000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ISAMA INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO
AMBIENTE

No.902826379 03/08/2010
400
Tit.BULEK CONTABILIDADE LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82571738000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Bulek Contabilidade e Consultoria

CFE(4) 26.1.1,26.1.15-16; 26.11.1,8
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação
sobre imposto de renda; assessoria, consultoria e
informação sobre imposto de renda[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em contabilidade; assessoria, consultoria
e informação em contabilidade[ informação,
assessoria, consultoria ];contabilidade; contabilidade[
informação, assessoria, consultoria ];declarações de
impostos (preparação de -);declarações de impostos
(preparação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];preparação de folha de pagamento;
preparação de folha de pagamento[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em auditoria; assessoria, consultoria e
informação em auditoria[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CONTABILIDADE" E
"CONSULTORIA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902826450 03/08/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE CÃES RÁDIO
MUNDIAL CAMINHO DE SÃO VITOR. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07088267000121

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 serviços de reabilitação física, motora e
emocional prestados a título de assistência social;
assessoria, consultoria e informação em assistência
médica, prestada por médicos e outros especialistas
da área médica; serviços médicos prestados a título
de assistência social; perícia médica; cirurgias
médicas [serviços médicos];serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, serviços médicos para
os seus associados; tratamento médico; serviços
psicológicos prestados a título de assistência social
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO
AMBIENTE".
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902826980 03/08/2010
400
Tit.GRIFF MINEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10667928000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GRIFF MINEIRA
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mochilas à tiracolo para transportar bebês; bolsa do
vestuário comum; bolsas de couro para embalagem;
bolsas de couro para ferramentas; bolsas de viagem
Procurador: PORTFOLIO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902827553 03/08/2010
100
Tit.JOANINHA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
CONVENIENCIAS E PRESENTES EM GERAL
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07694736000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JOANINHA
CFE(4) 26.4.18; 27.1.5; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 25 bermudas; confeccionado (vestuário );jaquetas; biquíni; suéteres; banho (calções de );banho
(roupões
de
-);coletes;
faixas
[vestuário];jérseis [vestuário];luvas [vestuário];roupas
de couro; artigos de malha [vestuário];banho (roupas
de -);cachecóis; echarpe; pulôveres; roupas de
banho; túnicas; xales; camisas; lenços de pescoço;
macacões; malhas [vestuário];maiô;saias; ternos;
blazers [vestuário];calças compridas; camisetas;
couro (roupas de imitação de -);luvas sem dedos;
meias; pijamas; roupões de banho; couro (roupas de
-);canga; robe; roupas de imitação couro; sáris;
vestuário
*;bonés;
capotes;
capuzes
[vestuário];corpete; penhoar; boné;roupa para
ginástica; sobretudos [vestuário];trajes; trajes de
banho;
véus
[vestuário];calças;
casacos
[vestuário];combinações [vestuário];paletós; parcas;
spencer
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRIFF MINEIRA".
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO
No.902827146 03/08/2010
400
Tit.SAGA MULTIMEIOS DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06266665000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRANABOL
NCL(9) 41 treinamento prático [demonstração];
assessoria, consultoria e informação ensino;
serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; instrução
(serviços
de
-);
prático
(treinamento
-)
[demonstração]; informações sobre recreação;
informações
sobre
recreação[
informação,
assessoria,
consultoria
];
organização
e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento][ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução]; informações sobre educação [instrução];
informações sobre educação [instrução][ informação,
assessoria, consultoria ]; informações sobre
entretenimento
[lazer];
informações
sobre
entretenimento [lazer][ informação, assessoria,
consultoria ]; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
conferências[ informação, assessoria, consultoria ];
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de congressos[
informação, assessoria, consultoria ]; orientação
vocacional; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
seminários[ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; competições (organização
de -) [educação ou entretenimento]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento][
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: ALFREDO FRANCISCO ALVES
No.902827499 03/08/2010
400
Tit.ABR - ART BAG RIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09192855000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AIR TRACK
NCL(9) 18 malas de viagem; bolsas de mão; bolsas
para alpinistas; bolsas; mochilas; bolsas para
campistas; chaveiro [artigo de couro, tipo
carteira];pastas
[malas];carteira
para
moeda;

CFE(4) 3.13.1; 26.1.3; 27.5.1
NCL(9) 35 assinaturas de jornal (vendas de -) [para
terceiros];comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos; jornal (vendas de assinaturas
de -) [para terceiros];material publicitário (distribuição
de -);publicidade por catálogos de vendas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão; vendas de assinaturas de jornal
[para terceiros]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLASSIFICADOS".
Procurador: CAROLINA RODRIGUES
CFE(4) 3.13.9; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de roupas
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI, REGISTRO
Nº 819715263. FICA AINDA CONSIGNADA, A
TÍTULO DE SUBSÍDIO A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTRO
ANTERIORES DE Nº 900218851 E 901659592,
CONSIDERADOS PARCIALMENTE COLIDENTES
COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: NELSON ARINI JÚNIOR

No.902828673 04/08/2010
400
Tit.CHINA TOBACCO HENAN INDUSTRIAL CO.,
LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7358270
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FARSTAR

No.902828487 03/08/2010
400
Tit.C & M - EDITORA, CRIAÇÃO E ARTE LTDA-ME.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09078694000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GG GUIA GLBTS
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 34 cigarrilhas; boquilhas para piteiras para
cigarros; tabaco ;cigarros; charutos; isqueiros para
fumantes; papel de cigarro; fósforos; fumo; filtros de
cigarro; pacotes de papéis para cigarros
Procurador: JOSE CARLOS FERREIRA
No.902828746 04/08/2010
400
Tit.INDUSTRA TECHNOLOGIES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57478612000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: E 2940 DUALMODE
CFE(4) 3.13.1; 27.5.1
NCL(9) 35 publicidade por catálogos de vendas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de papel ou papelão; assinaturas de jornal
(vendas de -) [para terceiros];jornal (vendas de
assinaturas de -) [para terceiros];material publicitário
(distribuição de -);vendas de assinaturas de jornal
[para terceiros];comércio (através de qualquer meio)
de materiais impressos
Procurador: CAROLINA RODRIGUES
No.902828509 03/08/2010
400
Tit.C & M - EDITORA, CRIAÇÃO E ARTE LTDA-ME.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09078694000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GL GUIA LGBTS CLASSIFICADOS

CFE(4) 26.1.5; 26.1.7; 26.1.19; 27.5.1,21
NCL(9) 10 aparelho científico e médico a laser;
massagens estéticas (aparelhos para -);médicos
(aparelhos e instrumentos -);massagem (aparelhos
para -);aparelho ou instrumento médico.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DUALMODE".
Procurador: NOVA MARCA CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA
No.902828754 04/08/2010
400
Tit.SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL (BR/SP)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33579376000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BÍBLIA DE ESTUDO DO DISCIPULADO
NCL(9) 16 revistas [periódicos]; livros.
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.902828827 04/08/2010
400
Tit.INDUSTRA TECHNOLOGIES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57478612000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: E 1064 LONGPULSE
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[brinquedos];pontas de taco de bilhar; raquetes;
tacos de hóquei; roleta [jogo] ;estojo de cosméticos
de
brinquedo
(com
cosméticos
falsos/brinquedo);carrinho de boneca; brinquedo
para montar; fantoches; copos para jogos de dados;
marionetes; mesas de bilhar operadas por moedas;
móbiles [brinquedos];tacos de bilhar; triciclo para o
entretenimento infantil [brinquedo];dardo [jogo de];avião de brinquedo; bastão para ginástica
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SPORTS".
Procurador: HERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
No.902829033 04/08/2010
Tit.ASSOCIACAO BETEL DE ASSISTENCIA
SOCIAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19217876000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABAS

CFE(4) 26.1.5; 26.1.19; 26.11.3; 27.5.1,21
NCL(9) 10 massagens estéticas (aparelhos para );massagem (aparelhos para -);médicos (aparelhos e
instrumentos -);aparelho científico e médico a laser;
aparelho ou instrumento médico.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LONGPULSE".
Procurador: NOVA MARCA CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA
No.902828908 04/08/2010
400
Tit.CRISTIANO MARTINS RAPOSO ME (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04456622000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RAPOSO SPORTS

400

CFE(4) 2.7.11; 25.5.25; 26.11.8; 27.5.6,17
NCL(9) 45 serviços de cuidados pessoais voltados
para a população carente, com fins de reabilitação
social, prestados a título de assistência social [dar
banho, vestir, pentear, alimentar com finalidade de
atender a necessidades individuais específicas]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902829165 04/08/2010
Tit.ROGÉRIO TÉRCIO RANULFO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30735190178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HY BRAZIL

400

boné;pijamas; fraque; babador não descartável;
saias; sandálias; toucas de banho; calças compridas;
ceroulas;
cintas
[roupa
íntima];gabardines
[vestuário];jaquetas; meias-calças; paletós; jaleco;
calção para banho; maiô
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRAZIL".
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA
No.902829211 04/08/2010
Tit.RANULFO & BARRETO LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03448695000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HY BRAZIL

CFE(4) 1.3.1; 1.3.8; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário [ informação ]; comércio (através
de qualquer meio) de tecidos; comércio (através de
qualquer meio) de rendas e bordados; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BRAZIL.
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA
No.902829424 04/08/2010
Tit.MARDAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03713939000191
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 26.1.5; 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 28 xadrez; fichas para jogos; jogos de
tabuleiro; arcos [arco e flecha];bilhar (tacos de );mamadeiras de bonecas; quebra-cabeça de armar;
tacos
para
jogos;
dominó
[jogo];ábaco
[brinquedo];damas (jogo de -);alvos; armar (blocos
de -) [brinquedos];bastões para jogos [tacos];bilhar
(mesas de -) operadas por moedas; mesas para
tênis de mesa; pinos de jogo de boliche; quartos de
bonecas; cesta de basquete; dados; jogos (fichas
para -);jogos incluídos nesta classe; jogos de salão;
brinquedos; mesas de bilhar; pranchas skates; salão
(jogos de -);tabuleiros de xadrez; taco de bilhar
(pontas de -);tênis de mesa (mesas para -);tambor
[brinquedo]
;veículos
(modelos
de
-)
[miniaturas];dados (copos para jogos de -);discos
volantes
[brinquedos];dominós;
escorregas
[brinquedos];bilhar (tabelas de -);camas de bonecas;
miniaturas de veículos; modelos de veículos
[miniaturas];tabuleiros de damas; futebol de mesa
[mesa e botões para];gangorra; cata-vento de
brinquedo; cavalinho de brinquedo; velocípede
(brinquedo);carrossel; bilhar (pontas de taco de );blocos de armar [brinquedos];bolas de bilhar;
construção (jogos de -);marcadores de bilhar; pipas
[papagaios];pião; veículos de brinquedos; damas
(tabuleiro para -);gamão; jogo de damas; bilhar
(marcadores de -);bonecas (mamadeiras de -);cavalo
de balanço; mesas para futebol de salão; carrinho de
brinquedo; giz para tacos de bilhar; piões

CFE(4) 1.3.1; 1.3.8; 27.5.1
NCL(9) 25 armações de chapéus; cintos
[vestuário];cuecas; espartilhos; fantasia (roupas de );gravatas; lenços de pescoço; coturno; canga; cinta
[vestuário comum];biquíni; roupa íntima; roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante];roupas de
couro; roupas de fantasia; sapatos de praia;
suéteres;
faixas
[vestuário];gorros;
lingerie
(fr.);macacões; quimono [vestuário];bermuda para
prática de esporte; suspensórios; trajes; uniformes;
aventais [vestuário];bermudas; chapéus, bonés etc;
enxovais de bebês; luvas [vestuário];chinelo
[vestuário comum];camisola; baby-doll; praia (roupas
de -);agasalhos para as mãos; calças; camisas;
camisetas; casacos [vestuário];coletes para pesca;
robe; sungas; toucas de natação; almofada forrada
não elétrica para aquecer os pés; bonés; calções de
banho [sungas];confeccionado (vestuário -);corpete;
faixas para a cabeça [vestuário];meias; chuteira;
calçado esportivo; avental descartável de uso não
profissional; pulôveres; roupas de imitação couro;
roupões de banho; sutiãs; ternos; trajes de banho;
bandanas; capuzes [vestuário];coletes; boné;roupas
de banho; sobretudos [vestuário];vestuário *;artigos
de malha [vestuário];blazers [vestuário];calçados em
geral
*;combinações
[vestuário];palas
de

400

400

CFE(4) 2.7.2; 9.3.14; 26.13.25; 29.1.1-2
NCL(9) 05 calças absorventes para incontinentes;
fraldas higiênicas para incontinentes; absorvente
para incontinência urinária
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da figura de
fralda.
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.902829599 04/08/2010
Tit.MARDAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03713939000191
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400
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Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902829874 04/08/2010
Tit.J F INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01394209000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOTA DOURADA PRODUTOS
COSMÉTICOS

CFE(4) 2.7.2; 9.3.14; 26.13.25; 29.1.2,5
NCL(9) 05 calças absorventes para incontinentes;
fraldas higiênicas para incontinentes; absorvente
para incontinência urinária
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da figura de
fralda.
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; gestão pública/privada; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de distribuição de
água; organização e administração de empresa;
representação comercial.
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA

No.902829637 04/08/2010
400
Tit.YOGURTERIA E SORVETERIA BRASIL LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11941810000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: YOGOMANGO FROZEN YOGURT

No.902829769 04/08/2010
Tit.COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25089509000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SANEATINS

400

400
CFE(4) 10.5.15; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " PRODUTOS COSMÉTICOS ".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902829920 04/08/2010
400
Tit.CENTRO DE HABILITAÇÃO E APOIO AO
PEQUENO AGRICULTOR DO ARARIPE. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35449743000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHAPADA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 43 lanchonetes; cafés [bares]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"MANGO", isoladamente, e da expressão "FROZEN
YOGURT".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902829661 04/08/2010
Tit.GOMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07836202000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOMA PLÁSTICOS

400

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem; representação
comercial; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PLÁSTICOS".
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902829696 04/08/2010
Tit.COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25089509000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SANEATINS

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 clubes (serviços de -) [lazer ou
educação];congressos (organização e apresentação
de -);oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento].
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902829815 04/08/2010
Tit.J F INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01394209000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOTA DOURADA PRODUTOS
COSMÉTICOS

400

CFE(4) 10.5.15; 27.5.1
NCL(9) 03 cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; esmalte para as unhas; maquiagem
para o rosto; maquiagem (produtos para remover );perfumes; cosméticos; loções capilares; cabelos
(tinturas para os -);sabonetes; óleos essenciais;
óleos
para
toalete;
condicionador
[cosmético];desodorante (sabonete -);desodorantes
para uso pessoal; água de cheiro; cabelos
(preparações para ondular -);estojo cosmético
;óleos para perfumes e essências; óleos para uso
cosmético; talco para toalete; batons para os lábios;
xampus; essenciais (óleos -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " PRODUTOS NATURAIS ".

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 educação (informações sobre -)
[instrução];assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais; organização e
apresentação
de
oficinas
de
trabalho
[treinamento];curso técnico de formação; serviços de
educação, prestados a título de assistência social;
serviços de lazer e entretenimento, prestados a título
de assistência social; educação (serviços de );cursos livres [ensino]
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902830040 04/08/2010
400
Tit.CENTRO DE CUIDADOS E
DESENVOLVIMENTO INFANTIL MATERNA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01739039000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCOLA MATERNA ENSINO INFANTIL E
FUNDAMENTAL
NCL(9) 41 instrução (serviços de -);instrução
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];recreação
(informações
sobre
-);recreação
(informações sobre -)[ informação, assessoria,
consultoria ];recreação (provimento de instalações
para -);recreação (provimento de instalações para -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em educação física;
assessoria, consultoria e informação em educação
física[
informação,
assessoria,
consultoria
];informações sobre recreação; informações sobre
recreação[ informação, assessoria, consultoria
];competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];competições (organização de -)
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[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria, consultoria ];educação (informações
sobre -) [instrução];educação (informações sobre -)
[instrução][ informação, assessoria, consultoria
];exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
treinamento
[demonstração][ensino];assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino][ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
ensino; assessoria, consultoria e informação ensino[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria
e
informação
em
educação
[instrução];assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução][ informação, assessoria,
consultoria ];educação (serviços de -);educação
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];ensino (serviços de -);ensino (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];educação
física; educação física[ informação, assessoria,
consultoria ];clubes (serviços de -) [lazer ou
educação];clubes (serviços de -) [lazer ou
educação][ informação, assessoria, consultoria
];cursos livres [ensino];cursos livres [ensino][
informação, assessoria, consultoria ];informações
sobre educação [instrução];informações sobre
educação [instrução][ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ESCOLA" E "ENSINO INFANTIL E
FUNDAMENTAL".
Procurador: MIRANDA, LYNCH E KNEBLEWSKI
LTDA.
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picles de legumes cortados em pequenos pedaços;
legume em conserva; tomate em conserva; frutas,
legumes e verduras em conserva; grãos de soja, em
conserva, para uso alimentar; azeitonas em
conserva; cebolas em conserva; ovo em conserva;
peixe em conserva; palmito (em conserva);seleta de
legume em conserva; ervas de horta em conserva;
oxicoco (molho de -) [compota];cogumelos em
conserva; pepinos em conserva; picles; ave em
conserva
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA

CFE(4) 5.3.11; 5.3.13; 27.5.1,11
NCL(9) 36 administração de imóveis; aluguel de
apartamentos;
aluguel
de
escritórios
[imóveis];arrendamento de imóveis; incorporação de
imóvel; loteamento imobiliário; comércio de imóveis
Procurador: MARTHOM ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.902830350 04/08/2010
400
Tit.FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISAS
ECONOMICAS E SOCIAIS DO PIAUÍ. (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06523369000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CEPRO Fundação Centro de Pesquisas
Economicas e Sociais do Piauí

No.902830082 04/08/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DE GINECOLOGIA E
OBSTETRICIA DO DISTRITO FEDERAL. (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00720839000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SGOB

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 45 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, informações sobre legislação trabalhista;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, assistência jurídica aos
associados; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
diante da administração pública ou de entidades
privadas.
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902830090 04/08/2010
400
Tit.SAN DIEGO INCORPORADORA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10299128000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOLIDAIRE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 45 representação, diante da administração
pública ou de entidades privadas, de associados,
grupos civis organizados ou da sociedade civil para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, informações sobre
legislação trabalhista; representação jurídica de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
assistência jurídica aos associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação diante da administração
pública ou de entidades privadas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FUNDAÇÃO CENTRO DE
PESQUISAS ECONOMICAS E SOCIAIS".
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902830562 04/08/2010
400
Tit.IGOR TEC REFRIGERAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02616529000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Igor Tec
NCL(9) 37 ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -);instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação e reparo de equipamentos de
refrigeração
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902831771 04/08/2010
400
Tit.PADILHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONSERVAS LTDA. ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07835460000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PADILHA
NCL(9) 29 frutas conservadas em álcool; frutas em
conserva; lentilhas em conserva; feijão em conserva
[ou ensacado];cenoura em conserva; milho em
conserva; ervilhas em conserva; feijões em
conserva; trufas em conserva; vegetal em conserva;

No.902832018 04/08/2010
400
Tit.PADILHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONSERVAS LTDA. ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07835460000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LINDOSO
NCL(9) 29 ervas de horta em conserva; cogumelos
em conserva; peixe em conserva; picles; milho em
conserva; grãos de soja, em conserva, para uso
alimentar; cebolas em conserva; picles de legumes
cortados em pequenos pedaços; ovo em conserva;
cenoura em conserva; frutas conservadas em álcool;
azeitonas em conserva; feijão em conserva [ou
ensacado];feijões em conserva; pepinos em
conserva; frutas, legumes e verduras em conserva;
lentilhas em conserva; legume em conserva; palmito
(em conserva);frutas em conserva; trufas em
conserva; ave em conserva; ervilhas em conserva;
oxicoco (molho de -) [compota];tomate em conserva;
vegetal em conserva; seleta de legume em conserva
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.902832301 04/08/2010
400
Tit.PADILHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONSERVAS LTDA. ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07835460000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RONAN
NCL(9) 29 ervilhas em conserva; cenoura em
conserva; azeitonas em conserva; cogumelos em
conserva; pepinos em conserva; trufas em conserva;
feijão em conserva [ou ensacado];ervas de horta em
conserva; picles; palmito (em conserva);frutas em
conserva; tomate em conserva; frutas conservadas
em álcool; grãos de soja, em conserva, para uso
alimentar; lentilhas em conserva; feijões em
conserva; oxicoco (molho de -) [compota];peixe em
conserva; ovo em conserva; picles de legumes
cortados em pequenos pedaços; frutas, legumes e
verduras em conserva; cebolas em conserva;
legume em conserva; vegetal em conserva; milho
em conserva; ave em conserva; seleta de legume
em conserva
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.902832638 04/08/2010
400
Tit.ELIANA DE CARLA GUIMARAES PINTO EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10967148000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SYNCHRONICITY MEDIA & FILMS
NCL(9) 41 cinema (estúdios de -);cinema (estúdios
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];televisão
(programas de entretenimento de -);televisão
(programas de entretenimento de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de concepção de
programas de tv/rádio; serviços de concepção de
programas de tv/rádio[ informação, assessoria,
consultoria
];conferências
(organização
e
apresentação de -);conferências (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];educação (serviços de -);educação
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];educação física; educação física[ consultoria
];produção de vídeos; produção de vídeos[
informação, assessoria, consultoria ];televisão e
rádio (produção de programas de -);televisão e rádio
(produção de programas de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];curso técnico de formação;
curso técnico de formação[ informação, assessoria,
consultoria ];roteirização (serviços de -);roteirização
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(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];vídeos (produção de -);vídeos (produção de -)[
informação, assessoria, consultoria ];edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque];edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque][ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de layout, exceto
para fins publicitários; serviços de layout, exceto
para fins publicitários[ informação, assessoria,
consultoria ];edição de videoteipe; edição de
videoteipe[ informação, assessoria, consultoria
];estúdios de gravação (serviços de -);estúdios de
gravação (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];filmagem em vídeo; filmagem em vídeo[
informação, assessoria, consultoria ];produção de
filme; produção de filme[ informação, assessoria,
consultoria ];rádio e televisão (produção de
programas de -);rádio e televisão (produção de
programas de -)[ informação, assessoria, consultoria
];videoteipe (edição de -);videoteipe (edição de -)[
informação, assessoria, consultoria ];cenografia
(serviços de -);cenografia (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];estúdios de
cinema; estúdios de cinema[ informação, assessoria,
consultoria ];produção de programas de rádio e
televisão; produção de programas de rádio e
televisão[ informação, assessoria, consultoria
];publicação
de
textos
[exceto
para
publicidade];publicação de textos [exceto para
publicidade][ informação, assessoria, consultoria
];cursos livres [ensino];cursos livres [ensino][
informação, assessoria, consultoria ];distribuição de
filmes; distribuição de filmes[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "MEDIA" E "FILMS"
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902832948 04/08/2010
Tit.PROOPTICA COMERCIO DE PRODUTOS
OPTICOS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10215004000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CONSPIRAÇÃO WEAR

400

CFE(4) 2.1.1; 25.5.1; 27.5.1
NCL(9) 18 bolsas; carteiras de bolso; peles; bolsas
de couro para ferramentas; estojos de cosméticos
[nécessaire]; mochilas; bolsas de malhas; peles de
camurça, exceto para limpeza; bolsas de couro para
embalagem; bolsas de mão; bolsas de viagem;
cordões de couro; mochilas (bornais); pastas
[malas]; sacolas escolares; chaveiro [artigo de couro,
tipo carteira]; malas (alças de -); mochilas à tiracolo
para transportar bebês; mochilas escolares; sacolas
de compras; carteira para moeda; bolsa do vestuário
comum; bolsas (armações para -); imitações de
couro; malas de viagem; maletas para documentos.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
WEAR.
Procurador: CARLO ANDREAS DALCANALE
No.902833006 04/08/2010
Tit.PROOPTICA COMERCIO DE PRODUTOS
OPTICOS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10215004000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CONSPIRAÇÃO WEAR

400

jóias e bijuterias de âmbar amarelo; medalhas; metal
precioso (fios de -) [jóias e bijuterias]; engrenagem
de relógio; camafeu (broche); coral para manufatura
de jóia; água-marinha; jóias (caixas para -).
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
WEAR.
Procurador: CARLO ANDREAS DALCANALE
No.902833081 04/08/2010
Tit.KEFAS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01151494000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KEFAS INFORMÁTICA E PAPÉIS
CFE(4) 2.1.1; 25.5.1; 27.5.1
NCL(9) 14 ornamentos de chapéus [de metal
precioso]; ouro, não trabalhado ou batido; pérolas de
ambroide [âmbar prensado]; pulseiras de relógio;
pulseiras de relógios; relógios despertadores;
abotoaduras; adereço (alfinetes de -); âncoras
[relojoaria]; colares [jóias e bijuterias]; controle
(relógios de -); cronômetros [cronógrafo]; estátuas de
metal precioso; lingotes de metais preciosos; rádiorelógio, se comercializado como relógio; turquesa
[pedra preciosa]; safira; molduras plásticas (frente
removível) para relógios; contas de ouro para jóia;
pedras preciosas; prata (fios de -); preciosas
(imitações de pedras -); relógios (pulseiras de -);
relógios de controle; ágatas; arreios (acessórios de -)
de metal precioso; azeviche (ornamentos de -);
estatuetas de metal precioso; gravatas (alfinetes de ); moedas; elo de metal precioso; tiara; display para
cronômetro e relógio; alexandrita [pedra preciosa];
ouro (fios de -) [joalheria]; pedras semipreciosas;
penduricalhos [jóias e bijuterias]; relógios (correntes
de -); relógios [de parede ou de sala]; âmbar amarelo
(jóias e bijuterias de -); bijuteria / joalheria (artigos de
-); caixas de relógios de pulso; cloisonné [jóias e
bijuterias]; cobre (fichas de -); cronoscópios;
espinélio [pedras preciosas]; estojos de relógios de
pulso; estojos para relojoaria; fichas de cobre;
marfim (adereços de -) [jóias e bijuterias]; metal
precioso (estatuetas de -); caixas para jóias;
tornozeleira (jóia/bijuteria); esmeralda; contas de
madeira para bijuteria; brilhante [jóia]; pedras para
meditação; pérolas [jóias e bijuterias]; relógios
(vidros de -); relógios atômicos; relógios de sol;
alfinetes de metal precioso; correntes de relógios;
cronométricos
(instrumentos
-);
cronômetros
[relógios de precisão]; ligas de metal precioso;
medalhões [jóias e bijuterias]; metais preciosos não
trabalhados ou semitrabalhados; topázio; chaveiros
para uso pessoal [exceto tipo carteira]; ametista;
olivina [pedra preciosa]; ornamentos de azeviche;
ornamentos para calçados [de metal precioso];
ósmio; platina [metal]; prata semitrabalhada ou
batida; prendedores de gravatas; pulseiras [jóias e
bijuterias]; relógios de pulso; vidros de relógios;
amuletos [jóias e bijuterias]; azeviche de bruto ou
semitrabalhado; berloques [jóias e bijuterias]; fios de
metal precioso [jóias e bijuterias]; imitações de
pedras preciosas; joalheria / bijuteria (artigos de -);
molas de relógios; relógio de quartzo; argola de uso
pessoal [bijuteria]; bracelete de qualquer material
[jóia/bijuteria]; prata fiada; relógios [de parede ou de
sala] (caixas de -); alfinetes de adereço; arte (objetos
de -) de metal precioso; broches [jóias e bijuterias];
calçados (ornamentos para -) de metal precioso;
cronógrafos [relógios]; irídio; mecanismos de
relógios; mecanismos de relojoaria; lápis-lazúli
[lazurita=pedra ornamental]; ônix; tarraxa para
brinco; rubi; botton/broche; mostradores de relógios;
pedras preciosas (imitações de -); pêndulos
[relojoaria]; ródio; rutênio; tambores [relojoaria];
adereços de prata; alfinetes de gravatas; anéis [jóias
e bijuterias]; bustos de metal precioso; chaveiros de
bijuteria; correntes [jóias e bijuterias]; gravatas
(prendedores de -); turmalina [pedra preciosa]; cristal
em bruto; corda de relógio [mola]; balangandã
[ornamento ou amuleto, ordinariamente de metal, em
forma de figa, medalha, pendente de broche, argola
ou pulseira]; paládio; ponteiros [relojoaria]; relógios
(molas de -); relógios elétricos; sol (relógios de -);
adereços [jóias e bijuterias]; brincos; caixas de metal
precioso; chapéus (ornamentos de) [de metal
precioso]; diamantes; emblemas de metal precioso;

400

CFE(4) 26.1.4; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de ensino; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para
encadernação; comércio (através de qualquer meio)
de material de instrução e de ensino; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos;
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório; comércio (através de qualquer meio) de
pincéis; importação-exportação (agências de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "INFORMÁTICA" E "PAPÉIS".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902834266 05/08/2010
400
Tit.TERRA 5 - PARTICIPAÇÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09080323000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TERRA 5

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 administração predial; administração
predial [ informação, assessoria, consultoria ];
apartamentos (aluguel de -); apartamentos (aluguel
de -) [ informação, assessoria, consultoria ];
avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis];
avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis]
[informação, assessoria, consultoria]; imóveis
(arrendamento de -); imóveis (arrendamento de -) [
informação, assessoria, consultoria]; administração
de carteira locatícia; administração de carteira
locatícia [informação, assessoria, consultoria];
loteamento imobiliário; loteamento imobiliário
[informação, assessoria, consultoria]; avaliação
imobiliária;
avaliação
imobiliária
[informação,
assessoria,
consultoria];
administração
de
condomínio;
administração
de
condomínio
[informação, assessoria, consultoria]; incorporação
de imóvel; incorporação de imóvel [informação,
assessoria, consultoria]; administração de imóveis;
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administração de imóveis [informação, assessoria,
consultoria]; informações financeiras; informações
financeiras [informação, assessoria, consultoria];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio; assessoria, consultoria
e informação em administração de patrimônio
[informação, assessoria, consultoria]; aluguel de
apartamentos; aluguel de apartamentos [informação,
assessoria, consultoria]; análise financeira; análise
financeira [informação, assessoria, consultoria ];
arrendamento de imóveis; arrendamento de imóveis
[informação, assessoria, consultoria]; financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis]; financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis] [informação,
assessoria, consultoria]; imóveis (administração de ); imóveis (administração de -) [informação,
assessoria, consultoria]; aluguel de loja [imóvel];
aluguel de loja [imóvel] [informação, assessoria,
consultoria]; aluguel de escritórios [imóveis]; aluguel
de escritórios [imóveis] [informação, assessoria,
consultoria]; cobrança de aluguel (serviços de -);
cobrança de aluguel (serviços de -) [informação,
assessoria, consultoria]; consultoria financeira;
consultoria financeira [informação, assessoria,
consultoria]; locação de apartamentos (agências
imobiliárias de -); locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -) [informação, assessoria,
consultoria];
agências
imobiliárias;
agências
imobiliárias [informação, assessoria, consultoria];
imobiliária (avaliação -); imobiliária (avaliação -)
[informação, assessoria, consultoria]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária [informação, assessoria, consultoria];
imóveis [compra e venda de -]; imóveis [compra e
venda de -] [informação, assessoria, consultoria];
imobiliárias (agências -); imobiliárias (agências -)
[informação, assessoria, consultoria]; comércio de
imóveis; comércio de imóveis [informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: SIGILO`S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.902834436 05/08/2010
400
Tit.HIDROREPAROS COMERCIO DE FERRAGENS
E HIDRAULICOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37236460000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HIDROREPAROS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
tubos flexíveis não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
tubos metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água
Procurador: ANA PAULA ALMEIDA DE OLIVEIRA
No.902835300 05/08/2010
Tit.PW MÁQUINAS LTDA (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12109792000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PWM

400

CFE(4) 26.3.1; 27.5.1
NCL(9) 12 transmissões para veículos terrestres;
veículo (rodas de -);caminhões; carroceria (painel
elevador
de
-)
[partes
de
veículos
terrestres];empilhadeiras; mecanismos de propulsão
para
veículos
terrestres;
antiderrapantes
(dispositivos -) para pneus de veículo; rodas (pneus
para -) de veículos; caixas de câmbio para veículos
terrestres; carrocerias; carros motorizados; chassi de
automóvel; chassi de veículos; eixos de transmissão
para veículos terrestres; pneus (dispositivos
antiderrapantes para -) de veículos; antiderrapantes
(correntes -);veículos basculantes; carrocerias
basculantes [caçambas basculantes];pneus; anéis
de eixos de roda; veículos para locomoção por via
terrestre, aérea, fluvial, marítima e ferroviária;
automóveis; rodas de veículos (eixos para -);carros;
correntes antiderrapantes; eixos para veículos;
motores de tração; tratores; veículo (chassi de );rodas de veículo; eixos para rodas de veículos;
aros para rodas de veículos; corrente para veículo
;chassi de veículo; empilhadeiras de garfo; molas
amortecedoras para veículos; motores de propulsão
para veículos terrestres; pneus para rodas de
veículo; caçamba para veículo; tração (motores de );caminhões borrifadores; engates para veículos
terrestres; freios para veículos; molas de suspensão
para veículos; motores para veículos terrestres;
automóvel (chassi de -)
Procurador: EUDES LOPES DE CASTRO
No.902835378 05/08/2010
Tit.PW MÁQUINAS LTDA (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12109792000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PWM

400

CFE(4) 26.3.1; 27.5.1
NCL(9)
37
recondicionamento
de
motores
desgastados
ou
parcialmente
destruídos;
manutenção de veículos; concessionária de veículos
(reparo/assistência técnica para veículos);lavagem
de veículos; lavagem de veículos automotivos;
limpeza de veículo; reparo de veículos; lubrificação
de veículos; manutenção e reparo de automóveis;
recondicionamento de máquinas desgastadas ou
parcialmente destruídas
Procurador: EUDES LOPES DE CASTRO
No.902835408 05/08/2010
Tit.MCE ENGENHARIA LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63263289000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MCE

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 construção e reparação de obra civil;
construção civil (supervisão de trabalhos de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENGENHARIA"
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.902835432 05/08/2010
Tit.PW MÁQUINAS LTDA (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12109792000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PWM

400

CFE(4) 26.3.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
lubrificantes; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
veículos; concessionária de veículos (comércio de
veículos);representação comercial; promoção de
vendas [para terceiros];pesquisa em negócios;
importação-exportação (agências de -);comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos
agrícolas não manuais; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de veículos
Procurador: EUDES LOPES DE CASTRO
No.902835580 05/08/2010
400
Tit.ENIGMATUS S.R.O. (CZ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7537557
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAGEO
NCL(9) 41 jogos on-line (provimento de serviços
para -) [computadores]
Prior.:474086
08/02/2010 CZ
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.902835912 05/08/2010
400
Tit.BONATREE INTERNET LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12064398000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: bonalista
NCL(9) 36 cobranças de dívidas (agências de -);
cobranças de dívidas (agências de -) [ informação,
assessoria, consultoria ]; depósito de valores;
captação de fundos para caridade; captação de
fundos para caridade[ assessoria ]; financiamento
(serviços de -); liquidação financeira (serviços de -);
empréstimos a prazo; análise e gestão de crédito;
análise e gestão de crédito [informação, assessoria,
consultoria ]; cobrança (serviços de -); cobrança
(serviços de -) [ informação, assessoria, consultoria
]; administração financeira; compensação de cheque
[serviços
financeiros];
consultoria
financeira;
consultoria financeira [ informação, assessoria,
consultoria ]; empréstimos [finanças]; desconto de
título de crédito; análise financeira; análise financeira
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[ assessoria ]; avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis]; avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis] [ assessoria ]; site para efetuar pagamentos
de taxas, consórcios, mensalidades; serviços de
consultoria econômica; serviços de consultoria
econômica [ informação, assessoria, consultoria ];
liquidação financeira [serviço de-]; liquidação
financeira [serviço de-] [ assessoria ]; fundos
(transferência eletrônica de -); gestão financeira
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902836315 05/08/2010
400
Tit.APIÁRIOS ISIS COMÉRCIO DE MEL E CERA
DE ABELHAS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56731367000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ISIS

CFE(4) 3.13.5; 27.5.1
NCL(9) 29 azeite de oliva para uso alimentar
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902836340 05/08/2010
400
Tit.INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LIMITADA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51049401000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: B BIGNOTTO

CFE(4) 26.1.4; 26.4.4; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 20 funerárias (urnas -);urnas funerárias
Procurador: EDUARDO SEIJI MATSUZAKA
No.902836471 05/08/2010
400
Tit.APIÁRIOS ISIS COMÉRCIO DE MEL E CERA
DE ABELHAS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56731367000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ISIS

CFE(4) 3.13.5; 27.5.1
NCL(9) 30 adoçantes naturais; sal de cozinha; molho
para
salada;
molho
de
tomate;
molhos
[condimentos];vinagre; açúcar *
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
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No.902836595 05/08/2010
Tit.AMANDA VIEIRA DE FREITAS VELOSO
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12149442000183
*INDEFERIMENTO.
Procurador: FERNANDO LUIZ ROSADO

210

No.902837290 05/08/2010
Tit.VIVER D'TERRA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12028118000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DISPRONA BRASIL

400

No.902836684 05/08/2010
400
Tit.INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LIMITADA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51049401000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B BIGNOTTO

CFE(4) 26.1.4; 26.4.4; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira
Procurador: EDUARDO SEIJI MATSUZAKA
No.902837222 05/08/2010
Tit.AGÊNCIA EXPOMUNDI DE VIAGENS E
TURISMO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11316158000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPOMUNDI

400

CFE(4) 2.1.8; 10.3.10; 18.5.1; 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 39 acompanhamento de viajantes;
acompanhamento
de
viajantes[
informação,
assessoria, consultoria ]; organização de cruzeiros
[viagens]; organização de cruzeiros [viagens] [
informação, assessoria, consultoria ]; organização de
excursões; organização de excursões [ informação,
assessoria, consultoria ]; visitas turísticas; visitas
turísticas[ informação, assessoria, consultoria ];
agente de viagem; agente de viagem [ informação,
assessoria, consultoria ]; emissão e venda de
passagens; emissão e venda de passagens [
informação, assessoria, consultoria ]; excursões
(organização de -); excursões (organização de -) [
informação, assessoria, consultoria ]; viagens
(reservas para -); viagens (reservas para -) [
informação, assessoria, consultoria ]; viajantes
(acompanhamento
de
-);
viajantes
(acompanhamento de -) [ informação, assessoria,
consultoria ]; afretamento; afretamento [ informação,
assessoria, consultoria ]; reservas para transporte;
reservas para transporte [ assessoria, consultoria ];
cruzeiros (organização de -) [viagens]; cruzeiros
(organização de -) [viagens] [ informação,
assessoria, consultoria ]; reserva de assentos para
viagem; reserva de assentos para viagem [
informação, assessoria, consultoria ]; reservas para
viagens; reservas para viagens [ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo; assessoria,
consultoria e informação em viagem e turismo [
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: ROMEU GUILHERME TRAGANTE

CFE(4) 3.7.19; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " BRASIL "
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902837494 05/08/2010
400
Tit.GUAXE PRODUÇÃO E MARKETING LTDA - ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08258764000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORIGEM DA TERRA

CFE(4) 16.1.4; 27.5.1
NCL(9) 41 entretenimento; serviços de premiação;
organização de competições [educação ou
entretenimento];organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.902837567 05/08/2010
400
Tit.PLANCONTA CONTABILIDADE SOCIEDADE
SIMPLES (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32685455000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLANCONTA CONTABILIDADE

CFE(4) 26.4.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
contabilidade; perícia contábil; contabilidade
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " CONTABILIDADE "
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.902837664 05/08/2010

400
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Tit.TAMURA VEÍCULOS LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12229485000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TAMURA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 reparo de veículos; limpeza de veículo;
manutenção de veículos; concessionária de veículos
(reparo/assistência técnica para veículos);lavagem
de veículos; abastecimento de veículos
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.902838423 06/08/2010
400
Tit.FEMAPA INDUSTRIA E CONFECCAO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12254923000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Maldivas

CFE(4) 18.3.10; 21.3.25; 27.5.8,13
NCL(9) 25 roupa de baixo; vestuário *;calças;
camisetas; faixas [vestuário];robe; roupas de banho;
suéteres; banho (calções de -);camisa (punho de );ceroulas; combinações [vestuário];gorros; tira
(faixa) para a cabeça; bermuda para prática de
esporte; roupas para esqui náutico; saias; sungas;
toucas de natação; banho (roupas de -);casacos
[vestuário];combinação [roupa íntima];confeccionado
(vestuário -);confeccionados (forros -) [parte de
vestuário];faixas para a cabeça [vestuário];roupa
para ginástica [colante];sobretudos [vestuário];trajes
de banho; banho (roupões de -);bermudas; blazers
[vestuário];calças compridas; calções de banho
[sungas];calção para banho; maiô;ciclistas (vestuário
para
-);forros
confeccionados
[parte
de
vestuário];macacões; canga; boné;camisas; capuzes
[vestuário];cuecas; agasalhos para as mãos; boné
(palas de -);bonés; cachecóis; camisetas (peitilhos
de -);capotes; ginástica (roupa para -) [colante];praia
(roupas de -);presilhas para calças; artigos de malha
[vestuário];bolsos; bolsos para roupas; malhas
[vestuário];meias; biquíni
Procurador: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
No.902838733 06/08/2010
Tit.CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00393272000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CREPOP CENTRO DE REFERÊNCIA
TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS
PÚBLICAS

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 assessoria, consultoria e informação em
assistência médica, prestada por médicos e outros
especialistas da área médica; assessoria, consultoria
e informações sobre medicina, assistência médica e
odontológica; assessoria, consultoria e informação
sobre doenças mentais; psicólogos (serviços de );assistência
médica;
serviços
psicológicos
prestados a título de assistência social
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "CENTRO DE REFERÊNCIA
TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS
PÚBLICAS"
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902841491 06/08/2010
Tit.CONSTRUTORA SENGER LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87041844000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRUTORA SENGER

400

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 construção e reparação em colocação de
piso; instalação de portas e janelas; assessoria
consultoria
e
informação
em
construções;
construção e reparação em colocação de esquadria;
construção; supervisão de trabalhos de construção
civil; construção e reparação de obra civil;
construção e reparação em colocação de alvenaria;
demolição de edificações; assessoria, consultoria e
informação em pintura de prédios; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção, todos os serviços anteriormente
mencionados incluídos nesta classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONSTRUTORA".
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902842277 06/08/2010
Tit.ENVER BURAK KAYACAN (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08038539000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: vSRM virtual Supplier Relationship
Management

400

CFE(4) 24.17.25
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
aluguel de software de computador[ consultoria
];assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em software[
consultoria ];software de computador (instalação de );software de computador (instalação de -)[
consultoria ];controle de qualidade na indústria;
controle de qualidade na indústria[ consultoria
];assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; software de computador (aluguel de );software de computador (aluguel de -)[ consultoria
];software de computador (manutenção de );software de computador (manutenção de -)[
consultoria ];banco de dados (aluguel de servidor de
-, para terceiros);banco de dados (aluguel de
servidor de -, para terceiros)[ consultoria ];banco de
dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática];banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento de -) [informática][ consultoria
];armazenagem eletrônica de dados; armazenagem
eletrônica de dados[ consultoria ];tratamento de
informação/dados [serviço de informática];tratamento
de informação/dados [serviço de informática][
consultoria ];fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores [se for uma
ferramenta de busca];fornecimento de mecanismos
de busca para a obtenção, manutenção e
distribuição de dados a partir de um banco de dados
localizado em uma rede mundial de computadores
[se for uma ferramenta de busca][ consultoria
];suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados[
consultoria ];manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros; manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros[ consultoria ];software de computador
(atualização de -);software de computador
(atualização de -)[ consultoria ];software de
computador (elaboração [concepção] de-);software
de computador (elaboração [concepção] de-)[
consultoria ];análise e processamento de dados
[serviço de informática];análise e processamento de
dados [serviço de informática][ consultoria ];serviços
de análise de processamento de dados [serviço de
informática];serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática][ consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "VSRM" E "VIRTUAL SUPPLIER
RELATIONSHIP MANAGEMENT".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902843010 09/08/2010
210
Tit.QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARGAMASSA LTDA ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10658702000110
*INDEFERIMENTO.
Procurador: NILTON MARQUES JUNIOR
No.902843400 09/08/2010
400
Tit.DISCABOS ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00898953000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AV LIFE

CFE(4) 26.4.11; 27.5.1
NCL(9) 09 aparelho de comunicação ;magnéticos
(codificadores -);fitas para gravação de som;
gravadores de fita; transceptor [aparelho transmissor
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e receptor de sinal];aparelho, placa e acessórios de
telecomunicação; alto-falante, amplificador, rádio e
toca-fita para automóvel; receptores de áudio e de
vídeo; revestimentos para cabos elétricos; som
(aparelhos para reprodução de -);toca-cd [discos
compactos];toca-discos (agulhas para -);toca-fitas;
transistores [eletrônicos];tubos acústicos; cabos
coaxiais; contatos elétricos; rádios para veículos;
alto-falantes; transmissores de sinais eletrônicos;
transmissores [telecomunicação];cabos de fibra
óptica; compactos (discos -), rom (ingl.);conectores
[eletricidade];discos fonográficos; discos fonográficos
(instrumentos para limpeza de -);aparelho de cd para
veículo; caixas para alto-falantes; chips [circuitos
integrados];conjuntores; controle remoto (aparelho
para -);caixa de som; rádios toca-fitas portáteis;
acopladores
acústicos;
amplificadores;
som
(aparelhos para gravação de -);cabos elétricos;
condutos elétricos (material para -) [fios,
cabos];medidores; iluminação de palco (aparelhos
para controle de-);juke boxes [música];veículos
(rádios para -);rádios; acústicos (acopladores );cabos elétricos (mangas de junção para -);canais
acústicos; compactos (discos -) [áudio e
vídeo];microfones;
disco
acústico;
antenas;
aparelhos para transmissão de som; toca-fitas
(rádios -) portáteis; condutores elétricos; diafragmas
[acústica];disjuntores; fios (conectores de -)
[eletricidade];fones de ouvido; fusíveis; gravação de
som (suportes para -);adaptador [eletricidade - parte
de aparelho];alta freqüência (aparelhos de -);antenas
sem fio (mastros para -);tubos de amplificadores
[válvulas];fitas para limpar cabeçotes de gravação;
receptor de som; adaptador [elemento elétrico
básico];toca-discos; conversores elétricos.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902843532 09/08/2010
400
Tit.CLASSE A - FRUTOS DO MAR LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02933782000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Classe A FRUTOS DO MAR

CFE(4) 3.9.1
NCL(9) 29 lagostins [não vivos];lagostas [não
vivas];ostras [não vivas];peixe (alimentos à base de );camarões [não vivos];mexilhões [não vivos]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CLASSE A" E "FRUTOS DO MAR".
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902843567 09/08/2010
400
Tit.DISCABOS ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00898953000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FAST CLICK

CFE(4) 25.1.9; 27.5.1
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NCL(9) 09 fones de ouvido; juke boxes
[música];antenas; toca-fitas; cabos coaxiais; cabos
elétricos; fusíveis; gravação de som (suportes para );adaptador [eletricidade - parte de aparelho];rádios;
rádios para veículos; cabos de fibra óptica;
compactos (discos -) [áudio e vídeo];fitas para
gravação de som; antenas sem fio (mastros para );som (aparelhos para reprodução de -);tubos de
amplificadores [válvulas];cabos elétricos (mangas de
junção para -);conectores [eletricidade];discos
fonográficos; receptor de som; receptores de áudio e
de vídeo; acústicos (acopladores -);amplificadores;
aparelhos para transmissão de som; revestimentos
para cabos elétricos; tubos de ensaio; controle
remoto (aparelho para -);disjuntores; medidores; fitas
para limpar cabeçotes de gravação; transceptor
[aparelho transmissor e receptor de sinal];disco
acústico;
adaptador
[elemento
elétrico
básico];veículos (rádios para -);caixa de som; som
(aparelhos para gravação de -);transistores
[eletrônicos];transmissores [telecomunicação];discos
fonográficos (instrumentos para limpeza de );microfones;
fios
(conectores
de
-)
[eletricidade];gravadores de fita; acopladores
acústicos; toca-discos (agulhas para -);compactos
(discos -), rom (ingl.);contatos elétricos; conversores
elétricos; aparelho de comunicação ;iluminação de
palco (aparelhos para controle de-);toca-cd [discos
compactos];toca-fitas (rádios -) portáteis; canais
acústicos; chips [circuitos integrados];condutores
elétricos; conjuntores; aparelho de cd para veículo;
magnéticos (codificadores -);aparelho, placa e
acessórios
de
telecomunicação;
alto-falante,
amplificador, rádio e toca-fita para automóvel; rádios
toca-fitas portáteis; alta freqüência (aparelhos de );alto-falantes; toca-discos; transmissores de sinais
eletrônicos; caixas para alto-falantes; condutos
elétricos (material para -) [fios, cabos];diafragmas
[acústica].
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902844199 09/08/2010
Tit.BORGES & STANCZYK LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02132989000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SISFLEX

400

No.902844288 09/08/2010
400
Tit.CLASSE A - FRUTOS DO MAR LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02933782000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Classe A FRUTOS DO MAR

CFE(4) 3.9.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CLASSE A" E "FRUTOS DO MAR".
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902844954 09/08/2010
400
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CERCADO DE BLOGUEIROS
NCL(9)
38
radiodifusão;
telecomunicações
(informações sobre -);teledifusão; transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação; transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite;
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"blogueiros"
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 25.12.25; 27.5.1
NCL(9) 09 programas de computador gravados;
programas
de
computador
[para
download];programas operacionais para computador
[gravados]
Procurador: JOÃO XAVIER SIMÕES
No.902844261 09/08/2010
Tit.BORGES & STANCZYK LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02132989000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SISFLEX

CFE(4) 25.12.25; 27.5.1
NCL(9) 35 administração de empresa; assessoria,
consultoria e informação empresarial
Procurador: JOÃO XAVIER SIMÕES

400

No.902845004 09/08/2010
400
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CERCADO DE BLOGUEIROS
NCL(9) 41 entretenimento; entretenimento [lazer]
(informações sobre -);produção de programas de
rádio e televisão; rádio e televisão (produção de
programas de -);televisão e rádio (produção de
programas
de
-);televisão
(programas
de
entretenimento de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902845322 09/08/2010
Tit.SOCIEDADE DIGITAL. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04620929000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOCID SOCIEDADE DIGITAL

400
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 serviços de lazer e entretenimento,
prestados a título de assistência social; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários; serviços de educação,
prestados a título de assistência social; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOCIEDADE DIGITAL".
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902845608 09/08/2010
400
Tit.ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL VISAO CRIATIVA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04763614000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLÉGIO VISÃO CRIATIVA

RPI 2214 de 11/06/2013

No.902846043 09/08/2010
400
Tit.FÁBRICA DE DOCES LEDUR LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00984596000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ENCOSTA GAÚCHA
NCL(9) 29 extratos de carne; frutas (geléias de -);
ovos; legume em conserva; óleos comestíveis; doce
de leite (ompi); carne em conserva; picles de
legumes cortados em pequenos pedaços; leite em
pó; creme de leite; gorduras comestíveis; pedaços
de fruta; raspas [cascas] de frutas; saladas de frutas;
compotas; frutas em conserva; frutas enlatadas;
frutas, legumes e verduras cozidos; leite; leite
condensado; frutas congeladas; frutas, legumes e
verduras em conserva; frutas, legumes e verduras
secos; carnes salgadas; polpas de frutas;
preparações para sopas [frutas, legumes e
verduras]; legumes enlatados; bebidas lácteas [onde
o leite predomina]; carne enlatada; saladas de
legumes; seleta de legume em conserva; frutas
cozidas; frutas cristalizadas; geléias de frutas
cítricas; laticínios; carne
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA

No.902845934 09/08/2010
241
Tit.YOGOMEU SORVETES LTDA ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12292982000111
*OPOS. 902763970.
Procurador: O PROPRIO
No.902846035 09/08/2010
400
Tit.FÁBRICA DE DOCES LEDUR LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00984596000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOM PRINCÍPIO
NCL(9) 29 frutas enlatadas; frutas, legumes e
verduras cozidos; frutas, legumes e verduras em
conserva; frutas, legumes e verduras secos; ovos;
carne em conserva; preparações para sopas [frutas,
legumes e verduras];seleta de legume em conserva;
legumes enlatados; carne; carne enlatada; legume
em conserva; creme de leite; frutas em conserva;
extratos de carne; laticínios; doce de leite
(ompi);pedaços de fruta; raspas [cascas] de frutas;
frutas (geléias de -);frutas cristalizadas; polpas de
frutas; complemento/ suplemento alimentar à base
de frutas [não medicinal];frutas cozidas; geléias de
frutas cítricas; picles de legumes cortados em
pequenos pedaços; leite condensado; compotas;
frutas congeladas; gorduras comestíveis; leite; óleos
comestíveis; bebidas lácteas [onde o leite
predomina];carnes salgadas; saladas de legumes;
molho de carne
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA

No.902847104 10/08/2010
400
Tit.RPJ SERVIÇOS DIGITAIS LTDA-ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12335817000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REGATEIO

No.902846345 09/08/2010
400
Tit.GRANDECO WALLFASHION GROUP BELGIUM
NV (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7527152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRANDECO
NCL(9) 27 papel de parede
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.902846353 09/08/2010
400
Tit.GRANDECO WALLFASHION GROUP BELGIUM
NV (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7527152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRANDECO
NCL(9) 35 comércio, através de qualquer meio, de
papel de parede.
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);cursos livres
[ensino];educação (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLÉGIO"
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA

(através de qualquer meio) de preparações para
limpar,
polir,
desengordurar
e
decapar;
representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico; comércio (através de qualquer
meio) de produtos abrasivos para limpeza;
representação comercial; importação-exportação
(agências de -);agenciamento de mercadoria
[intermediação];comércio (através de qualquer meio)
de máquinas; comércio (através de qualquer meio)
de material de limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de secagem; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas
para embalagem; comércio (através de qualquer
meio) de borracha; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento; comércio
(através de qualquer meio) de lubrificantes; comércio
(através de qualquer meio) de adesivos para
papelaria ou para uso doméstico
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.902846418 09/08/2010
400
Tit.WALLQUEST INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7521642
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WALLQUEST
NCL(9) 27 papel de parede
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.902846450 09/08/2010
400
Tit.WALLQUEST INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7521642
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STUDIO 465
NCL(9) 27 papel de parede
Procurador: MURTA GOYANES ADVOGADOS
No.902846957 10/08/2010
Tit.FLEXOCOM COMERCIAL, IMP E EXP DE
SUPRIMENTOS PARA EMBALAGENS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08625538000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLEXOCOM

CFE(4) 2.9.14; 27.5.1
NCL(9)
35
promoção
de
vendas
[para
terceiros];informações de negócios; consultoria em
organização de negócios; publicidade; agenciamento
de mercadoria [intermediação];publicidade on-line
em rede de computadores; compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras empresas];propaganda
Procurador: GERALDO MAYRINCK MONTEIRO DE
ANDRADE
No.902847163 10/08/2010
400
Tit.LABORATORIO VETERINARIO EDAN LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12127720000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EDAN

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 desenvolvimento e transferência de
embrião animal; farmacêutica (consultoria em );farmácia de manipulação [manipulação de
medicamentos];laboratório de análise clínica; banco
de sêmen animal; clínica veterinária; veterinária
(assistência -);inseminação animal artificial; coleta,
em domicílio, de material para análise clínica
médica/veterinária; serviços de raio-x
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
CFE(4) 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
linóleo [piso em manta];comércio (através de
qualquer meio) de matérias tintoriais; comércio

No.902847180 10/08/2010
Tit.RUIAN TUO YOU DA CO., LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7538847

400
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No.902847457 10/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WISH

No.902847481 10/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 09 navegação (instrumentos para );videofones; acumuladores elétricos para veículos
[baterias];alarmes
*;chips
[circuitos
integrados];monitores
[periféricos
de
computador];pára-raios;
calibradores;
intercomunicação (aparelhos para -);inversores
[eletricidade];condutos elétricos (material para -)
[fios, cabos]
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902847198 10/08/2010
Tit.BRL PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11263343000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRL PARTICIPAÇÕES

No.902847503 10/08/2010
400
Tit.TORTUGA- PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00934658000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IRA WAY

400

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 42 consultoria em arquitetura; engenharia;
estudos para projetos técnicos; levantamentos
topográficos; análise de solo; subaquáticas
(explorações -);projeto e cálculo; arquitetura;
assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura; sondagem de solo e subsolo;
levantamentos geodésicos; concepção de protótipo
[elaboração de projeto];topográficos (levantamentos
-);geológicas (prospecções -);projeto de engenharia
de qualquer natureza; projeto industrial; desenho de
plantas para construção; levantamentos geológicos;
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia; projeto de arquitetura; construção
(desenho de plantas para -);industrial (desenho );geológicas (pesquisas -);criação e projeto de planta
para construção; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia industrial; geológicos
(levantamentos -)
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "PARTICIPAÇÕES"
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(9) 12 redes porta-bagagem para veículos;
pneus sem câmara de ar para bicicletas, triciclos,
etc; pneus; escapamento para veículo; borracha
(peça de -) para pedal de veículo; raios para rodas
de veículos; câmaras de ar para bicicletas, triciclos,
etc; câmaras de ar para pneumáticos; pneus para
rodas de veículo; pneus sólidos para rodas de
veículos terrestres; selins para motocicletas,
bicicletas, triciclos, etc; antiderrapantes (dispositivos
-) para pneus de veículo; veículos (pneus para rodas
de -);bicicletas, triciclos, etc. (selins de );embreagens para veículos terrestres; pneus de
automóvel; redes para bicicletas, triciclos, etc;
engates para veículos terrestres; pneus (dispositivos
antiderrapantes para -) de veículos; pneus de
bicicletas, triciclos, etc; porta-bagagem para
veículos; antiderrapantes (correntes -);peças de
borracha para reparo de pneus com ou sem câmara
Procurador: NATAN BARIL
No.902847686 10/08/2010
400
Tit.TORTUGA- PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00934658000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IRA MASKED

comércio (através de qualquer meio) de roupas[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
borracha, guta-percha, goma, amianto ou mica;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de borracha, guta-percha, goma, amianto ou
mica[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de papel ou papelão; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria em gestão de negócios;
assessoria em gestão de negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];importação-exportação
(agências de -);importação-exportação (agências de
-)[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de produtos de metal
comum; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
produtos em matérias plásticas semiprocessadas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos em
matérias plásticas semiprocessadas[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de amianto; comércio (através de
qualquer meio) de amianto[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: NATAN BARIL
No.902847830 10/08/2010
Tit.A S MARQUES REFEIÇÕES (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04708618000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DELÍCIAS GRILL

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes; bufê (serviço de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "DELÍCIAS" E "GRILL".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902847961 10/08/2010
Tit.GRACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CEREAIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93007979000100
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

No.902847368 10/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902847422 10/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
borracha; comércio (através de qualquer meio) de
borracha[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de roupas;

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 29 feijões em conserva; fruta (pedaços de -);
gelatina para uso alimentar; gergelim (óleo de -);
óleo de milho; atum; batata em flocos; cebolas em
conserva; coco (óleo de -); presunto; salsichas;
tomate (suco de -) para cozinha; vegetal em
conserva; requeijão; pasta de carne; creme de leite;
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milho em conserva; alho (óleo de-) [comestível];
bananada; ervilhas em conserva; filé de peixe; fritas
(batatas -); frutas enlatadas; gengibre (compotas de ); laticínios; lentilhas em conserva; azeite de oliva
para uso alimentar; bacon; caldos concentrados;
coco (manteiga de -); sardinhas; uvas secas
[passas]; tomate em conserva; óleo de canola; óleo
de soja; pó de cebola; croquetes; frutas, legumes e
verduras em conserva; leite; ovos; alimentos à base
de peixe; azeitonas em conserva; carne em
conserva; carnes salgadas; picles; polpas de frutas;
soro de leite; tâmaras; doce de leite (ompi); tomate
seco; frutas cristalizadas; milho (óleo de -); açúcar
(frutas cobertas com -); amendoins processados;
trufas em conserva; óleo de alho; bacalhau;
concentrados (caldos -); creme batido; cristalizadas
(frutas -); extratos de carne; fígado (patê de -); frutas
(polpa de -); frutas congeladas; geléias de frutas
cítricas; geléias para uso alimentar; gordura de coco;
legumes enlatados; amêndoas moídas; bebidas
lácteas [onde o leite predomina]; caldos de vegetais
para cozinha; carne enlatada; coalho; coco seco;
pepinos em conserva; picles de legumes cortados
em pequenos pedaços; patê de carne; marmelada;
coco ralado; grão-de-bico (pasta de -); iogurte;
manteiga de cacau; óleos comestíveis; aves não
vivas; batatas fritas; caviar; purê de tomate; sopas;
lingüiça; mortadela; azeite de dendê; lombo;
compotas; frutas cozidas; frutas em conserva;
girassol (óleo de -) para uso alimentar; nata
[laticínios]; carne de porco; coco (gordura de -);
queijos; leite condensado; salame; creme chantilly;
flocos (batata em -); frutas (geléias de -); gorduras
comestíveis; manteiga; manteiga de amendoim;
margarina; amendoim (manteiga de -); banha de
porco para uso alimentar; carne; chucrute; patê de
fígado; preparações para sopas [frutas, legumes e
verduras]; purê de maçã; polpa de tomate; leite de
soja [substituto do leite], todos os produtos
anteriormente mencionados incluídos nesta classe.
Procurador: PAULO RICARDO FERRAZ
PALHARES
No.902847970 10/08/2010
Tit.GRACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CEREAIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93007979000100
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 30 mostarda; pãezinhos; pimentão
[temperos]; pipoca (milho para -); vinagre; arroz;
aveia (flocos de -); aveia moída; biscoitos
amanteigados; cacau; café;café (bebidas à base de );cereais (preparações feitas com -);cerveja (vinagre
de
-);cozinha
(sal
de
-);cravos-da-índia
[especiaria];empadas [tortas];farináceos (alimentos );farinhas para uso alimentar; fermento; geléia real
para consumo humano [exceto para uso
medicinal];iogurte congelado; melaço para uso
alimentar; farinha de mandioca; farinha integral [uso
alimentar];pipoca salgada [pronta];aveia integral em
pó;goiabada; molhos [condimentos];ravióli; sorvetes;
açafrão [temperos];biscoitos; bolo (massa para );bombons; carne (tortas de -);cevada (farinha de );creme batido (preparações para engrossar );flavorizantes
para
bebidas,
exceto
óleos
essenciais; glicose para uso alimentar; massas com
ovos [talharim];mel; fubá;café em grão; café em
pó;amendoim doce; mostarda (farinha de -);sagu;
molho para salada; açúcar *;alcaparras; confeitos;
espaguete; essências para alimentos [exceto
essências etéreas e óleos essenciais];farinha moída

(produtos de -);maionese; empada; extrato de
tomate ;farofa; floco de cereal; orégano; pipoca doce
[pronta];vinagre de leite; vinagre de vinho; pão;
picles mistos [condimento];salada (molho para );bebidas à base de chocolate; brioches; chocolate
(bebidas de -) com leite; farinha de rosca; flocos de
milho; gelados comestíveis; melaço (xarope de );farinha de cevada; farinha de trigo; canjica (milho
para - );complemento/ suplemento
alimentar
composto por cereais [não medicinal] ;soja (molho
de
-);tapioca;
trigo
(farinha
de
-);algas
[condimentos];amido para uso alimentar; bebidas à
base de café;bebidas à base de chá;caramelos
[doces];chocolate; extrato de malte para uso
alimentar; gelado (iogurte -);massas alimentares;
empadão; farinha de batata; café solúvel; casquinha
para sorvete; barra dietética de cereais; pimenta;
adoçantes naturais; alimentos farináceos; biscoitos
de água e sal; bolachas; café (bebidas de -) com
leite;
cereais secos
(flocos de
-);cuscuz
[sêmola];doces [confeitos];especiarias; flocos de
aveia; ketchup [molho];macarrão; milho torrado;
rapadura [açúcar mascavo, em forma de pequeno
tijolo];vinagre de álcool; pasta de amendoim;
canelone [massa alimentícia];capeletti [massa
alimentícia];bala
comestível
;noz-moscada;
temperos; waffles; aveia (alimentos à base de );aveia descascada; carne (produtos para amaciar -)
para
uso
doméstico;
chutney
[condimento];descascada (aveia -);farinhas para uso
alimentar; feijão (farinha de -);fermentos para
massas; milho (farinha de -);milho moído; milho para
pipoca; molho de tomate; farinha de aveia; farinha
para sopa; vinagre de erva; pizzas; sal de cozinha;
soja (farinha de -);talharim; tapioca (farinha de -)
para uso alimentar; bebidas à base de cacau; bolo
(pó para -);canela [especiaria];carne (sucos de );cevada moída; condimentos; congelado (iogurte );engrossar alimentos (agentes para -) em
cozimento; geléias de frutas [confeitos];iogurte
gelado; erva para infusão, exceto medicinal; esfiha;
farinha de tapioca; polvilho; quibe; cominho; alho
[condimento], todos os produtos anteriormente
mencionados incluídos nesta classe.
Procurador: PAULO RICARDO FERRAZ
PALHARES
No.902847996 10/08/2010
Tit.GRACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CEREAIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93007979000100
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(9) 12 pneus sólidos para rodas de veículos
terrestres; câmaras de ar (remendos adesivos para
consertar -);câmaras de ar para bicicletas, triciclos,
etc; câmaras de ar para pneumáticos; pneus de
automóvel; pneus sem câmara de ar para bicicletas,
triciclos, etc; pneus (dispositivos antiderrapantes
para -) de veículos; pneus de bicicleta;
antiderrapantes (dispositivos -) para pneus de
veículo; pneus para rodas de veículo; pneus;
câmaras de ar (equipamentos para conserto de -)
[pneumáticos];planos inclinados para barcos; pneus
de bicicletas, triciclos.
Procurador: NATAN BARIL
No.902848097 10/08/2010
400
Tit.TORTUGA- PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00934658000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IRA BUNKER

400

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para bebês; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais
Procurador: PAULO RICARDO FERRAZ
PALHARES
No.902848011 10/08/2010
400
Tit.TORTUGA- PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00934658000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IRA MASKED

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(9) 12 pneus (dispositivos antiderrapantes para ) de veículos; porta-bagagem para veículos;
antiderrapantes
(correntes
-);selins
para
motocicletas, bicicletas, triciclos, etc; câmaras de ar
para pneumáticos; assento (capas de -) para
veículos; raios para rodas de veículos; redes portabagagem para veículos; pneus; raios de rodas de
bicicletas, triciclos, etc; rodas de veículo; pneus de
bicicletas, triciclos, etc; borracha (peça de -) para
pedal de veículo; câmaras de ar para bicicletas,
triciclos, etc; pneus para rodas de veículo; redes
para bicicletas, triciclos, etc; antiderrapantes
(dispositivos -) para pneus de veículo; escapamento
para veículo; rodas para bicicletas, triciclos, etc;
câmaras de ar (remendos adesivos para consertar );embreagens para veículos terrestres; engates para
veículos terrestres; pneus sem câmara de ar para
bicicletas, triciclos.
Procurador: NATAN BARIL
No.902848305 10/08/2010
400
Tit.TORTUGA- PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00934658000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IRA BUNKER
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banho; roupas de banho; roupas de couro; vestuário;
gravatas; meias; roupas de imitação couro;
sandálias; banho (calções de -);botinas; calças;
calças compridas; camisas; coletes; macacões;
banho (roupões de -);chinelos [pantufas];sungas;
gorros; jaquetas; ternos; banho (roupas de -);bonés;
botas; casacos [vestuário];pijamas; calçado para uso
profissional; maiô. todos incluídos nesta classe.
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
guta-percha; comércio (através de qualquer meio) de
guta-percha[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de matérias
plásticas não processadas; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
em matérias plásticas semiprocessadas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos em matérias
plásticas semiprocessadas[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de borracha, guta-percha, goma,
amianto ou mica; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de borracha, guta-percha,
goma, amianto ou mica[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
graxas; comércio (através de qualquer meio) de
graxas[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de roupas[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos[ informação,
assessoria, consultoria ];importação-exportação
(agências de -);importação-exportação (agências de
-)[ informação, assessoria, consultoria ];assessoria
em gestão de negócios; assessoria em gestão de
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
de metal comum; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum[ informação,
assessoria, consultoria ].
Procurador: NATAN BARIL
No.902848640 10/08/2010
Tit.CLAVE - MADEIRAS TRATADAS SOB
PRESSÃO LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07208597000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EUCATRAT MADEIRAS TRATADAS

CFE(4) 5.1.20; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de móveis; comércio
(através de qualquer meio) de móveis[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MADEIRAS TRATADAS".
Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902848860 10/08/2010
Tit.DAKOTA S.A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89086961000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PINK CATS

400

400

CFE(4) 24.1.15; 24.9.5; 26.11.12; 27.5.1
NCL(9) 25 sandálias; polainas; cachecóis; saias;
faixas para a cabeça [vestuário];banho (chinelos de );bonés; casacos [vestuário];botas [incluídas nesta
classe];calças; cintos [vestuário];calçados [incluídos
nesta
classe];calças
compridas;
chinelos
[pantufas];jaquetas; calçados em geral [incluídos
nesta classe];camisetas; meias; pijamas; vestuário
[incluído nesta classe];meias-calças
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902849069 10/08/2010
Tit.RCS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01163970000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F FACTUAL

No.902849425 10/08/2010
Tit.TS-7 PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09290416000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GREEN TOWERS BRASÍLIA

400

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 cachecóis; paletós; tira (faixa) para a
cabeça; boné;praia (roupas de -);trajes; trajes de
banho; artigos de malha [vestuário];banho (chinelos
de -);bermudas; confeccionado (vestuário -);couro
(roupas de imitação de -);calçado esportivo; saias;
sapatos de praia; blazers [vestuário];calçados;
calçados
em
geral;
camisetas;
malhas
[vestuário];chinelo [vestuário comum];calção para

CFE(4) 26.4.9
NCL(9) 36 administração predial; administração
predial[ informação, assessoria, consultoria ];aluguel
de apartamentos; aluguel de apartamentos[
informação, assessoria, consultoria ];imobiliárias
(agências -);imobiliárias (agências -)[ informação,
assessoria, consultoria ];imobiliários (corretores );imobiliários (corretores -)[ informação, assessoria,
consultoria ];imóveis [compra e venda de -];imóveis
[compra e venda de -][ informação, assessoria,
consultoria
];agências
imobiliárias;
agências
imobiliárias[ informação, assessoria, consultoria
];apartamentos (aluguel de -);apartamentos (aluguel
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];arrendamento de imóveis; arrendamento de
imóveis[
informação,
assessoria,
consultoria
];avaliação
imobiliária;
avaliação
imobiliária[
informação, assessoria, consultoria ];imobiliária
(avaliação -);imobiliária (avaliação -)[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio de imóveis;
comércio de imóveis[ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel (serviços de cobrança de );aluguel (serviços de cobrança de -)[ informação,
assessoria,
consultoria
];administração
de
condomínio;
administração
de
condomínio[
informação, assessoria, consultoria ];cobrança de
aluguel (serviços de -);cobrança de aluguel (serviços
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis];financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis][ informação,
assessoria,
consultoria
];aluguel
de
loja
[imóvel];aluguel de loja [imóvel][ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária[
informação, assessoria, consultoria ];administração
de imóveis; administração de imóveis[ informação,
assessoria, consultoria ];locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -);locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];incorporação de imóvel; incorporação
de imóvel[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de escritórios [imóveis];aluguel de
escritórios
[imóveis][
informação,
assessoria,
consultoria ];corretores imobiliários; corretores
imobiliários[ informação, assessoria, consultoria
];imóveis (administração de -);imóveis (administração
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];imóveis
(arrendamento de -);imóveis (arrendamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ];leasing de
imóveis; leasing de imóveis[ informação, assessoria,
consultoria ];loteamento imobiliário; loteamento
imobiliário[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TOWERS"
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
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No.902849450 10/08/2010
Tit.TS-7 PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09290416000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GREEN TOWERS BRASÍLIA
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400

CFE(4) 26.4.9
NCL(9) 42 perícia técnica na área de engenharia;
perícia técnica na área de engenharia[ informação,
assessoria, consultoria ];engenharia; engenharia[
informação, assessoria, consultoria ];levantamentos
geodésicos; levantamentos geodésicos[ informação,
assessoria, consultoria ];levantamentos geológicos;
levantamentos geológicos[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre arquitetura; assessoria, consultoria e
informações
sobre
arquitetura[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações
sobre
engenharia;
assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia[
informação, assessoria, consultoria ];projeto de
arquitetura; projeto de arquitetura[ informação,
assessoria, consultoria ];pesquisa no campo de
proteção ambiental; pesquisa no campo de proteção
ambiental[ informação, assessoria, consultoria
];consultoria em arquitetura; consultoria em
arquitetura[ informação, assessoria, consultoria
];perícia técnica na área de arquitetura; perícia
técnica na área de arquitetura[ informação,
assessoria, consultoria ];arquitetura; arquitetura[
informação, assessoria, consultoria ];desenho de
plantas para construção; desenho de plantas para
construção[ informação, assessoria, consultoria
];levantamentos
topográficos;
levantamentos
topográficos[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações sobre
decoração de interiores; assessoria, consultoria e
informações sobre decoração de interiores[
informação, assessoria, consultoria ];construção
(desenho de plantas para -);construção (desenho de
plantas para -)[ informação, assessoria, consultoria
];projeto de decoração; projeto de decoração[
informação, assessoria, consultoria ];consultoria em
proteção ambiental; consultoria em proteção
ambiental[ informação, assessoria, consultoria
];análise de solo; análise de solo[ informação,
assessoria, consultoria ];engenharia civil [projeto de ];engenharia civil [projeto de -][ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TOWERS"
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.902849611 10/08/2010
400
Tit.GRADUAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
IMPORTACAO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74571829000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: G GRADUAL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de medição; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; gestão (consultoria
em -) de negócios; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; representação comercial de
aparelho elétrico, eletrônico e térmico; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos científicos;
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -);serviços de processamento de
dados [compilação em banco de dados];assessoria,
consultoria e informação em compilação de
informações em bancos de dados de computador
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UPTIME

CFE(4) 17.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
contabilidade; contabilidade
Procurador: SIDEMIR ROGÉRIO DE SOUZA

400

No.902850768 11/08/2010
400
Tit.NAIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05378118000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNOCALHAS BRASIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " MODAS "
Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.

CFE(4) 14.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 representação comercial; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
flexíveis não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de tubos metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de metal
comum; comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de serralharia
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO

No.902849620 10/08/2010
Tit.TEMTOTAL MODAS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10961087000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: T TEMTOTAL MODAS

No.902849840 10/08/2010
400
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MINUTOS REAIS
NCL(9) 38 telecomunicações (informações sobre );teledifusão; radiodifusão; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação; transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902849972 10/08/2010
400
Tit.DERM NAT FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40447146000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DISBIOTRAT
NCL(9) 05 suplementos alimentares minerais;
suplemento ou complemento alimentar em pó para
uso medicinal; alimentos dietéticos (preparações
para -) adaptados para uso medicinal; aminoácidos
para uso medicinal; bebidas dietéticas adaptadas
para uso medicinal; aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica
Procurador: YARA LOURENÇO NUNES
No.902850652 11/08/2010
400
Tit.UPTIME CONTABILIDADE E ASSESSORIA
LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02949004000146

No.902850920 11/08/2010
400
Tit.MORATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08475810000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Moratta

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 construção *;terraplanagem; construção e
reparação de obra civil; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou];construtor (serviços de );assessoria, consultoria e informação em supervisão
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLÍNICA ESPECIALIZADA EM
AUDIOLOGIA"
Procurador: ALEXANDRE PINHEIRO BREVILIERI

de construção; assessoria consultoria e informação
em construções.
Procurador: ANSELMO CARDOSO
No.902851241 11/08/2010
400
Tit.UNISINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12069939000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UniSinter

CFE(4) 26.11.2; 26.11.25; 27.5.1
NCL(9) 09 fios (conectores de -) [eletricidade];ímãs;
adaptador [eletricidade - parte de aparelho];tomadas,
bocais
e
outros
contatos
[conexões
elétricas];conectores [eletricidade];cabo para bateria
[eletricidade];conexões elétricas; fusíveis; borne
[eletricidade];anodos; cabos elétricos; caixa de
fusíveis [eletricidade];contatos elétricos; rotores
[eletricidade];válvulas de solenóide [interruptor
eletromagnético];coletores elétricos; interruptores
elétricos;
bobina
[eletricidade];acumuladores
elétricos; anodo (baterias de -);suportes para
bobinas elétricas; condutores elétricos; adaptador
[elemento elétrico básico];solenóide (válvulas de -)
[interruptor eletromagnético];cabos de ignição para
motores; indutores [eletricidade];bateria elétrica,
termoelétrica, inclusive para veículo ;magneto
[magnetismo, magnético, ímã]
Procurador: ANSELMO CARDOSO
No.902851527 11/08/2010
400
Tit.VESATUS INFORMATICA LTDA ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07383431000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VERSATUS SISTEMAS

No.902852930 11/08/2010
400
Tit.FACULDADES CATÓLICAS- SOCIEDADE CIVIL
MANTENEDORA da PUC-RIO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33555921000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Tecgraf PUC-RIO

CFE(4) 27.5.1; 27.5.11,23
NCL(9) 35 gestão (consultoria em -) de negócios;
negócios (consultoria em gestão de -);negócios
(consultoria em gestão e organização de -);negócios
(informações de -);despachante para agilizar
documento; assessoria, consultoria e informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização
de
negócios
para
empresas;
documentos (reprodução de -);reprodução de
documentos; avaliações de negócios; assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
assuntos
governamentais;
assessoria,
consultoria
e
informação sobre reprodução de documentos;
assessoria, consultoria e informação sobre tributos,
impostos e taxas; informações (levantamento de -)
de negócios; levantamentos de informações de
negócios; negócios (assessoria em gestão de );consultoria profissional em negócios; negócios
(avaliações de -);negócios (consultoria profissional
em -);negócios (levantamentos de informações de );assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais;
assessoria em gestão de negócios; consultoria em
organização de negócios; informações de negócios;
emissão de documentos e certidões oficiais;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação empresarial;
assessoria, consultoria e informações estatísticas;
estudos e pareceres pertinentes à macro e
microeconomia, serviços estes prestados com fins
de assessoria na gestão de negócios e operação de
uma empresa comercial
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.902852230 11/08/2010
400
Tit.INDIANA-VEÍCULOS LTDA. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40606402000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FRANCESA VEÍCULOS
NCL(9) 35 concessionária de veículos (comércio de
veículos);comércio (através de qualquer meio) de
veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VEÍCULOS".
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SISTEMAS"
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902851888 11/08/2010
Tit.WANESSA BASTOS VALIM (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77759028172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WM WM REGULARIZA

No.902852523 11/08/2010
400
Tit.CAROLINA FUNCHAL DE FARIA & CIA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05791167000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLINEA CLÍNICA ESPECIALIZADA EM
AUDIOLOGIA

CFE(4) 26.1.4
NCL(9) 41 organização e apresentação de
congressos; ensino (serviços de -);organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de seminários;
educação (serviços de -);treinamento prático
[demonstração];organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
simpósios; organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento];cursos livres [ensino].
Procurador: ATEM & REMER ASSESSORIA E
CONSULTORIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
S/S LTDA
No.902853040 11/08/2010
400
Tit.FACULDADES CATÓLICAS- SOCIEDADE CIVIL
MANTENEDORA da PUC-RIO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33555921000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Tecgraf PUC-RIO

CFE(4) 26.1.4
NCL(9) 09 programas de jogos de computador;
programas
de
computador
[para
download];programas operacionais para computador
[gravados];programas de computador gravados.
Procurador: ATEM & REMER ASSESSORIA E
CONSULTORIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
S/S LTDA
No.902854348 12/08/2010
400
Tit.NUTARE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10929521000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOUTIQUE DAS ERVAS

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 perícia técnica na área de fonoaudiologia;
clínicas médicas; consultas médicas [serviços
médicos]
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Procurador: O PRÓPRIO.
No.902854518 12/08/2010
Tit.MULTICARGAS LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04974172000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MULTICARGAS LOGÍSTICA &
TRANSPORTE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 05 geléia real [para uso medicinal];incenso
repelente de insetos; medicinais (ervas -);nutricionais
(complementos -) para uso medicinal; sais de sódio
para uso medicinal; tapa-olhos para uso medicinal;
vegetais
(fibras
-)
comestíveis
[não
nutritivas];diurético; erva para banho medicinal;
confeitos medicinais; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; açúcar para uso
medicinal; água mineral (sais de -);lama medicinal;
linhaça para uso farmacêutico; medicinais (raízes );óleo de fígado de bacalhau; salsaparrilha [para uso
medicinal];suplementos alimentares minerais; banho
(sais de -) para uso medicinal; ervas medicinais; chá
de erva medicinal; vela impregnada com substância
química repelente de inseto ;amido para uso
dietético ou farmacêutico; antiasma (chá -);gelatina
para uso medicinal; infusões medicinais; lecitina para
uso medicinal; medicinais (bebidas -);medicinais
(infusões -);banhos de água mineral (sais para );chás
medicinais;
crescimento
do
cabelo
(preparações medicinais para -);cápsula de alga
marinha para uso medicinal; bálsamo e óleo
descongestionante nasal e bronquial para uso
externo; aminoácidos para uso medicinal; mostarda
(óleo de -) para uso medicinal; quássia para uso
medicinal; raízes medicinais; balas [doces] para uso
medicinal; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; alimentos dietéticos (preparações
para -) adaptados para uso medicinal; pão para
diabéticos; preparações para banhos medicinais;
balas [doces] medicinais; caspa (preparações
farmacêuticas para combate à -);comestíveis (fibras
vegetais -) [não nutritivas];diabéticos (pão para );barra dietética para suplementação nutricional,
para fins medicinais; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; albumina (preparações à base de -) para
uso medicinal; jujubas medicinais; mineral (água -)
para uso medicinal; pomadas para uso medicinal;
vitaminas (preparações para -);banhos (preparações
terapêuticas para -);ervas (chás de -) para uso
medicinal; erva para infusão medicinal; bebidas
medicinais; dietéticos (alimentos -) adaptados para
uso medicinal; bálsamo e óleo para alívio da dor e
coceira para uso externo; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
algodão para uso medicinal; lêvedo para uso
farmacêutico; linhaça (farinha de -) para uso
farmacêutico; sais aromáticos; sais de água mineral;
subprodutos do processamento de grãos de cereais
[para uso medicinal];tinturas para uso medicinal;
emagrecimento (preparações medicinais para );erva-doce para uso medicinal; fígado de bacalhau
(óleo de -);chá para emagrecer para uso medicinal;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal ;composição de aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
águas minerais para uso medicinal; medicinal (óleos
para uso -);óleos para uso medicinal; sais para
banhos
de
água
mineral;
tônicos
[medicamento];fibras vegetais comestíveis [não
nutritivas];bebidas dietéticas adaptadas para uso
medicinal;
própole
para
uso
medicinal
[xarope];aminoácido para tratamento de desnutrição
ou deficiência protéica; banho de espuma
(preparações para - ), para uso medicinal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BOUTIQUE DAS ERVAS".

400

No.902854771 12/08/2010
Tit.HEIDE NORBIATO DAMM ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05313626000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: H. HAIR'S

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 embalagem de mercadorias; mensageiros
(serviços
de
-)
[mensagens
ou
mercadorias];mercadorias (armazenagem de );descarregamento [carga];expedição de frete;
mercadorias (entrega de -);transporte; entrega de
mercadorias; móveis (transporte de -);armazenagem;
armazenagem de mercadorias; transporte por
caminhão; logística referente ao transporte de carga;
pesagem de mercadoria; afretamento; carregamento
de bagagens; embalagem de pacotes; frete
[transporte de mercadorias]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " LOGÍSTICA" E " TRANSPORTE".
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.902854674 12/08/2010
Tit.BANCO TRIÂNGULO S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17351180000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Super Conta Tribanco

bancos, imóveis];financiamento (serviços de );empréstimo contra garantia, penhor
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONTA".
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA
400

CFE(4) 26.4.10; 27.5.1
NCL(9) 03 cosméticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HAIR"
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902854780 12/08/2010
Tit.HEIDE NORBIATO DAMM ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05313626000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: H. HAIR'S

400

400

CFE(4) 26.4.10; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "HAIR"
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 desconto de título de crédito;
administração de cartão de crédito; banco comercial
[serviços financeiros];caderneta de poupança
[serviços financeiros];financeira (gestão -);leasing
(financiamento de -);administração de cartão de
débito;
compensação
de
cheque
[serviços
financeiros];banco
de
investimento
[serviços
financeiros];cartão
de
caixa
[serviços
financeiros];cartão de crédito (serviços de -);cartões
de crédito (emissão de -);emissão de cartões de
crédito; assessoria, consultoria e informações sobre
investimento bancário; capitalização [serviços
financeiros];câmara
de
compensação
[bancário];empréstimos a prazo; acompanhamento
de conta; banco de desenvolvimento [serviços
financeiros];cartão de débito (serviços de -);cofres
bancários (serviços de depósito em -);compensação
[bancário];consultoria
financeira;
empréstimos
[finanças];financeiras (informações -);financiamento
de leasing; serviços bancários de acesso remoto;
bancários (serviços -);câmbio (operações de );assessoria, consultoria e informação bancária;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
empréstimos; bancários (serviços -) de acesso
remoto; financeira (consultoria -);empréstimo contra
garantia [penhor];financeira (avaliação -) [seguros,

No.902854844 12/08/2010
Tit.LUCIANO APARECIDO ESTEVÃO
MEDICAMENTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11777688000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FARMATEM

400

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 drogaria [comércio];farmácia [comércio de
produtos farmacêuticos]
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902855000 12/08/2010

400
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Tit.FERRASPARI SA INDUSTRIA E COMERCIO DE
BEBIDAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50929447000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ORIGINAL TUBAÍNA
NCL(9) 32 refrigerante [bebida];bebidas nãoalcoólicas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ORIGINAL".
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.902855638 12/08/2010
400
Tit.COMEDY CLUB EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10894390000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COMEDY CLUB
NCL(9) 43 bar (serviços de -);bar (serviços de -)[
informação ];cafés [bares];cafés [bares][ informação ]
Procurador: ROSANA CARVALHO DE ANDRADE
No.902856278 12/08/2010
Tit.CAL GESSO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25697467000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAL GESSO LTDA.

400

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9)
41
divertimento;
apresentação
de
espetáculos ao vivo; entretenimento; planejamento
de festas; produção de shows
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "RÉVEILLON".
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.902858297 12/08/2010
Tit.M C R FALCAO ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03343037000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MC ESQUADRIAS

CFE(4) 7.3.25
NCL(9) 37 construção *
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CAL", "GESSO" E "LTDA."
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902856375 12/08/2010
Tit.TORRES BRASIL COMERCIO DE CAFE E
CEREAIS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11682769000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: T TORRES BRASIL

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02808253000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RÉVEILLON DA CIDADE

400

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESQUADRIAS".
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.902858572 12/08/2010
Tit.CONECTO SISTEMAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05113966000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPORIUM

CFE(4) 5.3.13; 5.7.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902857940 12/08/2010
400
Tit.PEQUENA NOTÁVEL EMPREENDIMENTOS
ARTÍSTICOS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04723682000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A VILA DO PAPAI NOEL
NCL(9) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
divertimento; planejamento de festas; entretenimento
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.902857991 12/08/2010
400
Tit.NER PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA (BR/BA)

400

400

CFE(4) 25.12.25; 27.5.1; 27.5.6; 27.5.8,25
NCL(9) 42 automação industrial [desenvolvimento,
instalação e manutenção de sistemas];automação
industrial
[desenvolvimento,
instalação
e
manutenção de sistemas][ informação, assessoria,
consultoria ];análise e processamento de dados
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (manutenção
de -);software de computador (manutenção de -)[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
tempo de acesso a banco de dados[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para

terceiros[ informação, assessoria, consultoria
];projeto de sistema de computador; projeto de
sistema de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de software de computador;
aluguel de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];análise de sistemas
[informática];análise de sistemas [informática][
informação, assessoria, consultoria ];manutenção de
software de computador; manutenção de software
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];análise de suporte e sistema [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática];serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática][
consultoria ];assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática[ informação,
assessoria, consultoria ];atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática];atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];banco de dados
(serviços
de
desenvolvimento
de
-)
[informática];banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento de -) [informática][ informação,
assessoria, consultoria ];implantação de sistema
[informática];implantação de sistema [informática][
informação, assessoria, consultoria ];duplicação de
programas de computador; duplicação de programas
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];elaboração
[concepção]
de
software
de
computador; elaboração [concepção] de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];banco de dados (aluguel de servidor de -, para
terceiros);banco de dados (aluguel de servidor de -,
para terceiros)[ informação, assessoria, consultoria
];perícia técnica na área de computação e
informática[ informação, assessoria, consultoria
];conversão de dados e documentos de suporte
físico
para
suporte
eletrônico[
informação,
assessoria, consultoria ];dados (recuperação de -)
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(aluguel de -);software de computador (aluguel de -)[
informação, assessoria, consultoria ];armazenagem
eletrônica de dados; armazenagem eletrônica de
dados[
informação,
assessoria,
consultoria
];computador (duplicação de programas de );computador (duplicação de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];hardware de
computador (consultoria em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];instalação de software de
computador; instalação de software de computador[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação em software[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(instalação de -);software de computador (instalação
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];suporte
técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisa e
desenvolvimento
[para
terceiros];pesquisa
e
desenvolvimento [para terceiros][ informação,
assessoria, consultoria ];projeto de sistema de
computadores; projeto de sistema de computadores[
informação, assessoria, consultoria ];recuperação de
dados
[informática];recuperação
de
dados
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];atualização
de
software
de
computador;
atualização de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];computadores (projeto de
sistema de -);computadores (projeto de sistema de )[ informação, assessoria, consultoria ];assistência
técnica em software; assistência técnica em
software[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (atualização de -);software
de computador (atualização de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(elaboração
[concepção]
de-);software
de
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NCL(9) 16 estojos para desenho; caixas de papelão
ou papel; caixas para canetas; sacos [invólucros,
sacolas] para embalar, de papel ou plástico; estojos
para moldes; jogo americano de papel para mesa;
aquarelas; lenços de papel; estojos para artigos de
escrever [material de escritório];estojos para
canetas; estojos para escrever; embalagens de
papel ou plástico; embalagens feitas de celulose
regenerada (ompi);estojos de tintas [material
escolar];filtro de papel
Procurador: SÁVIO FARIA NEVES

computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EMPORIUM".
Procurador: MARIA REGINA DE ARRUDA PINTO
No.902858580 12/08/2010
400
Tit.NOVOZYMES A/S (DK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4831977
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Xpect
NCL(9) 01 preparações enzimáticas para uso na
indústria de detergente.
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.902858769 12/08/2010
Tit.LUCIMAR ELEUTERIO CASETA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35701042812
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PEDRO HENRIQUE & ALEXANDRE

400

CFE(4) 26.1.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 36 seguros; seguros de saúde; seguros
(informações sobre -);seguros de vida; seguros
(corretagem de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PREMIUN" E "ASSESSORIA".
Procurador: PEDRO JOSÉ GOMES DA SILVA
No.902859455 13/08/2010
Tit.ECOLARES EMPREENDIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11958135000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECO LARES EMPREENDIMENTOS

351

No.902859692 13/08/2010
400
Tit.SANTA MARTA AGRICOLA S/A (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27018753000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PETEXPERTS
NCL(9) 31 cereais (subprodutos do processamento
de -), para consumo animal; torta [alimento para
animal];alimentos
para
animais;
animais
(preparações para engorda de -);animais (alimentos
para -);cães (biscoitos para -);animais (objetos
comestíveis para mascar para -);alimentos para
animais de estimação; farelos (massa de -) para
consumo animal; subprodutos do processamento de
cereais, para consumo animal; suplemento alimentar
para ração de animal
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO
No.902859994 13/08/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO ACOLHIDA
NA COLÔNIA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03733077000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACOLHIDA NA COLÔNIA

CFE(4) 25.1.13; 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 41 espetáculos ao vivo (apresentação de );apresentação
de
espetáculos
ao
vivo;
entretenimento; shows (produção de -)
Procurador: EDENILSON MARCOS DA SILVA
No.902858947 12/08/2010
400
Tit.UNOCO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12030399000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UNO
NCL(9) 21 escovas *;escovas de dentes
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902858980 12/08/2010
400
Tit.DOUGLAS MAGALHAES CUCIO ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85012839000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DM 88

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(9) 36 aluguel de apartamentos; apartamentos
(aluguel de -); cobrança de aluguel (serviços de -);
imobiliários (corretores -); comércio de imóveis;
leasing de imóveis; loteamento imobiliário; imóveis
(arrendamento de -); agências imobiliárias; imóveis
(administração de -); aluguel de loja [imóvel]; imóveis
[compra e venda de -]; aluguel (serviços de cobrança
de -); imobiliária (avaliação -); incorporação de
imóvel; corretagem *; locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -); arrendamento de
imóveis; administração de imóveis; aluguel de
escritórios [imóveis]; avaliação imobiliária; corretores
imobiliários; imobiliárias (agências -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EMPREENDIMENTOS".
*EM RETIFICAÇÃO AO DEFERIMENTO
PUBLICADO NA RPI 2207, DE 24/4/2013, TENDO
EM VISTA INCORREÇÃO NA APOSTILA.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902859528 13/08/2010
400
Tit.DOM GUILHERME INDÚSTRIA E COMERCIO
LIMITADA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66363862000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZUM

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria
Procurador: CARLO ANDREAS DALCANALE
No.902859145 12/08/2010
400
Tit.MASTER ADMINISTRADORA E CORRETORA
DE SEGUROS LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39322284000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PREMIUN ASSESSORIA

CFE(4) 27.5.1

CFE(4) 6.19.16; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 41 aluguel de equipamentos desportivos
[exceto veículos];ensino (serviços de -);instrução
(serviços de -);museus (provimento de instalações
para -) [apresentações e exposições];oficinas de
trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento];aluguel
de
equipamento
para
mergulho; apresentação de espetáculos ao vivo;
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; acampamentos desportivos (serviços de
-);assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; entretenimento; curso técnico
de formação; assessoria, consultoria e informação
em entretenimento [lazer];colônia de férias;
recreação (provimento de instalações para -);cursos
livres [ensino]
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902860100 13/08/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO ACOLHIDA
NA COLÔNIA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03733077000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACOLHIDA NA COLÔNIA
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(publicidade por -);publicação de textos publicitários;
material publicitário (distribuição de -);propaganda;
publicidade; publicidade por catálogos de vendas;
edição de texto publicitário; distribuição de amostras;
publicidade por qualquer meio; vendas de
assinaturas de jornal [para terceiros];anúncio;
aluguel de material publicitário
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA

CFE(4) 6.19.16; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 43 cestas de café da manhã (fornecimento
de -) [serviços de alimentação];churrascaria
[restaurante];camping
[provimento
de
acomodações];auto-serviço (restaurantes de );restaurantes; assessoria, consultoria e informação
técnica em serviço de alimentação; casas para
turistas
[alojamento];turistas
(casas
para
);cafeterias; albergue; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento;
acampamento (provimento de acomodações em );bar (serviços de -);cafés [bares];colônia de férias
[alojamento];hotéis; assessoria, consultoria e
informação em culinária; cantinas; assessoria,
consultoria e informação sobre o vinho e suas
características; lanchonetes; retiro (casas de -)
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902860445 13/08/2010
Tit.VESTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA. - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12323211000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Vestem

CFE(4) 3.13.1; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9)
25
calçados
*;vestuário
[chapelaria]
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.902861000 13/08/2010
Tit.SPEED IMPRESSÕES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08408137000191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GUIA SPEED

400

*;chapéus

No.902861026 13/08/2010
Tit.ARAPEVA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12367086000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARAPEVA

400

No.902863037 13/08/2010
400
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VUVULANI
NCL(9) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);entretenimento; rádio e televisão (produção de
programas de -);entretenimento [lazer] (informações
sobre -);televisão e rádio (produção de programas de
-);produção de programas de rádio e televisão
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 19 feltro para construção; ladrilhos não
metálicos para construção; caixão não metálico para
construção sub-aquática; revestimentos [materiais
de construção];dreno para construção; canos rígidos
não
metálicos
[construção];vidro
isolante
[construção];revestimentos não metálicos para
paredes, para construção; vidro de construção;
calhas não metálicas para construção; construção
(materiais de -), não metálicos; materiais de
construção, não metálicos; molduras não metálicas
para construção; pisos não metálicos para
construção; ruas (materiais para construção e
revestimento de -);construção (painéis não metálicos
para -);forros [revestimentos] não metálicos para
construção; mosaicos para construção; painéis não
metálicos para construção; azulejos não metálicos
para construção; vidraças para construção;
coberturas não metálicas para construção;
construção (vidro de -)
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902861042 13/08/2010
Tit.ARAPEVA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12367086000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARAPEVA

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VUVULANI
NCL(9) 38 transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite; telecomunicações
(informações sobre -);teledifusão; correio eletrônico;
transmissão de filmes de televisão via cabo, satélite,
rede de telecomunicação; radiodifusão; computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-)
Procurador: O PRÓPRIO.

400

No.902863088 13/08/2010
400
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JABUZELA
NCL(9) 38 transmissão de filmes de televisão via
cabo, satélite, rede de telecomunicação; correio
eletrônico; transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite; telecomunicações
(informações sobre -);teledifusão; radiodifusão;
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902863100 13/08/2010
400
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JABUZELA
NCL(9) 41 rádio e televisão (produção de programas
de -);entretenimento [lazer] (informações sobre );televisão e rádio (produção de programas de );produção de programas de rádio e televisão;
televisão (programas de entretenimento de );entretenimento
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902864270 16/08/2010
400
Tit.AB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10430131000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AB AMBIENTAL

400

CFE(4) 17.5.21; 27.5.1
NCL(9) 35 aluguel de espaço publicitário; aluguel de
tempo de publicidade em meios de comunicação;
distribuição de material publicitário; espaço
publicitário (aluguel de -);texto (processamento de );jornal (vendas de assinaturas de -) [para
terceiros];textos publicitários (publicação de );documentos (reprodução de -);mala direta

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 11 veículos (aparelhos de iluminação para );iluminação de teto; tubos para descargas elétricas,
para iluminação; lanternas para iluminação; tubos
luminosos para iluminação; aparelho elétrico de
iluminação; lampadários [iluminação pública];postes
de iluminação pública; luminosos (tubos -) para
iluminação
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902862960 13/08/2010
400
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)

CFE(4) 24.17.25; 26.11.25; 27.5.17; 28.19; 29.1.13
NCL(9) 42 projetos técnicos (estudos para -);estudos
para projetos técnicos; engenharia civil [projeto de ];projeto industrial
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AMBIENTAL" E DO SÍMBOLO DE
RECICLAGEM.
Procurador: VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA
No.902866028 16/08/2010
Tit.TRIGO EDITORA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12312843000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIGO ASSOCIADOS

400
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CFE(4) 5.7.2; 27.5.1
NCL(9) 41 agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] apresentação de espetáculos
ao vivo assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais assessoria,
consultoria e informação em edição cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -) cinema (estúdios de
-) clube de livro e disco [lazer ou educação]
colóquios (organização e apresentação de -)
colóquios (organização e apresentação de -)
[informação
em]
colóquios
(organização
e
apresentação de -) [consultoria em]
colóquios
(organização e apresentação de -) [assessoria em]
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] composição musical (serviços de -)
concursos de beleza (organização de -) conferências
(organização e apresentação de -) [assessoria em]
conferências (organização e apresentação de -)
[consultoria em] conferências (organização e
apresentação de -) [informação em] conferências
(organização e apresentação de -) congressos
(organização e apresentação de -) [assessoria em]
congressos (organização e apresentação de -)
[consultoria em] congressos (organização e
apresentação de -) congressos (organização e
apresentação de -) [informação em] decoração de
festa, cerimonial e outros eventos [consultoria em]
distribuição de filmes edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque] edição de videoteipe
editoração eletrônica empréstimos de livros
[biblioteca] espetáculos (serviços de -) espetáculos
ao vivo (apresentação de -) estúdios de cinema
estúdios de gravação (serviços de -) exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos
festas (planejamento de -) filmagem em vídeo
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download] livros
(publicação de -) oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento] organização de
competições
[educação
ou
entretenimento]
organização
de
competições
desportivas
organização de concursos de beleza organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário]
organização de exposições para fins culturais ou
educativos organização e apresentação de colóquios
[consultoria em] organização e apresentação de
colóquios organização e apresentação de colóquios
[informação em] organização e apresentação de
colóquios
[assessoria
em]
organização
e
apresentação de conferências [informação em]
organização e apresentação de conferências
organização e apresentação de conferências
[consultoria em] organização e apresentação de
conferências [assessoria em] organização e
apresentação de congressos [consultoria em]
organização e apresentação de congressos
[assessoria em] organização e apresentação de
congressos [informação em] organização e
apresentação de congressos organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento]
organização e apresentação de seminários
[assessoria em] organização e apresentação de
seminários organização e apresentação de
seminários [consultoria em] organização e
apresentação de seminários [informação em]
organização e apresentação de simpósios
organização e apresentação de simpósios
[assessoria em] organização e apresentação de
simpósios
[informação
em]
organização
e
apresentação de simpósios [consultoria em]
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planejamento de festas produção de filme produção
de programas de rádio e televisão produção de
shows produção de vídeos provimento de serviços
para
publicação
eletrônica
on-line
[não
downloadable] publicação de livros publicação de
textos [exceto para publicidade] publicação on-line
de livros e jornais eletrônicos seminários
(organização e apresentação de -) [consultoria em]
seminários (organização e apresentação de -)
seminários (organização e apresentação de -)
[assessoria em] seminários (organização e
apresentação de -) [informação em] serviços de
concepção de programas de tv/rádio simpósios
(organização e apresentação de -) teatrais
(produções -) teatro de variedades [espetáculos
musicais] televisão e rádio (produção de programas
de -) textos (publicação de -) [exceto para
publicidade] vídeos (produção de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " ASSOCIADOS".
Procurador: MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS

Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.

No.902866737 16/08/2010
400
Tit.FAGUNDES COMERCIAL EXPORTADORA E
IMPORTADORA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07953689000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NTC Computadores

CFE(4) 3.1.4; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 25 pulôveres; saias; cachecóis; cuecas;
malhas
[vestuário];botas
*;casacos
[vestuário];gravatas; lenços de pescoço; paletós;
banho (calções de -);camisas; suéteres; bermudas;
calçados *;calças compridas; coletes; vestuário
*;gorros; meias; bonés; capotes; confeccionado
(vestuário
-);parcas;
artigos
de
malha
[vestuário];botinas; jaquetas; macacões; calças;
camisetas
Procurador: MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA

No.902868330 17/08/2010
400
Tit.TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53966834003308
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TNG

No.902868470 17/08/2010
400
Tit.TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53966834003308
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TNG

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1
NCL(9) 09 notebook [computadores];notebook
[microcomputador
portátil,
menor
que
o
laptop];computador (teclados de -);computador
(periféricos de -);computadores; computadores
portáteis [laptop]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COMPUTADORES".
Procurador: JULIO CESAR GONÇALVES
No.902868071 17/08/2010
400
Tit.TERMOCONFORTO COMERCIO E
IMPORTACAO DE AQUECEDORES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00092383000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TERMO CONFORTO

CFE(4) 3.7.1; 27.5.1
NCL(9) 25 saias; calçados *;ternos; casacos
[vestuário];malhas [vestuário];pulôveres; sungas;
bonés; botas *;calças compridas; capotes; vestuário
*;cachecóis; gorros; blazers [vestuário];calças;
camisas; confeccionado (vestuário -);bermudas;
camisetas; gravatas; jaquetas; meias; artigos de
malha [vestuário];paletós; banho (calções de );coletes; macacões
Procurador: MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA
No.902868594 17/08/2010
400
Tit.EVA COMERCIO E INDUSTRIA DE BOLSAS
LTDA. ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09175508000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AC ANNA CAROLINNA

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 37 caldeira (limpeza e reparo de );desentupimento e limpeza de cano e tubulação;
manutenção de piscinas; instalação e reparo de
equipamentos
de
aquecimento;
instalação,
manutenção e reparo de máquinas; reparação de
equipamento de gás [serviço de manutenção e
reparo];encanamento (serviços de -);assistência
técnica, consultoria e informação sobre filtros para
piscina; conserto de bomba; calefação (instalação,
reparo e manutenção de equipamentos de - ).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONFORTO".

CFE(4) 27.5.1
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NCL(9) 05 suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplementos
alimentares minerais
Procurador: O PRÓPRIO.

NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de sacos e sacolas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos
Procurador: MARIA LUCIA MOSCA

No.902872036 18/08/2010
Tit.JUAREZ ARAUJO DA SILVA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07511275000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIVRARIA BANCA DAS APOSTILAS

No.902868713 17/08/2010
400
Tit.E. STERN SERVIÇOS EMPRESARIAIS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05853995000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E.STERN
CFE(4) 7.3.11; 27.5.1
NCL(9) 19 materiais de construção, não metálicos;
barro para tijolos; cimento *;tijolos; tijolos (barro para
-);telhas não metálicas; areia [exceto areia para
fundição];argamassa; cerâmica (matérias-primas
para -);construção (materiais de -), não metálicos;
areia; revestimentos [materiais de construção]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'CERÂMICA".
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à indústria;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
abrasivos para limpeza
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902868799 17/08/2010
Tit.FABIO ANDERSON BELTRAME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89457277953
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARTENDAL IMÓVEIS

No.902871234 18/08/2010
Tit.TOSHCA ARABIAN LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05691702000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOSHCA ARABIAN

400

400

400

CFE(4) 20.7.1-2
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de instrução e de ensino; comércio (através
de qualquer meio) de materiais impressos; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para encadernação
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "LIVRARIA" E "BANCA DAS
APOSTILAS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902872222 18/08/2010
400
Tit.BIOFÁBRICA MOSCAMED BRASIL (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05378378000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOSCAMED BRASIL

CFE(4) 24.11.18; 24.17.25; 27.5.1
NCL(9) 35 administração comercial; gestão de
franquia; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ARABIAN".
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA

CFE(4) 27.5.1-2; 27.5.17,25
NCL(9) 36 corretores imobiliários; administração de
imóveis; avaliação imobiliária; comércio de imóveis;
leasing de imóveis; aluguel de apartamentos;
imóveis (administração de -);imobiliárias (agências );imobiliária (avaliação -);imobiliários (corretores );administração de carteira de valor mobiliário;
administração de carteira locatícia; agências
imobiliárias; aluguel de escritórios [imóveis];cobrança
de aluguel (serviços de -);imóveis (arrendamento de
-);aluguel
de
loja
[imóvel];constituição
e
administração de fundo de investimento [serviços
financeiros];administração
de
condomínio;
loteamento imobiliário; administração predial;
arrendamento de fazendas; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis];financeira (avaliação -)
[seguros, bancos, imóveis];locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -);assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária; aluguel
(serviços de cobrança de -);apartamentos (aluguel
de -);arrendamento de imóveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IMÓVEIS".
Procurador: AMILTON MANFREDI
No.902869060 17/08/2010
Tit.CERÂMICA BARTH LTDA. - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91037275000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CERÂMICA BARTH

No.902871323 18/08/2010
Tit.TOSHCA ARABIAN LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05691702000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOSHCA ARABIAN

400

CFE(4) 24.11.18; 24.17.25; 27.5.1
NCL(9) 43 bufê (serviço de -);restaurantes; bar
(serviços de -);cafeterias; restaurantes de autoserviço; lanchonetes; cantinas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ARABIAN".
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA

400
No.902871927 18/08/2010
400
Tit.TERRA E MOTO COMERCIO DE PEÇAS E
ACESSORIOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05274951000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: U Move

CFE(4) 3.13.7
NCL(9) 44 tratamento fitossanitário [controle de
pragas agrícola]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902872311 18/08/2010
400
Tit.QUINTINO DOMINGOS CORRETORA DE
SEGUROS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05915972000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DVDMETAL
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "DVD" E "METAL" ISOLADAMENTE.
Procurador: JOSÉ SARMENTO
No.902872796 18/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902872826 18/08/2010

235
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Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902872850 18/08/2010
400
Tit.MGPAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03553832000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FIDELI

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 16 garrafas (embalagens de papelão ou
papel para -);amido (material de embalagem, feito de
-);embalagens feitas de celulose regenerada
(ompi);embalagem (material de -), feito de amido;
embalagens de papel ou plástico; embalagens de
papel para cremes; viscose (folhas de -) para
embalar; plástico bolha [para embalagem ou
empacotamento];filme de polietileno [para embalar
ou embrulhar];sacos [invólucros, sacolas] para
embalar, de papel ou plástico; papel para
embalagem
Procurador: LUIZ CLAUDIO DE MAGALHÃES
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consultoria ];computadores (projeto de sistema de );computadores (projeto de sistema de -)[
informação, assessoria, consultoria ];análise de
sistemas
[informática];análise
de
sistemas
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];manutenção de software de computador;
manutenção
de
software
de
computador[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (elaboração [concepção] de-);software
de computador (elaboração [concepção] de-)[
informação, assessoria, consultoria ];atualização de
software de computador; atualização de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];estudos para projetos técnicos; estudos para
projetos
técnicos[
informação,
assessoria,
consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];hardware de computador (consultoria em );hardware de computador (consultoria em -)[
informação, assessoria, consultoria ];instalação de
software de computador; instalação de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];pesquisa
e
desenvolvimento
[para
terceiros];pesquisa
e
desenvolvimento
[para
terceiros][ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (manutenção de );software de computador (manutenção de -)[
informação, assessoria, consultoria ].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INSTITUTO".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902874063 18/08/2010
Tit.PLATOLANDIA INDUSTRIA COMERCIO E
EXPORTACAO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49673288000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CERAMIC POWER

400

No.902872931 18/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.902872869 18/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.902872940 18/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.902872893 18/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.902872982 18/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.902872907 18/08/2010
400
Tit.INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO E SOCIAL (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08362831000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: II Instituto IDEAR

No.902873032 18/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902873059 18/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 42 software de computador (instalação de );software de computador (instalação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];computador
(duplicação de programas de -);computador
(duplicação de programas de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];criação e manutenção de
web sites para terceiros; criação e manutenção de
web sites para terceiros[ informação, assessoria,

CFE(4) 6.1.2; 11.3.1; 26.4.2
NCL(9) 30 café não torrado; café solúvel; café em
pó;café em grão; café;café (sucedâneos de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES: "CAFÉ" E "EXTRA FORTE".
Procurador: PAULO ROGERIO BIASINI

No.902873075 18/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902873407 18/08/2010
Tit.CAFE JAGUARI LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53419776000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Café MONTANA EXTRA FORTE

400

CFE(4) 26.7.25
NCL(9) 12 embreagens para veículos terrestres.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
CERAMIC.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902874098 18/08/2010
400
Tit.PLASTICOS POLYFEST LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00993439000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FITA POLI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 fitas adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; fitas auto-adesivas [para papelaria ou
uso doméstico];papel (fitas de -);fitas gomadas
[papelaria];fitas de papel
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FITA"
Procurador: LUCIENE BATISTA DE ALMEIDA
No.902874209 18/08/2010
Tit.NORTOX S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75263400000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROJETO PEIXE N'ÁGUA

400
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Marca: BIOALLERGIC

CFE(4) 3.9.1; 3.9.24; 27.5.1,25
NCL(9) 41 informações sobre educação [instrução][
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " PROJETO ".
Procurador: PIERRE MOREAU
No.902874705 18/08/2010
400
Tit.THE ICE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07023804000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: THE ICE

CFE(4) 26.2.3; 27.5.1
NCL(9) 41 competições desportivas (organização de
-);entretenimento;
equipamentos
desportivos
(aluguel de -) [exceto veículos];parques de diversão;
organização
de
competições
desportivas;
apresentação de espetáculos ao vivo; produção de
shows; competições (organização de -) [educação
ou
entretenimento];divertimento;
espetáculos
(serviços de -)
Procurador: SÉRGIO VICTOR MASTROROCCO
No.902875787 19/08/2010
400
Tit.CENTRO ESPÍRITA O SEMEADOR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00216654000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO ESPÍRITA O SEMEADOR

CFE(4) 2.9.14; 27.5.1
NCL(9) 45 serviços de cuidados pessoais voltados
para a população carente, com fins de reabilitação
social, prestados a título de assistência social [dar
banho, vestir, pentear, alimentar com finalidade de
atender
a
necessidades
individuais
específicas];organização de encontros religiosos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CENTRO ESPÍRITA".
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA
No.902876295 19/08/2010
Tit.V. J. DE O. PESSAN - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04565227000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

400

CFE(4) 5.5.21; 27.5.1; 29.1.12
NCL(9) 35 drogaria [comércio];comércio (através de
qualquer meio) de preparações farmacêuticas
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR
No.902876325 19/08/2010
Tit.CATIANA BEZERRA CAMPOS (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11995436000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIA OPEN

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 roupas de banho; roupas de imitação
couro; sungas; toucas de banho; túnicas; turbantes;
capuzes
[vestuário];faixas
[vestuário];gorros;
jaquetas; ligas; ligas de meias; lingerie (fr.);tira
(faixa) para a cabeça; baby-doll; sáris; banho
(calções
de
-);blazers
[vestuário];chapéus
[chapelaria];coletes; espartilhos; faixas para a
cabeça [vestuário];ginástica (roupa para -)
[colante];macacões;
malhas
[vestuário];meiascalças; robe; roupa íntima; roupas de couro;
uniformes; véus [vestuário];bandanas; biqueiras;
calções de banho [sungas];camisas; casacos
[vestuário];cintos [vestuário];luvas sem dedos;
peliças; calçado esportivo; punhos de camisa;
suéteres; suspensórios; togas; banho (roupas de );cintas
[roupa
íntima];combinações
[vestuário];íntima (roupa -);luvas [vestuário];meias;
biquíni; maiô;roupões de banho; ternos; armações
de chapéus; banho (toucas de -);botas *;calças;
camisetas; capotes; ceroulas; couro (roupas de );calção para banho; roupa de baixo; roupa para
ginástica [colante];saias; trajes de banho; vestuário
*;calçados *;combinação [roupa íntima];corpete;
cuecas; calçado para uso profissional; bermuda para
prática de esporte; praia (roupas de -);roupa para
ginástica;
trajes;
artigos
de
malha
[vestuário];calçados de madeira; calças compridas;
coletes [roupa íntima];couro (roupas de imitação de );gravatas;
jérseis
[vestuário];paletós;
peles
[vestuário];quimono
[vestuário];camisola;
boné;roupas
de
fantasia;
sobretudos
[vestuário];sutiãs; toucas de natação; banho
(roupões de -);bermudas; bonés; cachecóis;
calçados em geral *;cartolas; chapéus, bonés etc;
chinelos [pantufas];confeccionado (vestuário );fantasia (roupas de -);pijamas; canga
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; assessoria, consultoria e
informações
sobre
restaurante[
informação,
assessoria,
consultoria
];churrascaria
[restaurante];churrascaria [restaurante][ informação,
assessoria, consultoria ];auto-serviço (restaurantes
de -);auto-serviço (restaurantes de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];bufê (serviço de -);bufê
(serviço de -)[ informação, assessoria, consultoria
];restaurantes; restaurantes[ informação, assessoria,
consultoria ];alimentação natural, macrobiótica
[preparação
de
alimentos
para
consumo];alimentação
natural,
macrobiótica
[preparação
de
alimentos
para
consumo][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação relativa à produção de
alimento; assessoria, consultoria e informação
relativa à produção de alimento[ informação,
assessoria, consultoria ];cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação];cestas
de café da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação][ informação, assessoria, consultoria
];lanchonetes; lanchonetes[ informação, assessoria,
consultoria
];restaurantes
de
auto-serviço;
restaurantes
de
auto-serviço[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria consultoria e
informação em culinária; assessoria consultoria e
informação em culinária[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
técnica em serviço de alimentação; assessoria,
consultoria e informação técnica em serviço de
alimentação[ informação, assessoria, consultoria
];bar (serviços de -);bar (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];cafeterias; cafeterias[
informação, assessoria, consultoria ];cyber-café
[restaurante];cyber-café [restaurante][ informação,
assessoria, consultoria ];cafés [bares];cafés [bares][
informação, assessoria, consultoria ];cantinas;
cantinas[ informação, assessoria, consultoria
];aconselhamento relativo a receitas culinárias;
aconselhamento relativo a receitas culinárias[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em culinária; assessoria,
consultoria e informação em culinária[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BAR".
Procurador: LUIZ CLAUDIO DE MAGALHÃES
No.902876627 19/08/2010
400
Tit.ART-LATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ART.
DE LATEX LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31908825000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ART-LATEX

No.902876341 19/08/2010
400
Tit.RENATO ROSSETTI MARTINS DE OLIVEIRA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11344475000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LANIKAI TIKI BAR
CFE(4) 2.1.7; 21.3.1; 25.7.20; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 28 balões de festa
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LATEX".
Procurador: RUBEM DOS SANTOS QUERIDO
No.902877062 19/08/2010
Tit.O GERADOR LTDA - ME (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11470802000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: O GERADOR

400

CFE(4) 1.15.9; 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 40 aluguel de geradores
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"O GERADOR".
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902877151 19/08/2010
210
Tit.TITAN SPORTS COMÉRCIO DE PRODUTOS
OPTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09627434000190
*INDEFERIMENTO.
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902877410 19/08/2010
400
Tit.LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO
BERGAMO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61282661000494
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: APLVCARE
NCL(9) 05 composição de aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
alimento para bebês em condições especiais;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal ;suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplementos
alimentares minerais
Procurador: VALÉRIA CRISTINA BARCELLOS
FARIA
No.902877976 19/08/2010
400
Tit.ATTA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10443630000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATTA CONSULTORES

No.902878026 19/08/2010
400
Tit.CONTPRIME ASSESSORIA CONTABIL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67667931000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTPRIME
NCL(9) 35 contabilidade; contabilidade[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902878034 19/08/2010
400
Tit.SELFPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09396622000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SELFPLAST
NCL(9) 40 montagem de materiais sob encomenda
[para terceiros];montagem de materiais sob
encomenda [para terceiros][ informação, assessoria,
consultoria ];injeção de plástico [serviço de -];injeção
de plástico [serviço de -][ informação, assessoria,
consultoria
];materiais
(informação
sobre
processamento de -);materiais (informação sobre
processamento de -)[
informação, assessoria,
consultoria ];plastificação; plastificação[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: MARÍLIA GOMES PEREIRA PINTO
No.902878042 19/08/2010
Tit.TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01945461000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TT TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: METRO MODULAR ENGENHARIA DE
FÔRMAS

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(9) 19 molduras não metálicas para construção;
materiais de construção, não metálicos; andaimes
não metálicos; construção (materiais de -), não
metálicos;
revestimentos
[materiais
de
construção];construção (painéis não metálicos para );construções não metálicas; escórias [materiais de
construção]
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO "ENGENHARIA DE FÔRMAS"
Procurador: EDUARDO JOÃO ASSEF JR.

400
No.902878263 19/08/2010
Tit.SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11574829000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIRGA

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 19 cano de cimento ou faiança; manilha
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TUBOS CERÂMICOS".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902878077 19/08/2010
400
Tit.DOTTO CHATEAU EMPREENDIMENTOS LTDA
- EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09813280000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DOTTO CHATEAU

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
construções metálicas transportáveis; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de distribuição de água; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de sinalização; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902878336 19/08/2010
400
Tit.VINICIO MATEUS DE OLIVEIRA
MORGENSTERN (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08829680000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: XIS DO VINI
NCL(9) 43 bar (serviços de -);lanchonetes;
cafeterias; auto-serviço (restaurantes de -)
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.1.1-2
NCL(9) 35 consultoria em organização de negócios[
consultoria ];consultoria profissional em negócios[
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
empresarial[ consultoria ];assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas[
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONSULTORES".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 24.1.25; 27.5.1
NCL(9) 43 lanchonetes; aluguel de acomodações
temporárias; bar (serviços de -);hotéis; acomodações
temporárias
(reservas
de
-);restaurantes;
restaurantes de auto-serviço
Procurador: EMBLEMA ASSESSORIA E SERVIÇOS
S/C LTDA.
No.902878190 19/08/2010
Tit.METRO MODULAR LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65972879000189

400

No.902878476 19/08/2010
400
Tit.3W LOGISTICA CRIATIVA LTDA - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07961553000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BL BANK LOG
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CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 39 entrega de mercadorias; mercadorias
(armazenagem de -);assessoria, consultoria e
informação em serviços de entrega; armazenagem
de mercadorias; entrega de pacotes; assessoria,
consultoria
e
informação
em
transportes;
mercadorias
(entrega
de
-);entrega
de
correspondência ;depósito; intermediação de carga;
logística referente ao transporte de carga; entrega
de malote ;entrega de mensagens; transporte
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902878697 19/08/2010
400
Tit.GSH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE
LTDA - EPP (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09140481000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGHOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9)
09
leitores
[equipamentos
de
processamentos
de
dados];programas
de
computador [para download];computador (memórias
para -);testes, exercícios ou provas de inteligência
(aparelhos e software);processadores [unidades
centrais de processamento] [informática]
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902878794 19/08/2010
400
Tit.PEQUENA NOTÁVEL EMPREENDIMENTOS
ARTÍSTICOS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04723682000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A VILA DO MAIOR PAPAI NOEL DO
MUNDO
NCL(9) 41 entretenimento; apresentação de
espetáculos ao vivo; divertimento; planejamento de
festas
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.902878816 19/08/2010
400
Tit.GSH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE
LTDA - EPP (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09140481000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGHOS
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CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 42 criação de homepage; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática];software de computador
(elaboração
[concepção]
de-);elaboração
[concepção]
de
software
de
computador;
manutenção de software de computador; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; criação e manutenção de web sites para
terceiros; manutenção (criação e -) de web sites para
terceiros
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA

CFE(4) 1.1.1; 1.15.9; 27.5.1
NCL(9) 09 baterias elétricas para veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENERGY AC"
Procurador: COUTO & FERREIRA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
No.902880217 20/08/2010
400
Tit.ANDRÉA LEAL SALGADO DE SOUZA BUGARIB
BATISTA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15184474811
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROJETOCASA

No.902878956 19/08/2010
400
Tit.GSH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE
LTDA - EPP (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09140481000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GSH

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 computadores (instalação, manutenção e
reparo de -);instalação, manutenção e conserto de
computador [hardware];informação sobre reparos;
assistência técnica e manutenção de computador
[hardware];assistência
técnica,
consultoria
e
informação sobre filtros para piscina
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902879111 19/08/2010
400
Tit.TOM.AJMP COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA-ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09012637000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOM WAY
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902879545 20/08/2010
Tit.FORTIM ACUMULADORES INDUSTRIAIS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57287328000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ENERGY AC

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 interiores (decoração de -);interiores
(decoração de -)[ informação, assessoria, consultoria
];decoração de interiores; decoração de interiores[
informação, assessoria, consultoria ].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PROJETO" E "CASA".
Procurador: FERRARO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
No.902880497 20/08/2010
400
Tit.AF2G TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11815737000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TREINUS
NCL(9) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros; fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros);hospedagem de web sites
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902880608 20/08/2010
Tit.FARMA SANTA LTDA. (BR/AP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06117429000140
*INDEFERIMENTO.
Procurador: CLÁUDIO SAMPAIO PORTELA

210

No.902881086 20/08/2010
Tit.GKS PARTICIPAÇÕES LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09036094000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PICCADILLY DOUBLE STAR

400
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-) [colante];banho (calções de -);macacões; saias;
bonés; bandanas
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902882392 20/08/2010
400
Tit.ATHALAIA GRÁFICA E EDITORA LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02717866000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATHALAIA

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(9) 25 calçados em geral *
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

No.902881493 20/08/2010
400
Tit.ANGELO ROBERTO MAZZER TESOTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10607435828
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARM ARTES GRÁFICAS

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 40 fotolito; impressão litográfica; tipografia
[sistema de imprimir com fôrmas em relevo;
impressão tipográfica];acabamentos para papel
[tratamento];impressão ofsete; impressão fotográfica;
impressão; impressão de estampas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'ARTES GRÁFICAS'.
Procurador: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.902882368 20/08/2010
400
Tit.TOM.AJMP COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA-ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09012637000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HORNET SIDE
NCL(9)
25
artigos
de
malha
[vestuário];maiô;confeccionado (vestuário -);roupa
para ginástica; jaquetas; camisas; camisetas; calção
para banho; vestuário *;calças; ginástica (roupa para

No.902882775 20/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902882791 20/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.902881329 20/08/2010
400
Tit.ORIENTE FARMACÊUTICA COM.
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38681730000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORIENTE FARMACÊUTICA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas; drogaria [comércio]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FARMACÊUTICA".
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA

Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 26.5.9; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para
encadernação;
fotocópia
[reprodução
de
documentos];textos publicitários (publicação de );edição de texto publicitário; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos;
assessoria, consultoria e informação sobre
reprodução de documentos; texto (processamento
de -);comércio (através de qualquer meio) de artigos
de papelaria
Procurador: INFORME FEDERAL ASSESSORIA DA
PROP INDUSTRIAL LTDA
No.902882570 20/08/2010
400
Tit.GRANADANET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03206812000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: G GRANADANET

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; fornecimento de mecanismos de
busca para a obtenção, manutenção e distribuição
de dados a partir de um banco de dados localizado
em uma rede mundial de computadores (se o serviço
for
o
provimento
de
acesso
a
um
website);fornecimento de acesso a usuários a uma
rede mundial de computadores [provedores de
serviço];provedor de acesso [telecomunicação]
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902882716 20/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.902882759 20/08/2010

235

No.902882805 20/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902882813 20/08/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902882953 20/08/2010
400
Tit.EDUARDO NATALÍCIO COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10842042000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DONA ZEFINHA CULINÁRIA NORDESTINA

CFE(4) 25.1.18; 26.1.15; 27.5.1
NCL(9) 43 bar (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CULINÁRIA NORDESTINA".
Procurador: EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO
SIM
No.902883135 20/08/2010
400
Tit.MULTCAL SHOPPING DAS PEDRAS LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03707902000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SHOPPING DAS PEDRAS
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CFE(4) 26.7.25; 27.5.1,25
NCL(9) 19 calcária (pedra -);ardósia; calcário;
granito; pedra calcária; cascalho; quartzo; pedra;
pedra artificial; pedras de escórias; pedras de
construção; pedras refratárias
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS
ELEMENTOS NOMINATIVOS.
Procurador: ADIB MIGUEL
No.902884298 23/08/2010
400
Tit.CHANG FUN HWA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67799395000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OPT
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902884980 23/08/2010
400
Tit.GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46325254000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PREMIER GATOS

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 31 alimentos para animais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GATOS".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902885111 23/08/2010
400
Tit.TECNICAR AUTO MECANICA E SERVICOS
LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04741172000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNICAR

CFE(4) 26.4.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
Procurador: PEDRO JOSÉ GOMES DA SILVA
No.902885146 23/08/2010
400
Tit.TECNICAR AUTO MECANICA E SERVICOS
LTDA ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04741172000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNICAR

CFE(4) 26.4.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 37 instalação de aparelho de som para
veículo
Procurador: PEDRO JOSÉ GOMES DA SILVA
No.902885405 23/08/2010
400
Tit.LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02089969000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIRALOCOS
NCL(9) 29 doce de leite (ompi);creme batido;
margarina; bebidas lácteas [onde o leite
predomina];laticínios; creme chantilly; quefir [bebida
láctea];soro de leite; leite condensado; leite em
pó;koumys [bebida láctea];queijos; manteiga; coalho
de queijo; iogurte; kefir [bebida láctea];leite;
manteiga (creme de -);nata [laticínios];creme de leite;
leite de soja [substituto do leite]
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.902885472 23/08/2010
400
Tit.LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02089969000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIRALOCO
NCL(9) 29 manteiga (creme de -);bebidas lácteas
[onde o leite predomina];leite condensado; leite de
soja [substituto do leite];nata [laticínios];quefir
[bebida láctea];queijos; doce de leite (ompi);leite em
pó;laticínios; margarina; coalho de queijo; koumys
[bebida láctea];leite; creme de leite; manteiga;
iogurte; kefir [bebida láctea];soro de leite; requeijão;
coalhada
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.902885510 23/08/2010
400
Tit.LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02089969000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIRALOUCOS
NCL(9) 29 kefir [bebida láctea];quefir [bebida
láctea];requeijão; leite em pó;leite de soja [substituto
do leite];leite condensado; koumys [bebida
láctea];coalho de queijo; creme de leite; creme
batido; laticínios; nata [laticínios];soro de leite;
coalhada; iogurte; leite; manteiga; margarina; coalho;
doce de leite (ompi);queijos; bebidas lácteas [onde o
leite predomina];creme chantilly; manteiga (creme de
-)
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.902885588 23/08/2010
400
Tit.DPV ASSESSORIA E MARKETING LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10668657000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PHARMANAGER
NCL(9) 35 aluguel de espaço publicitário[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria em
gestão de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];distribuição de material publicitário[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisa em
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];propaganda[ informação, assessoria, consultoria
];sistematização de informações em bancos de
dados de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];negócios (avaliações de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de material
publicitário[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria em gestão comercial ou industrial[
informação, assessoria, consultoria ];agências de
publicidade[ informação, assessoria, consultoria

];promotor de eventos [se comerciais][ informação,
assessoria, consultoria ];captação de patrocínio[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisas de
opinião[
informação,
assessoria,
consultoria
];informações de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];promoção de vendas [para terceiros][
informação, assessoria, consultoria ];compilações de
estatísticas[ informação, assessoria, consultoria
];organização e administração de empresa[
informação, assessoria, consultoria ];compilação de
informação para bancos de dados de computador[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários[ informação, assessoria, consultoria
];organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários[ informação, assessoria,
consultoria ];agências de propaganda[ informação,
assessoria, consultoria ];atualização de material
publicitário[ informação, assessoria, consultoria
];feiras (organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários[ informação, assessoria,
consultoria ];gestão (consultoria em -) de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisa de
marketing[ informação, assessoria, consultoria
];levantamento
mercadológico[
informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em organização
de negócios[ informação, assessoria, consultoria
];consultoria profissional em negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];exposições (organização de
-) para fins comerciais ou publicitários; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários[ informação, assessoria, consultoria
];informações (levantamento de -) de negócios[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: PAULO ROBERTO VIGNA
No.902885731 23/08/2010
400
Tit.DPV ASSESSORIA E MARKETING LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10668657000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PHARMANAGER
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);ensino (serviços de
-)[ informação, assessoria, consultoria ];organização
e apresentação de seminários; organização e
apresentação
de
seminários[
informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de simpósios; organização e apresentação de
simpósios[ informação, assessoria, consultoria
];congressos (organização e apresentação de );congressos (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];cursos livres
[ensino];cursos
livres
[ensino][
informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de colóquios; organização e apresentação de
colóquios[ informação, assessoria, consultoria
];conferências (organização e apresentação de );conferências (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];curso técnico
de formação; curso técnico de formação[ informação,
assessoria, consultoria ];colóquios (organização e
apresentação de -);colóquios (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];publicação de textos [exceto para
publicidade];publicação de textos [exceto para
publicidade][ informação, assessoria, consultoria
];competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria, consultoria ];educação (informações
sobre -) [instrução];educação (informações sobre -)
[instrução][ informação, assessoria, consultoria
];livros (publicação de -);livros (publicação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação
de
conferências[
informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de congressos; organização e apresentação de
congressos[ informação, assessoria, consultoria
];treinamento prático [demonstração];treinamento
prático [demonstração][ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
treinamento
[demonstração][ensino];assessoria,

612 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino][ informação, assessoria,
consultoria ];serviços de premiação; serviços de
premiação[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: PAULO ROBERTO VIGNA

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: L&D LUIZ & DAVI

No.902886509 23/08/2010
400
Tit.NINGBO JESSN OCEAN EXPLOITATION CO.,
LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7557400
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: jessn

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 07 içamento de redes (aparelhos para -)
[pesca];ventiladores para motores e máquinas; pintar
(pistolas para -);motores para barcos; manuais
(ferramentas -), exceto operadas mecanicamente;
elo, parte de máquina; ignição (dispositivos de -)
para motores de combustão interna; impressão
(máquinas para -) para uso em chapas metálicas;
cabrestantes; condensadores de vapor [peças de
máquinas];jato (motores a -), exceto para veículos
terrestres; compactadores de lixo; diesel (velas para
reaquecimento de motores -)
Procurador: MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS
No.902886550 23/08/2010
Tit.FISCO SOFT EDITORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02927636000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WS Web Seminário

400

CFE(4) 22.5.1
NCL(9) 41 espetáculos (serviços de -);espetáculos
(serviços de -)[ assessoria, consultoria ];produção de
shows; produção de shows[ assessoria, consultoria
];shows (produção de -);shows (produção de -)[
assessoria, consultoria ];conjunto musical (serviços
de -) [serviços de entretenimento];conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento][
assessoria, consultoria ];promotor de eventos [se
artísticos/culturais];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais][
assessoria,
consultoria
];organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário];organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário][ assessoria, consultoria
];planejamento de festas; planejamento de festas[
assessoria, consultoria ];espetáculos ao vivo
(apresentação
de
-);espetáculos
ao
vivo
(apresentação de -)[ assessoria, consultoria ];banda
de música [serviços de entretenimento];banda de
música [serviços de entretenimento][ assessoria,
consultoria ];festas (planejamento de -);festas
(planejamento de -)[ assessoria, consultoria ];venda
de ingressos para shows e espetáculos; venda de
ingressos para shows e espetáculos[ assessoria,
consultoria ];grupo musical; grupo musical[
assessoria,
consultoria
];apresentação
de
espetáculos ao vivo; apresentação de espetáculos
ao vivo[ assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902886622 23/08/2010
400
Tit.NINGBO JESSN OCEAN EXPLOITATION CO.,
LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7557400
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: jessn

CFE(4) 27.1.1
NCL(9) 41 provimento de serviços para publicação
eletrônica on-line [não downloadable];provimento de
serviços para publicação eletrônica on-line [não
downloadable][ informação, assessoria, consultoria
];edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque];edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque][ informação, assessoria, consultoria
];editoração eletrônica; editoração eletrônica[
informação,
assessoria,
consultoria
];livros
(publicação de -);livros (publicação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];publicação de livros;
publicação de livros[ informação, assessoria,
consultoria ];publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos[ informação, assessoria, consultoria
];publicação
de
textos
[exceto
para
publicidade];publicação de textos [exceto para
publicidade][ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "WEB" E "SEMINÁRIO".
Procurador: MIRANDA, LYNCH E KNEBLEWSKI
LTDA.
No.902886568 23/08/2010
400
Tit.LUIZ HENRIQUE DA SILVA VIEIRA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04604952400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
22
redes
*;laços
[redes,
entrelaçamentos];cordas *;pesca (redes de );barbante; velas de navios; gaxetas fibrosas para
navios; sacos [invólucros, sacolas] para embalagem,
de matéria têxtil
Procurador: MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS
No.902886800 23/08/2010
400
Tit.NINGBO JESSN OCEAN EXPLOITATION CO.,
LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7557400
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: jessn

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 28 anzóis para peixe; iscas artificiais para
pesca; nassas [equipamento de pesca];caniço de
pesca; apetrechos de pesca; varas de pescar;
indicadores de mordida [material de pesca];linhas
para pesca; bóias para pesca; chamariz para caça
ou pesca; sarrico [rede para pesca]
Procurador: MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS
No.902887424 23/08/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO APOIO FISSURADO LABIOPALATAL DE MARINGÁ PR (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80289895000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AFIM

CFE(4) 27.5.1; 27.5.8,11
NCL(9) 45 serviços de promoção de relacionamento
interpessoal, prestados a título de assistência social;
organização de grupos de apoio; serviços de
organização de encontros com finalidade de autoajuda, prestados a título de assistência social;
serviços de orientação espiritual e filosófica,
prestados a título de assistência social; assessoria,
consultoria e informação sobre motivação e
crescimento pessoal; planejamento, organização e
administração de benefícios e serviços sociais;
serviços de cuidados pessoais voltados para a
população carente, com fins de reabilitação social,
prestados a título de assistência social [dar banho,
vestir, pentear, alimentar com finalidade de atender a
necessidades individuais específicas];assessoria,
consultoria e informação sobre auto-ajuda;
assessoria, consultoria e informação sobre técnicas
para
desenvolver
a
criatividade
pessoal;
encaminhamento de providências e orientação social
a indivíduos e grupos; serviços de organização de
encontros com finalidade de integração social,
prestados a título de assistência social
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.902887882 24/08/2010
Tit.NATALCOR S/S LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01407085000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NATALCOR CLÍNICAS

400
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administração comercial[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
contabilidade;
promoção
de
vendas
[para
terceiros];promoção de vendas [para terceiros][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em serviços de recursos
humanos
para
empresas;
organização
e
administração
de
empresa;
organização
e
administração de empresa[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GROUP".
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(9) 44 assistência médica; assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica; assessoria, consultoria e informação na
área
médica;
cirurgias
médicas
[serviços
médicos];consultas
médicas
[serviços
médicos];assessoria, consultoria e informação sobre
cuidados médicos; médicas (clínicas -);assessoria,
consultoria e informação médica; clínicas médicas;
tratamento médico; saúde (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLÍNICAS".
Procurador: ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
JÚNIOR
No.902888170 24/08/2010
400
Tit.APPCO BRASIL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO
DE VENDAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12218168000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: APPCO GROUP SUPPORT
NCL(9) 35 administração comercial; administração
comercial[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade; promoção de venda para terceiros
[publicidade];assessoria, consultoria e informação
em serviços de recursos humanos para empresas;
administração de empresa; administração de
empresa[ informação, assessoria, consultoria
];promoção de vendas [para terceiros];organização e
administração
de
empresa;
organização
e
administração de empresa[ informação, assessoria,
consultoria
];contabilidade;
contabilidade[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GROUP SUPPORT".
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.902888382 24/08/2010
400
Tit.APPCO BRASIL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO
DE VENDAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12218168000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: APPCO GROUP BRASIL
NCL(9) 35 administração comercial; administração
comercial[ informação, assessoria, consultoria
];promoção de vendas [para terceiros];promoção de
vendas [para terceiros][ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
contabilidade;
administração
de
empresa;
administração de empresa[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
serviços de recursos humanos para empresas;
contabilidade; contabilidade[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e administração de
empresa; organização e administração de empresa[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GROUP BRASIL".
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.902888536 24/08/2010
400
Tit.APPCO BRASIL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO
DE VENDAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12218168000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: APPCO GROUP
NCL(9) 35 administração de empresa; administração
de empresa[ informação, assessoria, consultoria
];contabilidade;
contabilidade[
informação,
assessoria, consultoria ];administração comercial;

No.902888625 24/08/2010
400
Tit.CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14930440000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONENGE

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
contabilidade;
promoção
de
vendas
[para
terceiros];promoção de vendas [para terceiros][
informação, assessoria, consultoria ];organização e
administração
de
empresa;
organização
e
administração de empresa[ informação, assessoria,
consultoria ];administração comercial; administração
comercial[ informação, assessoria, consultoria
];administração de empresa; administração de
empresa[ informação, assessoria, consultoria
];contabilidade;
contabilidade[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em serviços de recursos humanos para
empresas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GROUP".
Procurador: CESAR PEDUTI NETO

CFE(4) 26.3.2; 26.3.10; 27.5.1
NCL(9) 36 aluguel de apartamentos; imóveis
(arrendamento de -);administração de imóveis;
agências imobiliárias; locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -);imóveis (administração
de -);incorporação de imóvel
Procurador: ADALGIZA FLORES MENDES

No.902888846 24/08/2010
400
Tit.GOOD BURGUER LANCHONETE LTDA ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11863928000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOOD BURGER

No.902888722 24/08/2010
400
Tit.APPCO BRASIL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO
DE VENDAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12218168000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: APPCO GROUPBRASIL

CFE(4) 8.7.1; 8.7.8; 8.7.17,25
NCL(9) 43 lanchonetes
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO 'GOOD BURGER'.
Procurador: JOADIR DE SOUZA JUNIOR

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9)
35
promoção
de
vendas
[para
terceiros];promoção de vendas [para terceiros][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em contabilidade;
administração de empresa; administração de
empresa[ informação, assessoria, consultoria
];contabilidade;
contabilidade[
informação,
assessoria,
consultoria
];organização
e
administração
de
empresa;
organização
e
administração de empresa[ informação, assessoria,
consultoria ];administração comercial; administração
comercial[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em serviços
de recursos humanos para empresas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GROUPBRASIL".
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.902888838 24/08/2010
400
Tit.APPCO BRASIL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO
DE VENDAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12218168000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: APPCO GROUP

No.902888978 24/08/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17211202000347
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PENSAR - REVISTA ELETRÔNICA DA
FAJE
NCL(9) 41 publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; provimento de serviços para publicação
eletrônica
on-line
[não
downloadable];livros
(publicação de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "REVISTA ELETRÔNICA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902888986 24/08/2010
400
Tit.APPCO BRASIL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO
DE VENDAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12218168000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: APPCO GROUPSUPPORT
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No.902890255 24/08/2010
Tit.VOCE BABY COMERCIO DE PRODUTOS
INFANTIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11993861000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Você Baby

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 contabilidade; contabilidade[ informação,
assessoria, consultoria ];administração de empresa;
administração de empresa[ informação, assessoria,
consultoria ];administração comercial; administração
comercial[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade;
promoção
de
vendas
[para
terceiros];promoção de vendas [para terceiros][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em serviços de recursos
humanos
para
empresas;
organização
e
administração
de
empresa;
organização
e
administração de empresa[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GROUPSUPPORT".
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.902889567 24/08/2010
400
Tit.USIPROL USINAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09103645000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: USIPROL USINAGEM INDUSTRIAL LTDA

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 40 assessoria, consultoria e informação em
tratamento
de
materiais
ferramentaria
[transformação, tratamento ou beneficiamento]
fundição de metal galvanização informação sobre
tratamento de materiais metal (temperamento de -)
metal (tratamento de -) metalizar soldagem
usinagem [operação mecânica pela qual se dá forma
à matéria-prima], transformação, beneficiamento e
tratamento usinagem [operação mecânica pela qual
se dá forma à matéria-prima], transformação,
beneficiamento e tratamento [consultoria em]
usinagem [operação mecânica pela qual se dá forma
à matéria-prima], transformação, beneficiamento e
tratamento [informação em] usinagem [operação
mecânica pela qual se dá forma à matéria-prima],
transformação,
beneficiamento
e
tratamento
[assessoria em] vulcanização [tratamento de
material].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "USINAGEM INDUSTRIAL" E
"LTDA".
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.902889664 24/08/2010
400
Tit.SELFPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09396622000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SELFPLAST

CFE(4) 27.5.23-25; 28.19
NCL(9) 17 fibras plásticas, exceto para uso em
têxteis; canos (conexões não metálicas para );conexões não metálicas para canos; canos (juntas
de vedação para -);plásticas (fibras -), exceto para
uso em têxteis; fios de materiais plásticos, exceto
para uso têxtil; reforço para canos (materiais não
metálicos de -);embalar [enchimento] (materiais de
borracha ou plástico para -);emenda para mangueira
;chapa ou lamina de plástico; isolantes
Procurador: MARÍLIA GOMES PEREIRA PINTO
No.902889680 24/08/2010
400
Tit.1A VIA CONTABILIDADE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05867808000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 1ª via contabilidade
NCL(9) 35 contabilidade; contabilidade[ assessoria,
consultoria ];declarações de impostos (preparação
de -);declarações de impostos (preparação de -)[
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONTABILIDADE".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902889800 24/08/2010
Tit.ARKEMA FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0190535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RILSAMID
NCL(9) 10 cateteres
Prior.:10 3 716 187
25/02/2010 FR
Procurador: VANESSA DA SILVA FERRO

400

No.902889834 24/08/2010
Tit.PAYSANDU SPORT CLUB (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04982484000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: P S C

400

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 administração comercial; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de cama, mesa e banho[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de roupas[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de rendas e
bordados; franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de negócios];franchising [sistema pelo
qual empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de negócios][ informação,
assessoria, consultoria ];gestão de franquia;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BABY".
Procurador: ALFREDO FRANCISCO ALVES
No.902890263 24/08/2010
400
Tit.TELESAD - IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE
EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO
MÉDICO S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10794658000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: telesad

CFE(4) 24.1.1; 27.5.1
NCL(9) 41 clubes (serviços de -) [lazer ou
educação];competições desportivas (organização de
-);estádios (aluguel de -);competições (organização
de -) [educação ou entretenimento];organização de
competições desportivas
Procurador: CLÁUDIO SAMPAIO PORTELA
No.902889869 24/08/2010
400
Tit.ARKEMA FRANCE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0190535
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RILSAMID
NCL(9) 09 mangas de junção para cabos elétricos;
revestimentos para cabos elétricos; cabos elétricos;
cabos de ignição para motores
Prior.:10 3 716 187
25/02/2010 FR
Procurador: VANESSA DA SILVA FERRO

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 10 aparelho ou instrumento médico; médicos
(aparelhos e instrumentos -).
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902890271 24/08/2010

400
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Tit.TELESAD - IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE
EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO
MÉDICO S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10794658000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: telesad

CFE(4) 5.11.2; 27.5.1
NCL(9) 30 farinha de tapioca; pimenta; especiarias;
farinhas para uso alimentar *; tapioca (farinha de -)
para uso alimentar; alimentos farináceos; farinha de
mandioca; tapioca; temperos
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor];representação comercial;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

No.902891316 24/08/2010
Tit.J.V.M. ALIMENTOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10512126000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: procanis

400

No.902890441 24/08/2010
400
Tit.COMPUSET INFORMATICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65529489000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPUSET

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 31 alimentos para animais; alimentos para
animais de estimação
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "procanis".
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
CFE(4) 16.1.6
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação[ consultoria ];consultoria
em hardware de computador[ consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902890786 24/08/2010
400
Tit.ALBITECH COMERCIAL DISTRIB. DE
SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA-EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71878151000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHELATE TRAACS MOM & BABY
NCL(9) 05 suplementos alimentares minerais;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em barra para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; complemento/
suplemento alimentar para uso medicinal
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902891278 24/08/2010
400
Tit.P DE A LEAL MARTINS RESTAURANTE-ME
(BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08329352000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MANIOCA

No.902891995 25/08/2010
400
Tit.MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02378779000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MSC LOGÍSTICA

CFE(4) 29.1.2,8
NCL(9) 39 armazéns (aluguel de -);armazéns
(aluguel de -)[ informação, assessoria, consultoria
];corretagem de transporte; corretagem de
transporte[ informação, assessoria, consultoria
];despachante de frete somente para corretagem de
frete; despachante de frete somente para
corretagem de frete[ informação, assessoria,
consultoria ];reservas para transporte; reservas para
transporte[ informação, assessoria, consultoria
];armazenagem (aluguel de contêineres de );armazenagem (aluguel de contêineres de -)[
informação, assessoria, consultoria ];corretagem
marítima;
corretagem
marítima[
informação,
assessoria, consultoria ];transporte ferroviário;
transporte ferroviário[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
serviços de entrega; assessoria, consultoria e
informação em serviços de entrega[ informação,

assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em transportes; assessoria, consultoria e
informação em transportes[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
serviços de tráfego
;assessoria, consultoria e
informação em serviços de tráfego
[
informação, assessoria, consultoria ];pesagem de
mercadoria; pesagem de mercadoria[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de barcos; aluguel
de barcos[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de contêineres de armazenagem; aluguel
de contêineres de armazenagem[ informação,
assessoria, consultoria ];barcaça (transporte por );barcaça (transporte por -)[ informação, assessoria,
consultoria ];despachantes (serviços de -) de frete;
despachantes (serviços de -) de frete[ informação,
assessoria, consultoria ];transporte por balsa;
transporte por balsa[ informação, assessoria,
consultoria ];transporte por barco; transporte por
barco[ informação, assessoria, consultoria ];leasing
de veículos; leasing de veículos[ informação,
assessoria, consultoria ];operação de portos
[transporte];operação
de
portos
[transporte][
informação, assessoria, consultoria ];operação de
rodovias
[transporte];operação
de
rodovias
[transporte][ informação, assessoria, consultoria
];logística referente ao transporte de carga; logística
referente ao transporte de carga[ informação,
assessoria,
consultoria
];armazenagem
de
mercadorias;
armazenagem
de
mercadorias[
informação, assessoria, consultoria ];depósito;
depósito[ informação, assessoria, consultoria
];estivagem; estivagem[ informação, assessoria,
consultoria
];informações
sobre
transportes;
informações
sobre
transportes[
informação,
assessoria, consultoria ];transporte (reservas para );transporte
(reservas
para
-)[
informação,
assessoria, consultoria ];transporte por barcaça;
transporte por barcaça[ informação, assessoria,
consultoria ];abrigo de barcos; abrigo de barcos[
informação, assessoria, consultoria ];armazenagem;
armazenagem[ informação, assessoria, consultoria
];embalagem de mercadorias; embalagem de
mercadorias[ informação, assessoria, consultoria
];informações (armazenamento de -);informações
(armazenamento de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];afretamento; afretamento[ informação,
assessoria,
consultoria
];operação
de
estacionamento; operação de estacionamento[
informação, assessoria, consultoria ];corretagem de
frete [despachante de frete];corretagem de frete
[despachante de frete][ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de armazéns; aluguel de
armazéns[ informação, assessoria, consultoria
];carregamento de bagagens; carregamento de
bagagens[ informação, assessoria, consultoria
];entrega de mercadorias; entrega de mercadorias[
informação, assessoria, consultoria ];expedição de
frete; expedição de frete[ informação, assessoria,
consultoria ];estivagem [conjunto de operações
destinadas à movimentação de mercadorias de terra
para bordo, ou de uma embarcação para outra, ou
de bordo para terra];estivagem [conjunto de
operações destinadas à movimentação de
mercadorias de terra para bordo, ou de uma
embarcação para outra, ou de bordo para terra][
informação, assessoria, consultoria ];transporte
marítimo;
transporte
marítimo[
informação,
assessoria, consultoria ];transporte por caminhão;
transporte por caminhão[ informação, assessoria,
consultoria ];guarda-volume [sala ou lugar qualquer
para, com segurança e por determinado tempo, se
depositarem volumes];guarda-volume [sala ou lugar
qualquer para, com segurança e por determinado
tempo, se depositarem volumes][ informação,
assessoria, consultoria ];frete [transporte de
mercadorias];frete [transporte de mercadorias][
informação, assessoria, consultoria ];transporte
(corretagem de -);transporte (corretagem de -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em armazenagem;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
armazenagem[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
embalagem; assessoria, consultoria e informação
em embalagem[ informação, assessoria, consultoria
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];agenciamento de navio; agenciamento de navio[
informação,
assessoria,
consultoria
];descarregamento [carga];descarregamento [carga][
informação, assessoria, consultoria ];frete (serviços
de despachantes de -);frete (serviços de
despachantes de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];locação de caminhões; locação de
caminhões[ informação, assessoria, consultoria
];mercadorias (armazenagem de -);mercadorias
(armazenagem de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];mercadorias (entrega de -);mercadorias
(entrega de -)[ informação, assessoria, consultoria
];transporte; transporte[ informação, assessoria,
consultoria ];transporte fluvial; transporte fluvial[
informação, assessoria, consultoria ];arrendamento
de
contêiner;
arrendamento
de
contêiner[
informação, assessoria, consultoria ];intermediação
de carga; intermediação de carga[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOGÍSTICA".
Procurador: SHEILA ELIAS
No.902892037 25/08/2010
400
Tit.MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02378779000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA

CFE(4) 29.1.2,8
NCL(9) 39 abrigo de barcos; abrigo de barcos[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
contêineres
de
armazenagem;
aluguel
de
contêineres
de
armazenagem[
informação,
assessoria, consultoria ];mensagens (entrega de );mensagens (entrega de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];transporte por barcaça; transporte por
barcaça[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informações sobre
transportes; assessoria, consultoria e informações
sobre
transportes[
informação,
assessoria,
consultoria ];estivagem [conjunto de operações
destinadas à movimentação de mercadorias de terra
para bordo, ou de uma embarcação para outra, ou
de bordo para terra];estivagem [conjunto de
operações destinadas à movimentação de
mercadorias de terra para bordo, ou de uma
embarcação para outra, ou de bordo para terra][
informação, assessoria, consultoria ];informações
sobre transportes; informações sobre transportes[
informação, assessoria, consultoria ];transporte;
transporte[ informação, assessoria, consultoria
];transporte (reservas para -);transporte (reservas
para -)[ informação, assessoria, consultoria
];transporte por barco; transporte por barco[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em armazenagem;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
armazenagem[ informação, assessoria, consultoria
];leasing de veículos; leasing de veículos[
informação, assessoria, consultoria ];armazenagem
de mercadorias; armazenagem de mercadorias[
informação, assessoria, consultoria ];corretagem de
transporte; corretagem de transporte[ informação,
assessoria, consultoria ];expedição de frete;
expedição de frete[ informação, assessoria,
consultoria ];informações (armazenamento de );informações (armazenamento de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];locação de caminhões;
locação de caminhões[ informação, assessoria,
consultoria ];transporte ferroviário; transporte
ferroviário[ informação, assessoria, consultoria

RPI 2214 de 11/06/2013

];transporte
marítimo;
transporte
marítimo[
informação, assessoria, consultoria ];transportes
(informações sobre -);transportes (informações sobre
-)[ informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em transportes; assessoria,
consultoria e informação em transportes[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de armazéns;
aluguel de armazéns[ informação, assessoria,
consultoria
];descarregamento
[carga];descarregamento
[carga][
informação,
assessoria, consultoria ];estivagem; estivagem[
informação, assessoria, consultoria ];transporte
fluvial; transporte fluvial[ informação, assessoria,
consultoria ];transporte por balsa; transporte por
balsa[ informação, assessoria, consultoria ];logística
referente ao transporte de carga; logística referente
ao transporte de carga[ informação, assessoria,
consultoria
];operação
de
portos
[transporte];operação
de
portos
[transporte][
informação,
assessoria,
consultoria
];empacotamento de mercadorias para fins de
transporte; empacotamento de mercadorias para fins
de transporte[ informação, assessoria, consultoria
];armazenagem;
armazenagem[
informação,
assessoria, consultoria ];armazenagem (aluguel de
contêineres de -);armazenagem (aluguel de
contêineres
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];armazéns (aluguel de -);armazéns
(aluguel de -)[ informação, assessoria, consultoria
];corretagem
marítima;
corretagem
marítima[
informação, assessoria, consultoria ];depósito;
depósito[ informação, assessoria, consultoria ];frete
(serviços de despachantes de -);frete (serviços de
despachantes de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];frete [transporte de mercadorias];frete
[transporte de mercadorias][ informação, assessoria,
consultoria ];mercadorias (entrega de -);mercadorias
(entrega de -)[ informação, assessoria, consultoria
];transporte por caminhão; transporte por caminhão[
informação, assessoria, consultoria ];viajantes
(transporte de -);viajantes (transporte de -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria
e
informação
em
embalagem;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
embalagem[ informação, assessoria, consultoria
];despachantes
(serviços
de
-)
de
frete;
despachantes (serviços de -) de frete[ informação,
assessoria, consultoria ];intermediação de carga;
intermediação de carga[ informação, assessoria,
consultoria ];operação de estacionamento; operação
de
estacionamento[
informação,
assessoria,
consultoria ];aluguel de veículos; aluguel de
veículos[
informação,
assessoria,
consultoria
];carregamento de bagagens; carregamento de
bagagens[ informação, assessoria, consultoria
];entrega de mercadorias; entrega de mercadorias[
informação, assessoria, consultoria ];entrega de
pacotes;
entrega
de
pacotes[
informação,
assessoria, consultoria ];reservas para transporte;
reservas para transporte[ informação, assessoria,
consultoria ];transporte (corretagem de -);transporte
(corretagem de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];corretagem de frete [despachante de
frete];corretagem de frete [despachante de frete][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em serviços de tráfego
;assessoria, consultoria e informação em serviços
de tráfego
[ informação, assessoria, consultoria
];guarda-volume [sala ou lugar qualquer para, com
segurança e por determinado tempo, se depositarem
volumes];guarda-volume [sala ou lugar qualquer
para, com segurança e por determinado tempo, se
depositarem volumes][ informação, assessoria,
consultoria
];operação
de
rodovias
[transporte];operação de rodovias [transporte][
informação, assessoria, consultoria ];afretamento;
afretamento[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de barcos; aluguel de barcos[ informação,
assessoria, consultoria ];barcaça (transporte por );barcaça (transporte por -)[ informação, assessoria,
consultoria
];embalagem
de
mercadorias;
embalagem de mercadorias[ informação, assessoria,
consultoria ];mercadorias (armazenagem de );mercadorias (armazenagem de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOGÍSTICA".
Procurador: SHEILA ELIAS
No.902892304 25/08/2010
400
Tit.LMQ SERVIÇOS DE SAUDE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10723814000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WEBIMAGEM

CFE(4) 26.2.5; 27.5.1
NCL(9) 44 psicólogos (serviços de -);consultas
médicas [serviços médicos];assessoria, consultoria e
informação no campo da saúde e da medicina;
saúde (serviços de -);assessoria, consultoria e
informação sobre cuidados médicos; assessoria,
consultoria e informação na área médica; serviços
de raio-x; clínicas médicas; reabilitações físicas,
mentais e emocionais [serviços médicos];médicas
(clínicas -).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " WEBIMAGEM".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902892339 25/08/2010
Tit.EASTMAN KODAK COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7358687
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACHIEVE
NCL(9) 07 clichês para impressão
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

400

No.902893130 25/08/2010
400
Tit.ARNALDO ALVES PEREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84492619887
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: E ECOANDO AMAZONIA & CERRADO

CFE(4) 5.3.11; 26.11.2; 27.5.1
NCL(9) 03 cosméticos
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902893319 25/08/2010
400
Tit.NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02863803000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NEWORK
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de ventilação; importação-exportação
(agências de -)
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902893653 25/08/2010
400
Tit.TRIGO FINO BAR E RESTAURANTE LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00638263000120
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIGO FINO
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Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ
No.902895010 25/08/2010
400
Tit.GLOBAL WEB DATA TRANSFER DO BRASIL
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12231697000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRUST FILES
NCL(9) 09 programas de computador gravados
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902895036 25/08/2010
400
Tit.TRIÂNGULO PISOS E PAINÉIS LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75059857000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Triângulo Pisos de Madeira

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INVOICEWARE
NCL(9)
42
programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria, consultoria ].
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902895192 25/08/2010
Tit.TARGET PREVIEW DE MODA E
DESENVOLVIMENTO LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91664839000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRONEXO MARKETING DIGITAL

400

CFE(4) 5.7.2; 27.5.1
NCL(9) 43 bar (serviços de -);restaurantes; cafés
[bares];lanchonetes; restaurantes de auto-serviço;
cantinas
Procurador: JAHIR MALTA NUNES
No.902894129 25/08/2010
400
Tit.TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53966834003308
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TNG

CFE(4) 3.1.1; 27.5.1
NCL(9) 25 suéteres; capuzes [vestuário];cuecas;
paletós; vestuário *;banho (roupões de -);blazers
[vestuário];botas
*;malhas
[vestuário];saias;
bermudas; calçados em geral *;camisas; jaquetas;
luvas [vestuário];meias; agasalhos para as mãos;
banho (sandálias de -);banho (calções de -);bonés;
calças; confeccionado (vestuário -);macacões;
artigos de malha [vestuário];banho (chinelos de );casacos [vestuário];gravatas; pulôveres; calçados
*;banho (roupas de -);cachecóis; calças compridas;
camisetas
Procurador: MAURO CÉSAR DA SILVA BRAGA

CFE(4) 26.3.3; 26.3.7; 27.5.1,25
NCL(9) 35 madeira (avaliação de -) em pé [para
construção];madeira (avaliação de -) em pé [para
construção][ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de materiais
de construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madeira; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madeira[ informação,
assessoria, consultoria ];importação-exportação
(agências de -);avaliação de madeira em pé [para
construção];avaliação de madeira em pé [para
construção][ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PISOS DE MADEIRA".
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ

CFE(4) 26.3.1; 27.5.1
NCL(9) 35 relações públicas; preparação de colunas
publicitárias; agências de propaganda; atualização
de material publicitário; exposições (organização de ) para fins comerciais ou publicitários; marketing
(estudos de -);pesquisa de marketing; material
publicitário (distribuição de -);externa (publicidade -)
[letreiros,
outdoors];distribuição
de
material
publicitário; pesquisa em negócios; agências de
publicidade; mala direta (publicidade por -);material
publicitário (atualização de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MARKETING DIGITAL".
Procurador: EDEMAR PEREIRA CAPELLA
No.902895273 25/08/2010
400
Tit.TRIÂNGULO PISOS E PAINÉIS LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75059857000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Triângulo Pisos de Madeira

No.902895044 25/08/2010
400
Tit.INCOMP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00176484000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INCOMP

No.902894706 25/08/2010
400
Tit.TRIÂNGULO PISOS E PAINÉIS LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75059857000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Triângulo Pisos de Madeira
CFE(4) 26.3.3-4; 26.3.7; 27.5.1,25
NCL(9) 27 revestimento de assoalho; assoalho
(revestimento de -);carpetes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PISOS DE MADEIRA".
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ

CFE(4) 26.3.3; 27.5.1
NCL(9) 37 assessoria, consultoria e informação em
serviços de revestimentos; assessoria, consultoria e
informação em serviços de revestimentos[
informação, assessoria, consultoria ];colocação de
piso e pedra; colocação de piso e pedra[ informação,
assessoria, consultoria ];construção e reparação em
colocação de piso; construção e reparação em
colocação de piso[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PISOS DE MADEIRA".

CFE(4) 3.7.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores;
importação-exportação (agências de -);comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902895184 25/08/2010
400
Tit.GLOBAL WEB DATA TRANSFER DO BRASIL
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12231697000190

No.902895370 25/08/2010
400
Tit.TRIÂNGULO PISOS E PAINÉIS LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75059857000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Triângulo Pisos de Madeira
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03853896000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GADO LEGAL MARFRIG

NCL(9) 39 logística referente ao transporte de carga;
transporte por caminhão; transporte; transporte de
móveis
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902897438 26/08/2010
400
Tit.CEARÁ COMERCIAL DE ALUMÍNIO LTDA EPP
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12055963000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CA CEARÁ ALUMÍNIO

CFE(4) 26.3.3-4; 26.3.7; 27.5.1,25
NCL(9) 19 madeira compensada (folhas de -);pisos
não metálicos para construção; tacos de assoalho
em parquete; assoalhos em parquetes; estruturas
não metálicas para construção; tábuas; parquete
(tacos de assoalho em -);tábuas de assoalho; pisos
não metálicos; folhas de madeira compensada;
madeira serrada; materiais de construção, não
metálicos; tacos para assoalho; tábua de madeira;
madeira (pavimentos de -);madeira (papelão de
pasta de -), para construções; madeira trabalhada;
lâmina de madeira; parquetes (assoalhos em );revestimentos não metálicos para construção
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PISOS DE MADEIRA".
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ
No.902895567 25/08/2010
Tit.J.S. E JU CONFECÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12090865000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VINAKA

400

CFE(4) 5.5.20; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
fotografias; comércio (através de qualquer meio) de
roupas
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902895745 25/08/2010
Tit.IRON BLINDADOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57843435000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IRON BLINDADOS

400

CFE(4) 2.1.23; 27.5.1
NCL(9) 40 blindagem de veículo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BLINDADOS".
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902896474 26/08/2010
Tit.MARFRIG ALIMENTOS S/A (BR/SP)

400

CFE(4) 3.4.1
NCL(9) 29 salame; croquetes; fígado; carne (molhos
de -);carne de ovelha; carne em conserva; carne
enlatada; hambúrguer, exceto de peixe; carne de
carneiro; costelinha; carne; rim; carne de rã;gorduras
comestíveis; carne fresca; embutido [frios] ;costela;
caldo de carne para cozinha
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GADO
Procurador: ROQUE ALOÍSIO SCHARDONG
No.902896830 26/08/2010
Tit.GEODINÂMICA EDITORA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11130917000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Geodinâmica

400

CFE(4) 27.1.25
NCL(9) 16 impressas (publicações -);impresso
(material
-);cartas
[mapas];globos
terrestres;
calendário de folhas destacáveis; cartazes
[pôsteres];almanaques; livros; geográficos (mapas );atlas; gráficas (reproduções -);calendários; livro
didático; cartão postal
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902896890 26/08/2010
400
Tit.RODOMOVEL TRANSPORTES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92579325000199
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 1.15.15
NCL(9) 39 logística referente ao transporte de carga;
transporte por caminhão; transporte; transporte de
móveis
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902896954 26/08/2010
400
Tit.RODOMOVEL TRANSPORTES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92579325000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MARELLI

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de ferragem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ALUMÍNIO".
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.902897713 26/08/2010
400
Tit.EDUARDO HENRIQUE DE ARAÚJO SILVA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05774953483
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DUDU DO ACORDEON
NCL(9) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];entretenimento;
grupo
musical;
produção de shows; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento];composição musical
(serviços de -);espetáculos ao vivo (apresentação de
-);shows (produção de -);gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio);venda de ingressos
para shows e espetáculos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACORDEON".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902897764 26/08/2010
400
Tit.NYCOMED GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0019224
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEOSALIF
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.902897845 26/08/2010
400
Tit.ARPEM - PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE
BEBIDAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04040543000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PKDO
NCL(9) 32 refrigerante [bebida];cidra bebida não
alcoólica [cf. sidra.] ;xarope para bebida não
alcoólica;
água
gasosa;
águas
minerais
engarrafadas; aperitivos não-alcoólicos; bebidas
efervescentes (pastilhas para -);coquetéis nãoalcoólicos; fruta (bebidas não alcoólicas à base de
suco de -);leite de amêndoas [bebida];minerais
(águas -) engarrafadas; mosto; suco de fruta;
essência não alcoólica para fabricar bebidas ;polpa
de fruta e de legume para bebida; pó para suco;
água desmineralizada para beber; xarope de fruta;
água mineral [bebida];fruta (extratos de -), não
alcoólicos; frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas];gengibre (cerveja de -);lúpulo (extratos de ) para fabricar cerveja; néctares de fruta [nãoalcoólicos];água potável para beber; substância para
fazer bebida não alcoólica ;suco de fruta (bebidas
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não alcoólicas à base de -);soro de leite (bebidas à
base de -);cerveja não fermentada [mosto de
cerveja];isotônicas (bebidas -);licores (produtos para
fabricar -);litinada (água -);salsaparrilha [bebida nãoalcoólica];suco de tomate [bebida];xaropes para
limonada; garapa [bebida];amendoim (leite de -)
[bebida não-alcoólica];essências para fabricar
bebidas; fruta (néctares de -) [não-alcoólicos];leite de
amendoim [bebida não-alcoólica];limonadas; mosto
de malte; pastilhas para bebidas efervescentes;
guaraná [bebida não alcoólica];água-de-coco; bebida
em xarope; água de seltz; águas [bebidas];nãoalcoólicas
(bebidas
-);pós
para
bebidas
efervescentes; água gasosa (produtos para fabricar );água mineral (produtos para fabricar -);bebidas
não-alcoólicas; cerveja de gengibre; frutas (sucos de
-);sidra [não-alcoólica];xaropes para bebidas; pó
para milk-shake, exceto à base de leite; bebida
fermentada não alcoólica; amêndoas (leite de -)
[bebida];bebidas (preparações para fabricar );bebidas efervescentes (pós para -);orchata; milk
shake; água clorada para beber; bebida energética
não alcoólica; água de soda; água litinada; bebidas à
base de soro de leite; cerveja; extratos de fruta não
alcoólicos; malte [cerveja];seltz (água de -);sorvetes
(bebidas à base de -);achocolatado em pó para
bebida; mosto de uva [não-fermentado]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902898396 26/08/2010
400
Tit.BAYAH CONFECÇÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10388076000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CAOX
NCL(9) 25 roupa íntima; roupa para ginástica;
roupas íntimas absorventes de transpiração; banho
(chinelos de -);banho (roupas de -);banho (roupões
de
-);casacos
[vestuário];malhas
[vestuário];pulôveres; bermudas; jaquetas; pijamas;
bermuda para prática de esporte; biquíni; calção
para banho; calças compridas; ginástica (roupa para
-) [colante];íntima (roupa -);sungas; cachecóis;
camisetas; ciclistas (vestuário para -);cuecas; canga;
maiô;roupa para ginástica [colante];saias; sandálias;
artigos de malha [vestuário];banho (sandálias de );combinação [roupa íntima];polainas; toucas de
banho;
confeccionado
(vestuário
-);lingerie
(fr.);roupas de banho; sutiãs; bonés; coletes;
combinações [vestuário];impermeáveis (roupas );roupas
íntimas
antitranspirantes;
jérseis
[vestuário];baby-doll;
calções
de
banho
[sungas];meias; roupões de banho; camisola; faixas
para a cabeça [vestuário];praia (roupas de -);trajes
de banho; banho (calções de -);gorros; macacões;
tira (faixa) para a cabeça; roupa de baixo; calças
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902898647 26/08/2010
Tit.BAYAH CONFECÇÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10388076000190
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

(sandálias de -);ginástica (sapatos para );impermeáveis
(roupas
-);chinelo
[vestuário
comum];quimono [vestuário];roupa de baixo; saias;
sandálias;
vestuário
(incluídos
nesta
classe);ginástica (roupa para -) [colante];roupas de
banho; sutiãs; banho (roupões de -);bermudas;
bonés;
casacos
[vestuário];combinações
[vestuário];gorros; poncho; maiô;bermuda para
prática de esporte; roupa para ginástica
[colante];roupas íntimas antitranspirantes; sutiã para
postura sem finalidade terapêutica; robe; artigos de
malha [vestuário];calçados em geral (incluídos nesta
classe);capuzes [vestuário];cuecas; pijamas; canga;
camisola; trajes; calças compridas; camisas; faixas
para
a
cabeça
[vestuário];jérseis
[vestuário];pulôveres; roupa íntima; roupas íntimas
absorventes de transpiração; toucas de natação;
camisetas; ciclistas (vestuário para -);corpete;
jaquetas; malhas [vestuário];boné;calças; coletes
[roupa íntima];lingerie (fr.);baby-doll; praia (roupas de
-);sungas; banho (calções de -);coletes; biquíni;
cintos [vestuário]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902899171 26/08/2010
Tit.CONSULTORYS CONSULTORIA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01611133000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSULTORYS CONSULTORIA

400

No.902899562 26/08/2010
400
Tit.INDOCHINE RESTAURANTE LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05455793000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PARADA DA LAPA CHOPP E CULTURA

CFE(4) 26.1.1
NCL(9) 35 gestão (consultoria em -) de negócios;
gestão (consultoria em -) de negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];contabilidade; contabilidade[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONSULTORIA"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902899295 26/08/2010
Tit.CHOCOLATES GAROTO S.A. (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28053619000183
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

400

400

CFE(4) 26.13.25
NCL(9) 25 roupa para ginástica; trajes de banho;
parcas; capotes; meias; roupões de banho;
bandanas; banho (chinelos de -);banho (roupas de );calções de banho [sungas];cintos porta-moedas
[vestuário];combinação
[roupa
íntima];polainas;
calção para banho; suéteres; toucas de banho;
banho
(toucas
de
-);cachecóis;
chinelos
[pantufas];macacões; penhoar; tira (faixa) para a
cabeça; confeccionado (vestuário -);íntima (roupa );antitranspirantes
(roupas
íntimas
-);banho

(molho
de
-);
ketchup
[molho];
tempero
[condimento];chocolate (bebidas de -) com leite;
congelado (iogurte -); doces [confeitos];fondants
[confeitos];gelado (chá -); casquinha para sorvete;
pão; gelo, natural ou artificial; pasta de amêndoas;
sorvete; café; café (sucedâneos de -); chá;gelado
(iogurte -);gelados comestíveis; gomas de mascar,
exceto para uso medicinal; chocolate em pó [para
uso na culinária, exceto para fabricação de
bebidas];sanduíches; bebidas à base de chocolate;
milho (flocos de -); pó para fabricação de doce; floco
de cereal; mostarda; muesli; alimentares (massas -);
alimentos farináceos; café (bebidas de -) com leite;
café (preparações vegetais para uso como
substitutos de-);chá (bebidas à base de -);macarrão;
brigadeiro, cajuzinho e quindim; gelados comestíveis
(pós para preparar -);malte para consumo humano;
pastilhas
[confeitos];sorvetes
(agentes
para
engrossar -);biscoitos amanteigados; chocolate;
farinhas para uso alimentar; cacau [doce de-];cacau
em pó;café em pó;barra dietética de cereais; frozens
[iogurte congelado];extrato de café;preparações
vegetais para uso como substitutos de café;sorvetes;
adoçantes naturais; bebidas à base de café;café
solúvel; bebidas à base de cacau; bolos; bombons;
chá gelado; decorações comestíveis para bolos; bala
comestível ;açúcar; maçapão; pudins; cacau; cacau
(produtos de -);chocolate (bebidas à base de );condimentos; farináceos (alimentos -);iogurte
gelado; mel; pastéis [pastelaria];sorvetes (pós para
preparar -);bolachas; concentrados para preparar
chá;bolo, preparado para consumo final, confeitado
ou não.
Procurador: MÁRCIA R. SANT ANNA

CFE(4) 4.5.3; 9.7.5
NCL(9) 30 papas de farinha alimentares à base de
leite [mingau];amêndoas (pasta de -);bebidas à base
de chá;cacau (bebidas de -) com leite; cereais secos
(flocos de -);chicória [sucedâneo de café];iogurte
congelado; massa para bolo; complemento/
suplemento alimentar composto por cereais [não
medicinal]
;pizzas;
frutas
(geléias
de
-)
[confeitos];maionese; melaço para uso alimentar;
molho de tomate; molhos [condimentos]; pastelaria;
pimenta; molho para salada; aveia (alimentos à base
de -);biscoitos; bolo (pó para -);cacau (bebidas à
base de -);café (bebidas à base de -);caramelos
[doces];cereais
(preparações
feitas
com
);comestíveis (gelados -);confeitos; especiarias;
malte (biscoitos de -);massas alimentares; soja

CFE(4) 5.7.2; 18.1.11; 24.11.18; 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes de auto-serviço; bar
(serviços de -);auto-serviço (restaurantes de );lanchonetes; cafés [bares];restaurantes; bufê
(serviço de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO: "CHOPP".
Procurador: GOMES CANEDO, BARBOSA E
SUZUKI ADVOGADOS
No.902900404 26/08/2010
400
Tit.BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7601107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BEST WESTERN PLUS
NCL(9) 43 hotéis
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.902901249 27/08/2010
400
Tit.QUIS PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09191667000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUIS
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CFE(4) 24.7.1
NCL(9) 35 informações (levantamento de -) de
negócios; informações (levantamento de -) de
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];negócios (consultoria em gestão e organização de );negócios (consultoria em gestão e organização de )[ informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em investigações,
avaliações e pesquisas em negócios; assessoria,
consultoria e informação em investigações,
avaliações e pesquisas em negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações sobre administração de pessoal;
assessoria, consultoria e informações sobre
administração de pessoal[ informação, assessoria,
consultoria ];negócios (consultoria profissional em );negócios
(consultoria
profissional
em
-)[
informação, assessoria, consultoria ];perícia técnica
na área contábil; perícia técnica na área contábil[
informação, assessoria, consultoria ];pesquisa em
negócios; pesquisa em negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];custo (análise de -);custo
(análise de -)[ informação, assessoria, consultoria
];levantamentos de informações de negócios;
levantamentos de informações de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em contabilidade;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação relacionadas
ao planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas[
informação, assessoria, consultoria ];auditoria;
auditoria[ informação, assessoria, consultoria
];guarda-livro
[contabilidade];guarda-livro
[contabilidade][ informação, assessoria, consultoria
];negócios (assessoria em gestão de -);negócios
(assessoria em gestão de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];negócios (consultoria em gestão de );negócios (consultoria em gestão de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];negócios (levantamentos de
informações de -);negócios (levantamentos de
informações de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];previsões econômicas; previsões
econômicas[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em serviços
de recursos humanos para empresas; assessoria,
consultoria e informação em serviços de recursos
humanos para empresas[ informação, assessoria,
consultoria
];levantamento
mercadológico;
levantamento
mercadológico[
informação,
assessoria, consultoria ];assessoria em gestão de
negócios; assessoria em gestão de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];consultoria em
gestão de pessoal; consultoria em gestão de
pessoal[
informação,
assessoria,
consultoria
];administração
de
cartão
de
desconto;
administração de cartão de desconto[ informação,
assessoria, consultoria ];informações de negócios;
informações de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];análise de custo; análise de custo[
informação, assessoria, consultoria ];consultoria
profissional em negócios; consultoria profissional em
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];contabilidade;
contabilidade[
informação,
assessoria, consultoria ];gestão (consultoria em -) de
negócios; gestão (consultoria em -) de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(informações de -);negócios (informações de -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
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consultoria e informação em auditoria; assessoria,
consultoria e informação em auditoria[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre oportunidades de negócio;
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio[ informação, assessoria,
consultoria ];consultoria em organização de
negócios; consultoria em organização de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];declarações de
impostos (preparação de -);declarações de impostos
(preparação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];gestão de pessoal (consultoria em );gestão de pessoal (consultoria em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];negócios (pesquisa em );negócios (pesquisa em -)[ informação, assessoria,
consultoria ];perícia contábil; perícia contábil[
informação, assessoria, consultoria ];avaliações de
negócios; avaliações de negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];negócios (avaliações de );negócios (avaliações de -)[ informação, assessoria,
consultoria ].
Procurador: MIRANDA, LYNCH E KNEBLEWSKI
LTDA.
No.902901273 27/08/2010
400
Tit.QUIS PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09191667000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUIS

CFE(4) 24.7.3
NCL(9) 35 auditoria; auditoria[ informação,
assessoria, consultoria ];contabilidade; contabilidade[
informação, assessoria, consultoria ];declarações de
impostos (preparação de -);declarações de impostos
(preparação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];gestão (consultoria em -) de negócios;
gestão (consultoria em -) de negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];informações (levantamento
de -) de negócios; informações (levantamento de -)
de negócios[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade; assessoria, consultoria e informação
em
contabilidade[
informação,
assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre administração de pessoal; assessoria,
consultoria e informações sobre administração de
pessoal[
informação,
assessoria,
consultoria
];administração
de
cartão
de
desconto;
administração de cartão de desconto[ informação,
assessoria, consultoria ];avaliações de negócios;
avaliações de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];consultoria em gestão de pessoal;
consultoria em gestão de pessoal[ informação,
assessoria, consultoria ];custo (análise de -);custo
(análise de -)[ informação, assessoria, consultoria
];negócios (pesquisa em -);negócios (pesquisa em -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria
e
informação
relacionadas
ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas[
informação, assessoria, consultoria ];levantamento
mercadológico;
levantamento
mercadológico[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria em
gestão de negócios; assessoria em gestão de
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios[

informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação sobre oportunidades de
negócio; assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio[ informação, assessoria,
consultoria ];negócios (avaliações de -);negócios
(avaliações de -)[ informação, assessoria, consultoria
];negócios (consultoria profissional em -);negócios
(consultoria profissional em -)[ informação,
assessoria,
consultoria
];levantamentos
de
informações de negócios; levantamentos de
informações de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];previsões econômicas; previsões
econômicas[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em auditoria;
assessoria, consultoria e informação em auditoria[
informação, assessoria, consultoria ];análise de
custo; análise de custo[ informação, assessoria,
consultoria ];guarda-livro [contabilidade];guarda-livro
[contabilidade][ informação, assessoria, consultoria
];negócios (informações de -);negócios (informações
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];negócios
(levantamentos de informações de -);negócios
(levantamentos de informações de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];perícia técnica na área
contábil; perícia técnica na área contábil[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em organização
de negócios; consultoria em organização de
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];gestão de pessoal (consultoria em -);gestão de
pessoal (consultoria em -)[ informação, assessoria,
consultoria ];negócios (consultoria em gestão de );negócios (consultoria em gestão de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];pesquisa em negócios;
pesquisa em negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];perícia contábil; perícia contábil[
informação, assessoria, consultoria ];consultoria
profissional em negócios; consultoria profissional em
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];negócios (assessoria em gestão de -);negócios
(assessoria em gestão de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];negócios (consultoria em gestão e
organização de -);negócios (consultoria em gestão e
organização de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
serviços de recursos humanos para empresas;
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas[ informação,
assessoria, consultoria ];informações de negócios;
informações de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ].
Procurador: MIRANDA, LYNCH E KNEBLEWSKI
LTDA.
No.902901311 27/08/2010
400
Tit.EDIOURO PUBLICAÇÕES DE PASSATEMPOS
E MULTIMÍDIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01183613000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COQUETEL LETROCA
NCL(9) 16 testes, exercícios ou provas de
inteligência
(material
impresso);revistas
[periódicos];publicações impressas; livro de bolso;
periódicos; jornais; livros; impresso (material );publicações em fascículos impressos
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902901320 27/08/2010
400
Tit.EDIOURO PUBLICAÇÕES DE PASSATEMPOS
E MULTIMÍDIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01183613000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COQUETEL LETROX
NCL(9) 16 testes, exercícios ou provas de
inteligência
(material
impresso);publicações
impressas; jornais; publicações em fascículos
impressos; livros; impresso (material -);periódicos;
revistas [periódicos];livro de bolso
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902901508 27/08/2010
400
Tit.SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07872399000140
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço
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No.902904116 27/08/2010
400
Tit.C E M INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78837093000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GURU
NCL(9) 16 revistas [periódicos];jornais; revistas em
quadrinhos
Procurador: CERUMAR ASSES. E CONS. EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA

CFE(4) 5.9.17; 29.1.14
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; agenciamento de mercadoria
[intermediação];comércio (através de qualquer meio)
de alimentos para bebês; administração de empresa
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR

No.902904612 27/08/2010
Tit.REINALDO OSMAR PEREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10918253000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BONSOLO

400
CFE(4) 29.1.12
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet[ informação ]
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902902156 27/08/2010
400
Tit.SUPERMERCADOS PATROCINIO E FILHOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07872399000140
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

No.902905317 28/08/2010
Tit.ALAN DE PAULA JANUARIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29065057811
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Essência da Cor

400

CFE(4) 5.1.3; 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 01 agricultura (adubo para -);adubo
composto; adubo para agricultura
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BONSOLO".
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

CFE(4) 2.1.25
NCL(9) 35 administração de empresa; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação];comércio (através de qualquer meio)
de alimentos para bebês
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR
No.902902237 27/08/2010
Tit.SANOFI (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0190055
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CoPlavix

400

CFE(4) 26.1.6; 27.5.1
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas
Prior.:10/3721628
16/03/2010 FR
Procurador: GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.902902431 27/08/2010
400
Tit.GUSTAVO PORTUGAL HORTA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03820023000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOPSOM
NCL(9) 09 amplificadores; caixas para alto-falantes;
receptores de áudio e de vídeo; microfone;
aparelhos para transmissão de som; som (aparelhos
para
gravação
de
-);transmissores
[telecomunicação];microfones; receptor de som;
headphone [fones de ouvido];alto-falantes; som
(aparelhos para reprodução de -)
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902904752 27/08/2010
400
Tit.PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5111099
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRAN PATRÓN BURDEOS
NCL(9) 33 bebidas destiladas; destiladas [bebidas
alcoólicas] [espirituosas];vinho; rum; digestivos
[licores e destilados];licores; bebidas alcoólicas
[exceto cerveja]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
XPRESSÃO 'BURDEOS".
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.902905090 27/08/2010
Tit.MARFRIG ALIMENTOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03853896000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GADO LEGAL MARFRIG

400

CFE(4) 3.4.1
NCL(9) 31 animais de criação; reprodutores e
matrizes; embrião bovino; animais vivos; animais de
cativeiro para exibição
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GADO".
Procurador: ROQUE ALOÍSIO SCHARDONG
No.902905180 27/08/2010
Tit.VIVIANE COSTA OLIVEIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03937532633
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Trilha Cultural

400

CFE(4) 22.1.25; 27.5.1
NCL(9) 41 organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];organização
e
apresentação de conferências; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de congressos;
treinamento
prático
[demonstração];orientação
vocacional.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902905775 30/08/2010
400
Tit.CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS
AVANÇADOS DO RECIFE. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01203327000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CESAR.EDU
NCL(9) 09 cartões magnéticos codificados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];identificação (cartões magnéticos para );programas
de
computador
[para
download];computador (programas operacionais
para -) [gravados];cartões inteligentes [cartões com
circuito integrado];jogos de computador (programas
de -);cartões com circuito integrado [cartões
inteligentes];publicações fixadas em meio magnético;
chips [circuitos integrados];computador (programas
de -), gravados; publicações em cd-rom;
processamento de dados (dispositivos para );programas de jogos de computador; computador
(programas de -), gravados [programas];programas
de computador gravados; computador (programas
de -) [para download]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ".EDU".
Procurador: URBANO VITALINO DE MELO NETO
No.902905783 30/08/2010
400
Tit.CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS
AVANÇADOS DO RECIFE. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01203327000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CESAR.EDU
NCL(9) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -);comercial ou industrial (assessoria em
gestão -)[ informação, assessoria, consultoria
];consultoria em organização de negócios;
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consultoria
em
organização
de
negócios[
informação, assessoria, consultoria ];consultoria
profissional em negócios; consultoria profissional em
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];processamento de texto; processamento de texto[
informação, assessoria, consultoria ];compilação de
informação para bancos de dados de computador;
compilação de informação para bancos de dados de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];consultoria em gestão de pessoal; consultoria em
gestão de pessoal[ informação, assessoria,
consultoria ];negócios (avaliações de -);negócios
(avaliações de -)[ informação, assessoria, consultoria
];captação de patrocínio; captação de patrocínio[
informação, assessoria, consultoria ];análise de
custo; análise de custo[ informação, assessoria,
consultoria ];clipping (serviços de -);clipping (serviços
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];gestão
(consultoria em -) de negócios; gestão (consultoria
em -) de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];gestão computadorizada de arquivos;
gestão computadorizada de arquivos[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria em gestão de
negócios; assessoria em gestão de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];negócios
(assessoria em gestão de -);negócios (assessoria
em gestão de -)[ informação, assessoria, consultoria
];bancos de dados de computador (sistematização
de informações em -);bancos de dados de
computador (sistematização de informações em -)[
informação, assessoria, consultoria ];documentos
(reprodução de -);documentos (reprodução de -)[
informação, assessoria, consultoria ];informações
(levantamento de -) de negócios; informações
(levantamento de -) de negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão
comercial];assessoria,
consultoria
e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão
comercial][
informação,
assessoria,
consultoria ];assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão comercial ou
industrial[ informação, assessoria, consultoria
];compilações de estatísticas; compilações de
estatísticas[ informação, assessoria, consultoria
];estatísticas
(compilações
de);estatísticas
(compilações de- )[ informação, assessoria,
consultoria ];avaliações de negócios; avaliações de
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];bancos de dados de computador (compilação de
informação em -);bancos de dados de computador
(compilação de informação em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];gestão de pessoal
(consultoria em -);gestão de pessoal (consultoria em
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];levantamentos de informações de negócios;
levantamentos de informações de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];informações de
negócios; informações de negócios[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EDU".
Procurador: URBANO VITALINO DE MELO NETO
No.902905791 30/08/2010
400
Tit.CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS
AVANÇADOS DO RECIFE. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01203327000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CESAR.EDU
NCL(9) 41 exames pedagógicos [avaliação];exames
pedagógicos [avaliação][ informação, assessoria,
consultoria
];informações
sobre
educação
[instrução];informações sobre educação [instrução][
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação
de
conferências[
informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de seminários; organização e apresentação de
seminários[ informação, assessoria, consultoria
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];provimento de serviços para publicação eletrônica
on-line [não downloadable];provimento de serviços
para
publicação
eletrônica
on-line
[não
downloadable][ informação, assessoria, consultoria
];publicação
de
textos
[exceto
para
publicidade];publicação de textos [exceto para
publicidade][ informação, assessoria, consultoria
];livros (publicação de -);livros (publicação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos[ informação, assessoria, consultoria
];textos
(publicação
de
-)
[exceto
para
publicidade];textos (publicação de -) [exceto para
publicidade][ informação, assessoria, consultoria
];tutoria (serviços de -);tutoria (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino][
informação, assessoria, consultoria ];universidade
[serviço de educação];universidade [serviço de
educação][ informação, assessoria, consultoria
];bibliotecas [empréstimo de livros];bibliotecas
[empréstimo de livros][ informação, assessoria,
consultoria ];cursos por correspondência; cursos por
correspondência[ informação, assessoria, consultoria
];curso técnico de formação; curso técnico de
formação[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação ensino;
assessoria, consultoria e informação ensino[
informação, assessoria, consultoria ];instrução
(serviços de -);instrução (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];prático (treinamento -)
[demonstração];prático
(treinamento
-)
[demonstração][ informação, assessoria, consultoria
];publicação de livros; publicação de livros[
informação, assessoria, consultoria ];educação
(serviços de -);educação (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];conferências (organização e
apresentação de -);conferências (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];cursos livres [ensino];cursos livres
[ensino][
informação,
assessoria,
consultoria
];publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos[
informação, assessoria, consultoria ];congressos
(organização e apresentação de -);congressos
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];educação (informações
sobre -) [instrução];educação (informações sobre -)
[instrução][ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento];organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento][ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de educação,
prestados a título de assistência social; serviços de
educação, prestados a título de assistência social[
informação, assessoria, consultoria ];empréstimos de
livros [biblioteca];empréstimos de livros [biblioteca][
informação, assessoria, consultoria ];seminários
(organização e apresentação de -);seminários
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];simpósios (organização e
apresentação de -);simpósios (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução];assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução][ informação,
assessoria, consultoria ];ensino (serviços de );ensino (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos; exposições (organização de
-) para fins culturais ou educativos[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EDU".
Procurador: URBANO VITALINO DE MELO NETO
No.902906062 30/08/2010
400
Tit.BLOCKADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
(ME) (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05927356000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DRYBLOCK

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 17 argamassa isolante; isolante (argamassa
-)
Procurador: ESCOBAR ADVOCACIA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO
EMPRESARIAL
No.902906119 30/08/2010
400
Tit.BLOCKADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
(ME) (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05927356000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DRYBLOCK

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 19 amianto (argamassa de -);argamassa;
argamassa de amianto; argamassa para construção;
construção (materiais de -), não metálicos
Procurador: ESCOBAR ADVOCACIA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO
EMPRESARIAL
No.902906160 30/08/2010
400
Tit.BLOCKADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
(ME) (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05927356000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BLOCKADE

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 19 amianto (argamassa de -);argamassa
para construção; argamassa; argamassa de
amianto; construção (materiais de -), não metálicos
Procurador: ESCOBAR ADVOCACIA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO
EMPRESARIAL
No.902906186 30/08/2010
400
Tit.MINAS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10266792000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINAS VIDROS
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instalação, manutenção e reparo de estrutura de
letreiro e de painel elétrico e eletrônico, inclusive de
veículo instalação, manutenção e reparo de
estrutura de letreiro e de painel elétrico e eletrônico,
inclusive de veículo [assessoria , consultoria ,
informação] instalação e reparação de alarme para
veículo instalação e reparação de alarme para
veículo [assessoria , consultoria , informação]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "VIDROS".
Procurador: MATHEUS BONACCORSI
FERNANDINO

CFE(4) 27.5.1; 27.5.3; 27.5.11; 27.5.17,23
NCL(9) 37 reparo de veículos reparo de veículos
[assessoria , consultoria , informação] lavagem a
seco lavagem a seco [assessoria , consultoria ,
informação] veículos (manutenção de -) veículos
(manutenção de -) [assessoria , consultoria ,
informação] veículos (lavagem de -) veículos
(lavagem de -) [assessoria , consultoria , informação]
pneus (recauchutagem de -) pneus (recauchutagem
de -) [assessoria , consultoria , informação]
tratamento antioxidante para veículos tratamento
antioxidante para veículos [assessoria , consultoria ,
informação]
recauchutagem
de
pneus
recauchutagem de pneus [assessoria , consultoria ,
informação] pneus (vulcanização de -) [reparo]
pneus (vulcanização de -) [reparo] [assessoria ,
consultoria , informação] veículo (limpeza de -)
veículo (limpeza de -) [assessoria , consultoria ,
informação] instalação e reparo de alarme antifurto
instalação e reparo de alarme antifurto [assessoria ,
consultoria , informação] couro (tratamento, limpeza
e conserto de -) couro (tratamento, limpeza e
conserto de -) [assessoria , consultoria , informação]
lavagem de carros lavagem de carros [assessoria ,
consultoria , informação] veículo (polimento de -)
veículo (polimento de -) [assessoria , consultoria ,
informação] vulcanização de pneus [reparo]
vulcanização de pneus [reparo] [assessoria ,
consultoria , informação] polimento polimento
[assessoria , consultoria , informação] manutenção e
reparo de automóveis manutenção e reparo de
automóveis [assessoria , consultoria , informação]
lubrificação de veículos lubrificação de veículos
[assessoria , consultoria , informação] lavagem
lavagem [assessoria , consultoria , informação]
polimento de veículo polimento de veículo
[assessoria , consultoria , informação] lavagem de
veículos lavagem de veículos [assessoria ,
consultoria , informação] veículos (lubrificação de -)
veículos (lubrificação de -) [assessoria , consultoria ,
informação] ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -) ar-condicionado (instalação e reparo
de aparelhos de -) [assessoria , consultoria ,
informação] lavagem de veículos automotivos
lavagem de veículos automotivos [assessoria ,
consultoria , informação] manutenção de veículos
manutenção de veículos [assessoria , consultoria ,
informação] limpeza de veículo limpeza de veículo
[assessoria , consultoria , informação] conserto de
estofamento conserto de estofamento [assessoria ,
consultoria , informação] aperfeiçoamento de
equipamento automotivo aperfeiçoamento de
equipamento automotivo [assessoria , consultoria ,
informação] conserto de auto-rádio conserto de autorádio [assessoria , consultoria , informação]
instalação de aparelho de som para veículo
instalação de aparelho de som para veículo
[assessoria , consultoria , informação] assessoria,
consultoria e informação em reparo e manutenção
de veículos assessoria, consultoria e informação em
reparo e manutenção de veículos [assessoria ,
consultoria , informação] conserto de aparelho de
som de veículo conserto de aparelho de som de
veículo [assessoria , consultoria , informação]
instalação e conserto de ar condicionado, inclusive
de veículo instalação e conserto de ar condicionado,
inclusive de veículo [assessoria , consultoria ,
informação] centro de diagnóstico de veículo
(serviços de -) [serviços de manutenção/reparo de
automóveis] centro de diagnóstico de veículo
(serviços de -) [serviços de manutenção/reparo de
automóveis] [assessoria , consultoria , informação]

NCL(9) 36 assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro; cobrança (serviços de -)
Apostila: Sem exclusividade de uso das expressões
"BOLETO" e "SYSTEM".
Procurador: JULIO GONÇALVES
No.902907476 30/08/2010
400
Tit.ZHEJIANG BAILIAN INDUSTRY AND TRADE
GROUP CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7580177
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.902906275 30/08/2010
400
Tit.B & M IND. COM. E DISTRIBUIÇÃO DE COSMS.
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06813324000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Depil Mirras

CFE(4) 19.7.25
NCL(9) 03 produtos depilatórios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MIRRA".
Procurador: EDUARDO ANTUNES

CFE(4) 26.13.25; 26.15.1
NCL(9) 01 aerossóis (gases propulsores para );antiespumantes (soluções -) para baterias; colódio;
refrigerantes
(preparações
antifervura
para
substâncias
-)
de
motores;
condensação
(preparações
químicas
de
-);catalisadores;
antiespumantes (soluções -) para acumuladores;
industriais
(substâncias
químicas
-);veículos
(substâncias refrigerantes para motores de -);gases
para refrigeração; refrigerantes (substâncias -) para
motores de veículos; emulsificadores; condensação
(substâncias químicas para evitar -).
Procurador: MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS

No.902906330 30/08/2010
400
Tit.B & M IND. COM. E DISTRIBUIÇÃO DE COSMS.
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06813324000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Mirras Cosmeticos

No.902907603 30/08/2010
400
Tit.ZHEJIANG BAILIAN INDUSTRY AND TRADE
GROUP CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7580177
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BAILIAN

CFE(4) 1.7.6
NCL(9) 03 produtos depilatórios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "MIRRA" E "COSMÉTICOS".
Procurador: EDUARDO ANTUNES

CFE(4) 24.17.3; 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 01 emulsificadores; colódio; industriais
(substâncias químicas -);veículos (substâncias
refrigerantes para motores de -);gases para
refrigeração; condensação (preparações químicas
de -);catalisadores; antiespumantes (soluções -) para
acumuladores; aerossóis (gases propulsores para );condensação (substâncias químicas para evitar );antiespumantes (soluções -) para baterias;
refrigerantes
(preparações
antifervura
para
substâncias -) de motores; refrigerantes (substâncias
-) para motores de veículos.
Procurador: MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS

No.902906836 30/08/2010
400
Tit.ISPCN ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA DE
TÍTULOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12244595000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOLETO SYSTEM $

No.902907646 30/08/2010
Tit.ALBERTO HENRIQUE SOUSA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02985159628
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANOTAÍ

CFE(4) 26.1.1; 26.2.1; 27.5.1

400
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática; assessoria,
consultoria e informação no campo da segurança da
informática[ informação, assessoria, consultoria
];fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros);fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros)[ informação, assessoria, consultoria
];implantação de sistema [informática];implantação
de sistema [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];projeto de sistema de computador;
projeto de sistema de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de computadores;
aluguel de computadores[ informação, assessoria,
consultoria
];computadores
(aluguel
de
);computadores (aluguel de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];computadores (projeto de
sistema de -);computadores (projeto de sistema de )[ informação, assessoria, consultoria ];dados
(recuperação de -) [informática];dados (recuperação
de -) [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros; manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros[ informação, assessoria, consultoria
];composição
gráfica
[criação
em
arte
gráfica];composição gráfica [criação em arte gráfica][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros[ informação, assessoria, consultoria
];recuperação de dados [informática];recuperação de
dados
[informática][
informação,
assessoria,
consultoria
];manutenção
de
software
de
computador;
manutenção
de
software
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];serviço de segurança bancária por meio de
utilização de senha (software);serviço de segurança
bancária por meio de utilização de senha (software)[
informação, assessoria, consultoria ];fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de
busca];fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca][
informação,
assessoria,
consultoria
];hospedagem de web sites; hospedagem de web
sites[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática];assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (atualização de
-);software de computador (atualização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];atualização de
software de computador; atualização de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria

RPI 2214 de 11/06/2013

];assessoria, consultoria e informações sobre artes
gráficas; assessoria, consultoria e informações sobre
artes gráficas[ informação, assessoria, consultoria
];análise de suporte e sistema [serviço de
informática];análise de suporte e sistema [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];serviço de senha bancária (software);serviço de
senha bancária (software)[ informação, assessoria,
consultoria ];sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet];sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na internet][
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
software de computador; aluguel de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];consultoria em hardware de computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[
informação, assessoria, consultoria ];banco de dados
(serviços
de
desenvolvimento
de
-)
[informática];banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento de -) [informática][ informação,
assessoria,
consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (aluguel de );software de computador (aluguel de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(elaboração
[concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação, assessoria, consultoria ];análise e
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];análise e processamento de dados
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ];serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática];serviços de análise
de processamento de dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];instalação de
software de computador; instalação de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em software[
informação, assessoria, consultoria ];banco de dados
(aluguel de servidor de -, para terceiros);banco de
dados (aluguel de servidor de -, para terceiros)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (manutenção de -);software de
computador (manutenção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];digitalização; digitalização[
informação, assessoria, consultoria ];tratamento de
informação/dados [serviço de informática];tratamento
de informação/dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];artes gráficas
(serviços de criação em -);artes gráficas (serviços de
criação em -)[ informação, assessoria, consultoria
];computador (duplicação de programas de );computador (duplicação de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];criação de
software de computação gráfica; criação de software
de computação gráfica[ informação, assessoria,
consultoria ];suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados; suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados[ informação, assessoria, consultoria ];criação
em artes gráficas (serviços de -);criação em artes
gráficas (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];hardware de computador (consultoria
em -);hardware de computador (consultoria em -)[
informação, assessoria, consultoria ];computação
gráfica [serviços de informática];computação gráfica
[serviços de informática][ informação, assessoria,
consultoria ];assistência técnica em software;
assistência técnica em software[ informação,
assessoria, consultoria ];atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática];atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];projeto de
sistema de computadores; projeto de sistema de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (instalação de -);software
de computador (instalação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];análise de sistemas
[informática];análise de sistemas [informática][
informação, assessoria, consultoria ];conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão física];conversão de dados e programas

de
computador
[exceto
conversão
física][
informação, assessoria, consultoria ];duplicação de
programas de computador; duplicação de programas
de computador[ informação, assessoria, consultoria
].
Procurador: GLAYS MARCEL COSTA
No.902907735 30/08/2010
400
Tit.SECOND DESIGN DIGITAL E INFORMÁTICA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03634873000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 2ND DESIGN DIGITAL

CFE(4) 26.1.17-18; 27.5.1
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
aluguel de software de computador [informação,
assessoria, consultoria ]; computadores (projeto de
sistema de -); computadores (projeto de sistema de )[informação, assessoria, consultoria ]; análise de
sistemas [informática]; análise de sistemas
[informática] [informação, assessoria, consultoria ];
sites de busca [fornecimento de mecanismos de
busca na internet]; sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet] [informação,
assessoria,
consultoria
];
tratamento
de
informação/dados
[serviço
de
informática];
tratamento de informação/dados [serviço de
informática][informação, assessoria, consultoria ];
hospedagem de web sites; hospedagem de web
sites [assessoria, consultoria ]; digitalização;
digitalização [informação, assessoria, consultoria ];
atualização de software de computador; atualização
de software de computador [informação, assessoria,
consultoria ]; suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados; suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados [informação, assessoria, consultoria ];
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; fornecimento de mecanismos de busca para
a internet [informação, assessoria, consultoria ];
mecanismos de busca (fornecimento de - ) para a
internet; mecanismos de busca (fornecimento de - )
para a internet [informação, assessoria, consultoria ];
consultoria em hardware de computador; consultoria
em
hardware
de
computador
[informação,
assessoria, consultoria ]; manutenção (criação e -)
de web sites para terceiros; manutenção (criação e -)
de web sites para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria ]; banco de dados (aluguel de servidor de
-, para terceiros); banco de dados (aluguel de
servidor de -, para terceiros)[ informação,
assessoria, consultoria ]; banco de dados (serviços
de desenvolvimento de -) [informática]; banco de
dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática] [informação, assessoria, consultoria ];
design de aplicativo de multimídia; design de
aplicativo de multimídia [informação, assessoria,
consultoria ]; serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática]; serviços de
análise de processamento de dados [serviço de
informática][ informação, assessoria, consultoria ];
artes gráficas (serviços de criação em -); artes
gráficas (serviços de criação em -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; criação e manutenção de
web sites para terceiros; criação e manutenção de
web sites para terceiros [informação, assessoria,
consultoria ]; criação em artes gráficas (serviços de ); criação em artes gráficas (serviços de )[informação, assessoria, consultoria ]; hardware de
computador (consultoria em -); hardware de
computador
(consultoria
em
-)[informação,

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 625

assessoria, consultoria ]; design de homepage;
design de homepage [informação, assessoria,
consultoria ]; criação de homepage; criação de
homepage [informação, assessoria, consultoria ];
computação gráfica [serviços de informática];
computação gráfica [serviços de informática][
informação, assessoria, consultoria ]; fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros); fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros) [informação,
assessoria,
consultoria
];
fornecimento
de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca];
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca] [informação, assessoria, consultoria ];
implantação de sistema [informática]; implantação de
sistema [informática] [informação, assessoria,
consultoria ]; ilustradores (serviços de -); ilustradores
(serviços de -) [informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DESIGN DIGITAL".
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.902908154 30/08/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DAS REDES INDEPENDENTES
DE FARMACIA & DROGARIAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03023887000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROPEX
NCL(9) 05 bloco e apara de cedro aromático para
repelir traça e outros insetos; repelente de peste;
vela impregnada com substância química repelente
de inseto ;cedro para uso como repelente de insetos;
inseticidas; incenso repelente de insetos; repelentes
contra insetos
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902908278 30/08/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DAS REDES INDEPENDENTES
DE FARMACIA & DROGARIAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03023887000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROPEX
NCL(9) 09 aparelho ou dispositivo para matar ou
repelir inseto; apanha-moscas [aparelho]
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902908308 30/08/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DAS REDES INDEPENDENTES
DE FARMACIA & DROGARIAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03023887000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROPEX
NCL(9) 01 aditivos químicos para inseticidas; gases
propulsores para aerossóis
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.902908375 30/08/2010
Tit.DROMEX BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05357985000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DROMEX

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 importação-exportação (agências de -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902908537 30/08/2010
400
Tit.TORTUGA- PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00934658000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IRA SOHO
NCL(9) 12 borracha de freio para veículo terrestre;
redes para bicicletas, triciclos, etc; câmaras de ar
para bicicletas, triciclos, etc; pneus sem câmara de
ar para bicicletas, triciclos, etc; pneus sólidos para
rodas de veículos terrestres; embreagens para
veículos terrestres; triciclos, bicicletas, etc (correntes
para -);veículo (pneus para rodas de -);câmaras de
ar
(equipamentos
para
conserto
de
-)
[pneumáticos];câmaras de ar (remendos adesivos
para consertar -);raios de rodas de bicicletas,
triciclos, etc; borracha (peça de -) para pedal de
veículo; triciclos, bicicletas, etc (pneus para -);pneus;
pneus (dispositivos antiderrapantes para -) de
veículos; pneus de automóvel; pneus de bicicletas,
triciclos, etc; raios para rodas de veículos; redes
porta-bagagem para veículos; escapamento para
veículo; pneus de bicicleta; antiderrapantes
(dispositivos -) para pneus de veículo; pneus para
rodas de veículo; engates para veículos terrestres;
bagagem (porta-) para veículos; câmaras de ar para
pneumáticos; assento (capas de -) para veículos;
selins para motocicletas, bicicletas, triciclos.
Procurador: NATAN BARIL
No.902908650 30/08/2010
400
Tit.TORTUGA- PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00934658000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IRA SOHO
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas não processadas; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas[ informação, assessoria, consultoria
];importação-exportação (agências de -);importaçãoexportação (agências de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria em gestão de negócios;
assessoria em gestão de negócios[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de borracha; comércio (através de
qualquer meio) de borracha[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
borracha, guta-percha, goma, amianto ou mica;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de borracha, guta-percha, goma, amianto ou
mica[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de produtos em matérias
plásticas semiprocessadas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos em matérias plásticas

semiprocessadas[
informação,
assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
roupas[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: NATAN BARIL
No.902909215 30/08/2010
400
Tit.TORTUGA- PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00934658000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IRA QUIZ
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas não processadas; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
de metal comum; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
veículos; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria em gestão de
negócios; assessoria em gestão de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
borracha, guta-percha, goma, amianto ou mica;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de borracha, guta-percha, goma, amianto ou
mica[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de roupas[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de borracha; comércio
(através de qualquer meio) de borracha[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas para
embalagem; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem[ informação,
assessoria, consultoria ];importação-exportação
(agências de -);importação-exportação (agências de
-)[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: NATAN BARIL
No.902909576 30/08/2010
400
Tit.TORTUGA- PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00934658000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IRA CROSS
NCL(9) 12 pneus sem câmara de ar para bicicletas,
triciclos, etc; câmaras de ar para pneumáticos;
antiderrapantes (dispositivos -) para pneus de
veículo; raios para rodas de veículos; redes para
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bicicletas, triciclos, etc; bagagem (porta-) para
veículos; veículos (pneus para rodas de -);pneus de
bicicleta; engates para veículos terrestres; selins
para motocicletas, bicicletas, triciclos, etc; borracha
(peça de -) para pedal de veículo; triciclos, bicicletas,
etc
(correntes
para
-);pneus
(dispositivos
antiderrapantes para -) de veículos; pneus sólidos
para rodas de veículos terrestres; redes portabagagem
para
veículos;
câmaras
de
ar
(equipamentos
para
conserto
de
-)
[pneumáticos];câmaras de ar para bicicletas,
triciclos, etc; pneus; pneus de bicicletas, triciclos, etc;
pneus para rodas de veículo; raios de rodas de
bicicletas, triciclos, etc; rodas de veículo; câmaras de
ar (remendos adesivos para consertar );embreagens para veículos terrestres; aros de roda
de bicicleta; assento (capas de -) para veículos;
triciclos, bicicletas, etc (pneus para -);pneus de
automóvel; escapamento para veículo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CROSS".
Procurador: NATAN BARIL
No.902909746 30/08/2010
400
Tit.TORTUGA- PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00934658000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IRA CROSS
NCL(9) 25 bandanas; casacos [vestuário];calças;
botas para esportes *;luvas sem dedos; botas
(calcanheiras para -);calçados em geral *;camisetas;
coturno; coletes; galochas; agasalhos para as mãos;
meias; antiderrapantes para botas e sapatos; botas
*;calçados *;gorros; calças compridas; camisas;
cintos [vestuário];boné (palas de -);bonés; botas
(antiderrapantes
para
-);capuzes
[vestuário];jaquetas;
macacões;
luvas
[vestuário];calçado para uso profissional; botinas;
vestuário *;capotes
Procurador: NATAN BARIL
No.902909959 30/08/2010
400
Tit.TORTUGA- PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00934658000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IRA
NCL(9) 09 esportes (capacetes de segurança para );capacetes de segurança para esportes; segurança
(capacetes de -) para esportes; estojos de óculos;
esportes (óculos para -);óculo para guiar moto e
ciclo;
capacetes
para
proteção;
viseiras
antiofuscantes; proteção (capacetes para );capacete de proteção para motociclista; proteção
de uso pessoal (dispositivos para -) contra acidentes;
óculos antiofuscantes; viseiras [proteção];trânsito
(discos refletores para uso [vestimenta] para
prevenção de acidentes de -)
Procurador: NATAN BARIL
No.902910019 30/08/2010
400
Tit.TORTUGA- PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00934658000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IRA
NCL(9) 14 bijuteria / joalheria (artigos de -);chaveiros
de bijuteria; relógios de controle; relógios de pulso;
relógios
despertadores;
colares
[jóias
e
bijuterias];medalhas; pulseiras de relógio; relógios de
sol; relógios [de parede ou de sala] (caixas de );relógios
(correntes
de
-);tornozeleira
(jóia/bijuteria);relógios (pulseiras de -);abotoaduras;
bracelete de qualquer material [jóia/bijuteria];brincos;
broches [jóias e bijuterias];correntes [jóias e
bijuterias];relógios (vidros de -);relógios elétricos;
chaveiros para uso pessoal [exceto tipo
carteira];adereço (alfinetes de -);pulseiras de
relógios; pulseiras [jóias e bijuterias];relógios (molas
de -);relógios atômicos; relógios [de parede ou de
sala];medalhões [jóias e bijuterias]
Procurador: NATAN BARIL
No.902910710 31/08/2010

400

Tit.JBS MIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
NATURAIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03189256000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FÊNNIX

CFE(4) 26.1.12; 26.2.7; 27.5.1; 27.5.4,17
NCL(9) 05 suplemento nutricional de óleo comestível
para uso medicinal; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal ;suplementos
alimentares
minerais;
suplemento
nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
nutricionais (complementos -) para uso medicinal
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902911830 31/08/2010
Tit.SETREIMAX LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10576383000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SETREIMAX

400

CFE(4) 2.1.1; 26.4.11; 27.5.1
NCL(9) 41 treinamento prático [demonstração];
treinamento prático [demonstração] [informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA
No.902912267 31/08/2010
400
Tit.AUTO POSTO MARILIA FLEX LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10204887000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARILIAFLEXX AUTO POSTO E
SERVIÇOS 24H

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sabões; comércio (através de qualquer meio) de
sabões[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de
combustíveis
(incluindo
a
gasolina
para
motores);comércio (através de qualquer meio) de
combustíveis (incluindo a gasolina para motores)[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à indústria; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à indústria[ informação, assessoria, consultoria

];comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta;
comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de óleos essenciais;
comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de óleos
industriais; comércio (através de qualquer meio) de
óleos industriais[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de
composições extintoras de fogo; comércio (através
de qualquer meio) de composições extintoras de
fogo[ informação, assessoria, consultoria ];promoção
de vendas [para terceiros];promoção de vendas
[para terceiros][ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de
preparações para limpar, polir, desengordurar e
decapar; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para limpar, polir, desengordurar e
decapar[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
gelo; comércio (através de qualquer meio) de gelo[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de material de limpeza[
informação, assessoria ];representação comercial;
representação comercial[ informação, assessoria,
consultoria
];demonstração
de
produtos;
demonstração de produtos[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
graxas; comércio (através de qualquer meio) de
graxas[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de
lubrificantes; comércio (através de qualquer meio) de
lubrificantes[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: Sem exclusividade de uso das expressões
"AUTO POSTO" e "SERVIÇOS 24 H".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902912372 31/08/2010
Tit.THIAGO EDUARDO GOETTERT (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05636116000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ZACCARDI MALE SHOES

400

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"MALE SHOES".
Procurador: MARI LOURDES MACHADO GUERRA
No.902913131 31/08/2010
Tit.VANDERLEI ROSA PESSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69595984868
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PATI CONSULTORIA EMPRESARIAL

400
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09480524000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MARKET PAULISTA
NCL(9) 36 administração de imóveis; administração
de imóveis[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de escritórios [imóveis];locação de
apartamentos (agências imobiliárias de -);corretores
imobiliários
Apostila: SEM DIREITO EXCLUSIVO AO USO DA
EXPRESSÃO "MARKET"
Procurador: SÉRGIO TADEU DE SOUZA TAVARES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informação no
campo da automação de locais de trabalho;
pesquisas técnicas; projetos técnicos (estudos para );perícia técnica na área de engenharia; automação
industrial
[desenvolvimento,
instalação
e
manutenção de sistemas];projeto e cálculo;
automação industrial [projetos de -];consultoria em
proteção ambiental
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONSULTORIA EMPRESARIAL".
Procurador: MARIA ISABEL MONTANÊS
FRANCISCO
No.902913492 31/08/2010
Tit.LEO PHARMA A/S (DK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7322380
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ABOLESE
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas
Prior.:VA 2010 02249 21/07/2010 DK
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

400

No.902913530 31/08/2010
Tit.LEO PHARMA A/S (DK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7322380
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ERALESE
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

400

No.902913573 31/08/2010
Tit.LEO PHARMA A/S (DK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7322380
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LORSIMA
NCL(9) 05 preparações farmacêuticas
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

400

No.902914014 31/08/2010
400
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FUTEBOL CHIC
NCL(9) 38 teledifusão; transmissão [emissão] de
sinal de telecomunicação por satélite; transmissão
de filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação; radiodifusão; telecomunicações
(informações sobre -);computador (transmissão de
mensagens e de imagens por meio de-)
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"futebol".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902914120 31/08/2010
400
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FUTEBOL CHIC
NCL(9) 41 entretenimento [lazer] (informações sobre
-);televisão e rádio (produção de programas de );produção de programas de rádio e televisão;
entretenimento;
televisão
(programas
de
entretenimento de -);rádio e televisão (produção de
programas de -)
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"futebol".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902914154 31/08/2010
Tit.IRMÃS IMACULADAS DE FÁTIMA
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)

400

No.902914251 31/08/2010
400
Tit.ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA
LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14215016000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Modalva
NCL(9) 03 produtos para limpeza
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902914359 31/08/2010
400
Tit.IRMÃS IMACULADAS DE FÁTIMA
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09480524000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BUSINESS WORLD PAULISTA
NCL(9) 36 administração de imóveis; administração
de imóveis[ assessoria, consultoria ];locação de
apartamentos (agências imobiliárias de -);aluguel de
escritórios [imóveis];corretores imobiliários
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "WORLD BUSINESS".
Procurador: SÉRGIO TADEU DE SOUZA TAVARES
No.902914472 31/08/2010
400
Tit.IRMÃS IMACULADAS DE FÁTIMA
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09480524000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAULISTA WORLD PLAZA
NCL(9) 36 aluguel de apartamentos; corretores
imobiliários; aluguel de escritórios [imóveis];aluguel
de escritórios [imóveis][ consultoria ];administração
de imóveis; administração de imóveis[ informação,
assessoria, consultoria ];locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -)
Procurador: SÉRGIO TADEU DE SOUZA TAVARES
No.902914898 31/08/2010
400
Tit.MÁRCIA DE SOUZA GUERRA-ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09473104000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KENKOU SUSHI HOUSE

CFE(4) 1.3.1; 7.5.10; 27.5.25; 28.3
NCL(9) 43 restaurantes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SUSHI HOUSE"
Procurador: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA
No.902914901 01/09/2010
400
Tit.GRACIANE AUGUSTO MARTINS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33949748865
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Galeria de Projetos
NCL(9) 35 consultoria profissional em negócios;
consultoria profissional em negócios[ consultoria
];assessoria em gestão de negócios; assessoria em
gestão
de
negócios[informação,
assessoria,
consultoria ];gestão (consultoria em -) de negócios;
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; avaliações de negócios; avaliações de

negócios[ informação, assessoria, consultoria ];feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -);captação de
patrocínio; consultoria em organização de negócios;
consultoria
em
organização
de
negócios[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários;
levantamentos de informações de negócios;
informações de negócios; informações de negócios[
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'GALERIA' E 'PROJETOS',
ISOLADAMENTE.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902915258 01/09/2010
Tit.PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS
DESCARTAVEIS LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83349563000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: P PORTUGAL

400

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de matérias plásticas para
embalagem; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha.
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.
No.902915339 01/09/2010
400
Tit.SISTEMA M DE COMUNICAÇÃO LTDA. (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07560080000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDICANDO

CFE(4) 27.5.1; 27.5.9; 27.5.17,25
NCL(9) 41 textos (publicação de -) [exceto para
publicidade];guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download];edição
de texto, exceto de publicidade [copidesque]
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
No.902915371 01/09/2010
400
Tit.SISTEMA M DE COMUNICAÇÃO LTDA. (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07560080000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDICANDO
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No.902916912 01/09/2010
400
Tit.BORGES E PONTES - COMÉRCIO DE
ALIMENTOS E FERROS LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90921677000236
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SERRALHERIA AZENHA
NCL(9) 06 janelas de metal; portas de metal *;
grades de metal; portões de metal; escadas de metal
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SERRALHERIA".
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1; 27.5.9; 27.5.17,25
NCL(9) 45 assessoria, consultoria e informação na
área de gerenciamento de tempo voltado para
propósitos pessoais; assessoria, consultoria e
informação sobre serviços legais no campo das leis
de privacidade e segurança, normas e regulamentos
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
No.902915797 01/09/2010
400
Tit.AI AGENCIA DE IMPRENSA LTDA. ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08737006000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AI AGÊNCIA DE IMPRENSA
NCL(9) 35 propaganda; publicação de textos
publicitários; publicação de textos publicitários[
assessoria ];edição de texto publicitário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AGÊNCIA DE IMPRENSA".
Procurador: LEANDRO TEIXEIRA SANTOS
No.902916378 01/09/2010
097
Tit.CAMILLA GUEBUR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07792698000174
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO COM PODERES
EXPRESSOS PARA DESISTIR
Procurador: ANTONIO CARLOS BOVE
No.902916432 01/09/2010
400
Tit.MULT-TELAS INDUSTRIA COMERCIO LTDAME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04944186000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Só Telas

CFE(4) 14.1.23-24
NCL(9) 37 construção e reparação em colocação de
tela; construção e reparação em colocação de cerca
de arame.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
SÓ TELAS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902916467 01/09/2010
097
Tit.CAMILLA GUEBUR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07792698000174
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO COM PODERES
EXPRESSOS PARA DESISTIR
Procurador: ANTONIO CARLOS BOVE
No.902916548 01/09/2010
097
Tit.CAMILLA GUEBUR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07792698000174
*REAPRESENTE PROCURAÇÃO COM PODERES
EXPRESSOS PARA DESISTIR
Procurador: ANTONIO CARLOS BOVE

No.902917013 01/09/2010
400
Tit.MILANO COMERCIO VAREJISTA DE
ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11950487000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BACIODILATTE
NCL(9) 30 agente para engrossar sorvete; casquinha
para sorvete; sorvetes; sorvetes (pós para preparar );cremes gelados (agentes para engrossar );brigadeiro, cajuzinho e quindim; frozens [iogurte
congelado];gelados comestíveis; tortas [doces e
salgadas];creme batido (preparações para engrossar
-);bolo, preparado para consumo final, confeitado ou
não
Procurador: NERY E DIAS TEIXEIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
No.902917129 01/09/2010
400
Tit.TRACO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE
ROUPAS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02223973000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRAÇO FINAL
NCL(9) 25 confeccionado (vestuário -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902917200 01/09/2010
Tit.DIVINA DIST DE VITAMINAS NATURAIS
SUNDOWN R BRASIL LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69970143000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUNNUTRITION

400

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(9) 05 complemento/ suplemento alimentar para
uso medicinal ;vitaminas (preparações para );suplemento ou complemento alimentar em barra
para uso medicinal; biológicas (preparações -) para
uso médico; complementos para forragem para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em líquido para uso medicinal; medicamentos para
uso humano; nutricionais (complementos -) para uso
medicinal; químico-farmacêuticas (preparações );suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; vitamina e sais
minerais; preparações farmacêuticas; suplemento ou
complemento alimentar em pó para uso medicinal
Procurador: ALCION BUBNIAK
No.902917277 01/09/2010
400
Tit.MILANO COMERCIO VAREJISTA DE
ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11950487000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BACIODILATTE
NCL(9) 43 cafeterias; lanchonetes; cafés [bares]
Procurador: NERY E DIAS TEIXEIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
No.902917285 01/09/2010

400

Tit.DIVINA DIST DE VITAMINAS NATURAIS
SUNDOWN R BRASIL LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69970143000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUNNUTRITION

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta
[consultoria em] comércio (através de qualquer meio)
de água mineral engarrafada; comercialização de
água bruta [assessoria em] comércio (através de
qualquer meio) de água mineral engarrafada;
comercialização de água bruta [informação em]
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos [assessoria em] comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos [informação em] comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos [consultoria em] comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
dentários comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários [consultoria em]
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos dentários [assessoria em] comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos dentários [informação em] comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos [consultoria em] comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos [informação em] comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos médicos
[assessoria em] comércio (através de qualquer meio)
de óleos essenciais [consultoria em] comércio
(através de qualquer meio) de óleos essenciais
[assessoria em] comércio (através de qualquer meio)
de óleos essenciais comércio (através de qualquer
meio) de óleos essenciais [informação em] comércio
(através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas [informação em] comércio (através de
qualquer meio) de preparações farmacêuticas
[consultoria em] comércio (através de qualquer meio)
de preparações farmacêuticas [assessoria em]
comércio (através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas comércio (através de qualquer meio)
de produtos alimentícios [assessoria em] comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
[consultoria em] comércio (através de qualquer meio)
de produtos alimentícios comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios [informação
em] comércio (através de qualquer meio) de
substâncias
dietéticas
para
uso
medicinal
[assessoria em] comércio (através de qualquer meio)
de substâncias dietéticas para uso medicinal
[informação em] comércio (através de qualquer
meio) de substâncias dietéticas para uso medicinal
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
dietéticas para uso medicinal [consultoria em]
comércio (através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas [informação em] comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas [assessoria em] comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas [consultoria em] importação-exportação
(agências de -) importação-exportação (agências de
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-) [assessoria em] importação-exportação (agências
de -) [informação em] importação-exportação
(agências de -) [consultoria em].
Procurador: ALCION BUBNIAK
No.902917307 01/09/2010
400
Tit.MARSAN CONSULTORIA EMPRESARIAL E
LOCACOES LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10173772000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MARSAN
NCL(9) 39 locação de caminhões; locação de
caminhões[ assessoria, consultoria ];locação de
automóveis; locação de automóveis[ assessoria,
consultoria ]
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR
No.902917412 01/09/2010
400
Tit.CÉSAR SERRA CERIMONIAL LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10143810000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LUXO DE FESTA POR CÉSAR SERRA

CFE(4) 3.7.1; 27.5.1
NCL(9) 16 embalagens de papel ou plástico; plástico
bolha [para embalagem ou empacotamento];filme
plástico para embrulhar; sacos de lixo, de papel ou
plástico; sacos [invólucros, sacolas] para embalar,
de papel ou plástico
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.902919016 01/09/2010
Tit.ELISEU DOS SANTOS CEZAR (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85978396949
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CERTUS Gestão Empresarial

CFE(4) 27.5.1,27.5.9-10; 27.5.17,25
NCL(9)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -);planejamento de festas;
organização de concursos de beleza; organização e
apresentação
de
congressos;
congressos
(organização
e
apresentação
de
-);festas
(planejamento de -);exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; decoração de
festa, cerimonial e outros eventos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FESTA".
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
No.902918680 01/09/2010
400
Tit.ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO
CONDOMÍNIO DAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO
DE MARINGÁ-VEST SUL (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80903602000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VEST SUL

400

CFE(4) 26.3.16; 27.5.1
NCL(9) 36 financeira (consultoria -); financeira
(consultoria -) [ informação, assessoria, consultoria ];
informe financeiro relacionado à assessoria
econômico-financeira; informe financeiro relacionado
à assessoria econômico-financeira [ informação,
assessoria, consultoria ]; consultoria financeira;
consultoria financeira [ informação, consultoria ];
financeira (gestão -); financeira (gestão -) [
informação, assessoria, consultoria ]; análise
financeira;
análise financeira [ informação,
assessoria, consultoria ]; financeiras (informações -);
financeiras (informações -) [ informação, assessoria,
consultoria ]; gestão financeira; gestão financeira [
informação, assessoria, consultoria ]; serviços de
consultoria econômica; serviços de consultoria
econômica [ informa, assessoria, consultoria ].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
GESTÃO EMPRESARIAL.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902920065 02/09/2010
400
Tit.FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTIFICO E
TECNOLOGICO DO TOCANTINS. (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06343763000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAPTO FUNDAÇÃO DE APOIO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 catálogos periódicos jornais revistas
[periódicos]
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.902918699 01/09/2010
400
Tit.AÇOR PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12142291000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AÇORPLAST

CFE(4) 27.5.1

NCL(9) 41 oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento];cursos livres
[ensino];serviços de lazer e entretenimento,
prestados a título de assistência social; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento; serviços de educação, prestados a
título de assistência social; instrução (serviços de );organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento];prático
(treinamento
-)
[demonstração];curso técnico de formação; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO"
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902920456 02/09/2010
400
Tit.LUFATI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08873695000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: L F LUFATI

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 07 furadeiras elétricas, manuais; furar
(máquinas para -);cortadoras [máquinas] para uso
industrial; empacotamento (máquinas para );secadoras (máquinas -);empacotadoras (máquinas
-)
Procurador: GUILHERME SPILLER
No.902921126 02/09/2010
400
Tit.Q P ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANÇA
LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09022885000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MTCRED

CFE(4) 3.7.7; 3.7.16,21
NCL(9) 36 consultoria financeira; financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis];financeira
(gestão -);assessoria, consultoria e informação em
planejamento financeiro; assessoria, consultoria e
administração de investimentos de terceiros
;assessoria técnica em linhas de crédito; financeiras
(informações -);financiamento (serviços de -);gestão
financeira; assessoria, consultoria e informação em
investimentos; assessoria, consultoria e informação
na área econômico-financeira; assessoria técnica,
consultoria e informação na avaliação de dano em
veículo e outros bens móveis; assessoria consultoria
e informação em cobrança e cadastro; cobranças de
dívidas (agências de -);crédito (agências de );administração financeira; financeira (consultoria );assessoria consultoria e informação técnica em
seguro; assessoria, consultoria e informação em
administração de dívidas; assessoria, consultoria e
informação em crédito; assessoria, consultoria e
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informação em administração de riscos financeiros;
informações financeiras; cobrança (serviços de );informações sobre seguros; constituição e
administração de fundo de investimento [serviços
financeiros]
Procurador: MARI LOURDES MACHADO GUERRA
No.902922955 02/09/2010
400
Tit.ABEMD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
MARKETING DIRETO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30874424000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ABEMD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
DIÁLOGO
NCL(9) 41 organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de colóquios[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de simpósios; organização e
apresentação de simpósios[ informação, assessoria,
consultoria
];congressos
(organização
e
apresentação de -);congressos (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria
];conferências
(organização
e
apresentação de -);conferências (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
congressos[ informação, assessoria, consultoria
];organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização de exposições para fins
culturais ou educativos[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
seminários[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de conferências[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
DIÁLOGO".
Procurador: ROQUE ALOÍSIO SCHARDONG
No.902923056 02/09/2010
400
Tit.ABEMD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
MARKETING DIRETO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30874424000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DMA - DIALOG MARKETING
ASSOCIATION
NCL(9) 41 organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
conferências[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de seminários[
informação, assessoria, consultoria ];congressos
(organização e apresentação de -);congressos
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de colóquios; organização e apresentação de
colóquios[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de congressos[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de simpósios;
organização e apresentação de simpósios[
informação, assessoria, consultoria ];conferências
(organização e apresentação de -);conferências
(organização e apresentação de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DIALOG MARKETING
ASSOCIATION".
Procurador: ROQUE ALOÍSIO SCHARDONG
No.902923129 02/09/2010
400
Tit.ABEMD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
MARKETING DIRETO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30874424000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ABEMD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
MARKETING DO DIÁLOGO
NCL(9)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -);conferências (organização e
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apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização de exposições
para fins culturais ou educativos[ informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de congressos; organização e apresentação de
congressos[ informação, assessoria, consultoria
];congressos (organização e apresentação de );congressos (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação
de
conferências[
informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de simpósios; organização e apresentação de
simpósios[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de colóquios[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de seminários; organização e
apresentação
de
seminários[
informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
MARKETING DO DIÁLOGO".
Procurador: ROQUE ALOÍSIO SCHARDONG
No.902927990 06/09/2010
400
Tit.LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08868388000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: logics

CFE(4) 26.1.1,24
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
aluguel de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];computadores (projeto de
sistema de -);computadores (projeto de sistema de )[ informação, assessoria, consultoria ];manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(manutenção de -);software de computador
(manutenção de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática; assessoria,
consultoria e informação no campo da segurança da
informática[ consultoria ];projeto de sistema de
computadores; projeto de sistema de computadores[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (aluguel de -);software de computador
(aluguel de -)[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (atualização de -);software
de computador (atualização de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];hospedagem de web sites;
hospedagem de web sites[ informação, assessoria,
consultoria ];análise e processamento de dados
[serviço de informática];análise e processamento de
dados [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ];análise de sistemas
[informática];análise de sistemas [informática][
assessoria, consultoria ];manutenção de software de
computador;
manutenção
de
software
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];dados (recuperação de -) [informática];dados
(recuperação de -) [informática][ consultoria ];design
de homepage; design de homepage[ informação,
assessoria, consultoria ];elaboração [concepção] de
software de computador; elaboração [concepção] de
software de computador[ informação, assessoria,
consultoria ];pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros];atualização de informação em banco de
dados
de
computador
[serviço
de

informática];atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];recuperação de
dados [informática][ assessoria, consultoria ];criação
e manutenção de web sites para terceiros; criação e
manutenção de web sites para terceiros[ informação,
assessoria,
consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (elaboração
[concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação,
assessoria, consultoria ];conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão
física];conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física][ assessoria,
consultoria
];duplicação
de
programas
de
computador;
duplicação
de
programas
de
computador[
consultoria
];tratamento
de
informação/dados [serviço de informática];tratamento
de informação/dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros);fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros)[ informação,
assessoria, consultoria ];armazenagem eletrônica de
dados; armazenagem eletrônica de dados[
consultoria ];projeto de sistema de computador;
projeto de sistema de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];assistência técnica em
software; software de computador (instalação de );software de computador (instalação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];análise de
suporte e sistema [serviço de informática];análise de
suporte e sistema [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];atualização de
software de computador; atualização de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];implantação de sistema [informática];implantação
de sistema [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];engenharia da computação [projeto de ];engenharia da computação [projeto de -][
informação, assessoria, consultoria ];sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na
internet];sites
de
busca
[fornecimento
de
mecanismos de busca na internet][ assessoria,
consultoria ]
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"LOGICS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902938754 10/09/2010
230
Tit.LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00965703000235
*PET. (WB) 810100302516, DE 05/04/2010,
ACATADA APESAR DE TRATAR-SE DE
RETIFICAÇÃO DE CNPJ DE MATRIZ PARA FILIAL,
E NÃO DE ALTERAÇÃO DE SEDE. INT.: BEERRE
ASS. EMPRESARIAL.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902938843 10/09/2010
230
Tit.LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00965703000235
*PET. (WB) 810100302516, DE 05/04/2010,
ACATADA APESAR DE TRATAR-SE DE
RETIFICAÇÃO DE CNPJ DE MATRIZ PARA FILIAL,
E NÃO DE ALTERAÇÃO DE SEDE. INT.: BEERRE
ASS. EMPRESARIAL.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902939041 10/09/2010
230
Tit.LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00965703000235
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*PET. (WB) 810100302516, DE 05/04/2010,
ACATADA APESAR DE TRATAR-SE DE
RETIFICAÇÃO DE CNPJ DE MATRIZ PARA FILIAL,
E NÃO DE ALTERAÇÃO DE SEDE. INT.: BEERRE
ASS. EMPRESARIAL.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902939050 10/09/2010
230
Tit.LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00965703000235
*PET. (WB) 810100302516, DE 05/04/2010,
ACATADA APESAR DE TRATAR-SE DE
RETIFICAÇÃO DE CNPJ DE MATRIZ PARA FILIAL,
E NÃO DE ALTERAÇÃO DE SEDE. INT.: BEERRE
ASS. EMPRESARIAL.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902939130 10/09/2010
230
Tit.LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00965703000235
*PET. (WB) 810100302516, DE 05/04/2010,
ACATADA APESAR DE TRATAR-SE DE
RETIFICAÇÃO DE CNPJ DE MATRIZ PARA FILIAL,
E NÃO DE ALTERAÇÃO DE SEDE. INT.: BEERRE
ASS. EMPRESARIAL.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902939165 10/09/2010
230
Tit.LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00965703000235
*PET. (WB) 810100302516, DE 05/04/2010,
ACATADA APESAR DE TRATAR-SE DE
RETIFICAÇÃO DE CNPJ DE MATRIZ PARA FILIAL,
E NÃO DE ALTERAÇÃO DE SEDE. INT.: BEERRE
ASS. EMPRESARIAL.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 espetáculos (serviços de -);empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos];entretenimento;
divertimento;
apresentação
de
espetáculos
ao
vivo;
cronometragem de eventos desportivos; organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento];organização
de
competições
desportivas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'ARRANCADÃO' e 'TRUCK'.
Procurador: PROMARK MARCAS & PATENTES
LTDA ME
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 03 químicos (produtos -) de uso doméstico
para avivar cores [lavanderia]; cera para assoalho;
produtos para remover a pintura; limpeza de canos
de esgoto (produtos para -); desinfetante (sabão -);
removedores de cera para assoalhos [produtos para
decapagem]; produtos para limpeza; sabões;
antiferrugem [produto de limpeza]; assoalhos (cera
para -); substância abrasiva para limpeza;
substância química para desengraxar de uso
doméstico; produtos para polimento; sabão
desinfetante; polir (cera para -); cera para assoalhos
(removedores de -) [produtos para decapagem];
água de cheiro; detergentes exceto os utilizados
durante processo de fabricação e para uso médico
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLEAN HOUSE".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902945432 14/09/2010
Tit.RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97201362000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARRANCADÃO TRUCK SERIES

351

No.902944541 14/09/2010
351
Tit.MASTERIMP COMERCIO EXTERIOR LTDA
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09559649000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: organic master

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 gestão (consultoria em -) de negócios[
consultoria ];negócios (assessoria em gestão de -)[
consultoria ];importação-exportação (agências de -)
Procurador: GRAZIELLI MARA GOMES NICACIO
No.902944720 14/09/2010
351
Tit.SUPER CLAN EVOLUTION DO BRASIL LTDA
EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00089393000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CLEAN HOUSE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 empresário [organização e produção de
espetáculos];entretenimento; espetáculos (serviços
de -);organização de competições [educação ou
entretenimento];apresentação de espetáculos ao
vivo; divertimento; organização de competições
desportivas; cronometragem de eventos desportivos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'ARRANCADÃO' E 'TRUCK'.
Procurador: PROMARK MARCAS & PATENTES
LTDA ME
No.902945475 14/09/2010
Tit.RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97201362000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARRANCADÃO TRUCK SERIES

No.902946595 14/09/2010
100
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 2.3.3; 2.3.22; 25.1.25
NCL(9) 25 aventais [vestuário];axilares (sudários );alba [vestimenta de padre];faixas para a cabeça
[vestuário];luvas
[vestuário];casula
[vestimenta
sacerdotal que se põe sobre a alva e a estola];roupa
íntima;
malhas
[vestuário];cinta
[vestuário
comum];vestuário
*;véus
[vestuário];jérseis
[vestuário];porta-moedas
(cintos
-)
[vestuário];túnicas; combinações [vestuário];faixas
[vestuário];ginástica (roupa para -) [colante];roupa
para
ginástica;
capuzes
[vestuário];casacos
[vestuário];impermeáveis
(roupas
-);casulas
sacerdotais [vestimenta];confeccionado (vestuário );couro (roupas de -);peles [vestuário];sobretudos
[vestuário];couro (roupas de imitação de -);artigos de
malha
[vestuário];cintos
porta-moedas
[vestuário];orelheiras [vestuário];cintos [vestuário]
*INCISO I DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902946706 14/09/2010
100
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351

CFE(4) 2.3.3; 2.3.22; 25.1.25
NCL(9) 28 aparelhos para musculação; apetrechos
de pesca; bolinhas de sabão [brinquedo];bonecas
(roupas de -);sinos para árvores de natal; campainha
para árvore de natal [sino];armar (blocos de -)
[brinquedos];bolas
de
jogo;
chocalhos
[brinquedos];marionetes; objetos para festas; veículo
para entretenimento e diversão (brinquedo);árvores
de natal eletrônicas e decorativas; velas (suportes
para -) para árvores de natal; balões de jogo; casas
de
bonecas;
modelos
de
veículos
[miniaturas];carrinho de brinquedo; decorações para
árvores
de
natal
[exceto
iluminações
e
confeitos];escorregas [brinquedos];árvores de natal
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(suportes para -);brinquedos; brinquedo para montar;
dominós; jogos *;bonecas; miniaturas de veículos;
cartão
impresso
para
recortar
e
armar
[brinquedo];brinquedo para fazer bolha de sabão;
damas (jogo de -);bolas para jogos; brinquedo
(máscaras de -);móbiles [brinquedos];decalque
utilizado como alvo; brinquedo de corda;
passatempo
[divertimento,
diversão,
entretenimento];construção (jogos de -)
*INCISO I DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902947796 14/09/2010
Tit.SCALON & CERCHI LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24333411000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Scala Premium

No.902947907 14/09/2010
100
Tit.MELHOR OPCAO SERVICOS EMPRESARIAIS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09432028000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Melhor Opção

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 iogurte; leite; creme de leite; laticínios;
requeijão;
bebidas
lácteas
[onde
o
leite
predomina];queijos;
leite
condensado;
cacau
(manteiga de -);leite de coco; compotas; koumys
[bebida
láctea];manteiga;
leite
em
pó;nata
[laticínios];manteiga de cacau, usada em confeitaria;
doce de leite (ompi);kefir [bebida láctea];margarina
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PREMIUM".
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA
No.902947850 14/09/2010
Tit.BARCI E CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60869385000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B BARCI

[onde o leite predomina];requeijão; queijos; kefir
[bebida láctea];creme de leite; iogurte; leite;
manteiga; proteína para consumo humano; pó para
milk-shake à base de leite; leite em pó
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
35
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação];agenciamento
de
mercadoria
[intermediação][ informações, assessoria, consultoria
];agências de informação comercial; agências de
informação comercial[ informações, assessoria,
consultoria ];importação-exportação (agências de );importação-exportação
(agências
de
-)[
informações, assessoria, consultoria ];despachante
aduaneiro [desembaraço e liberação de documento
alfandegário];despachante aduaneiro [desembaraço
e
liberação
de
documento
alfandegário][
informações, assessoria, consultoria ]
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.902947869 14/09/2010
351
Tit.ALLI ALIMENTOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06016207000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BEM MINEIRO
NCL(9) 29 koumys [bebida láctea];quefir [bebida
láctea];doce de leite (ompi);coalhada; coalho de
queijo; laticínios; leite condensado; bebidas lácteas

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 assessoria, consultoria e informação
sobre planos de saúde; plano de saúde, venda e
administração; assessoria, consultoria e informação
sobre seguros de saúde; seguros de
saúde;
administração de convênio médico-hospitalar;
administração de seguro-saúde; cobertura de seguro
médico para viajante [seguro-saúde];comercialização
de seguro saúde
*INCISO VII DO ARTIGO 124 DA LPI.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902948024 14/09/2010
100
Tit.MELHOR OPCAO SERVICOS EMPRESARIAIS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09432028000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Melhor Opção

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 consultoria em organização de negócios;
administração de empresa; assessoria, consultoria e
informação empresarial; avaliações de negócios;
informações de negócios; apoio administrativo e
secretariado; assessoria em gestão de negócios
*INCISO VII DO ARTIGO 124 DA LPI.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902948440 15/09/2010
351
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TIJOLINHO
NCL(9) 16 livro didático; revistas [periódicos];boletim
informativo; imagens [representações gráficas];livro
cartonado; blocos para anotações; calendários;
cartazes
[pôsteres];catálogos;
capas
[papelaria];representações gráficas; livro de tombo;
agenda; bonecos para fins didáticos [material
didático];marcadores de livros; blocos de notas
[cadernos];cartões
de
participação
[papelaria];calendário de folhas destacáveis; cartões
de felicitações; cartão postal sonoro; suportes de
livros; espátulas para cortar papel [material de

escritório];blocos [papelaria];cartões musicais de
felicitações; periódicos; manuais [impressos];material
didático [exceto aparelhos];retratos; terços; livros de
canções [song books (ingl.)];anotações (blocos para
-);blocos
de
papel
em
múltiplas
vias
[papelaria];canetas; caderno para música; livro
encadernado; blocos para desenho; livro litúrgico;
anuário; reproduções gráficas; rosários; folhetos;
jornais; cartão postal; publicações em fascículos
impressos; livro de contabilidade; livros para
escrever ou desenhar; prospectos; revistas em
quadrinhos; encadernação (artigos para -);impressas
(publicações -);impressos [gravuras];cartão com
imagem e mensagem impressa; decalcomania;
desenhos
impressos;
fotogravuras;
cartões
perfurados para teares de jacquard; livros; apostila
para fim educacional; decalques; descansos de
papel
redondos para mesa; formulários
[impressos];jogo americano de papel para mesa;
livro de bolso; álbuns; descansos de papel para
copos ou garrafas; impresso (material -)
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902948466 15/09/2010
100
Tit.PEREGRINUS VIAGENS E TURISMO LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12293968000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Peregrinus Viagens e Turismo

CFE(4) 6.19.1
NCL(9) 39 excursões (organização de -);agências de
turismo [exceto para reservas de hotel];cruzeiros
(organização de -) [viagens];aluguel de veículos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
822334488.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902948474 15/09/2010
351
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TIJOLINHO
NCL(9) 25 cintos porta-moedas [vestuário];véus
[vestuário];sobretudos
[vestuário];aventais
[vestuário];combinações
[vestuário];vestuário
*;confeccionado (vestuário -);couro (roupas de );ginástica (roupa para -) [colante];orelheiras
[vestuário];faixas
para
a
cabeça
[vestuário];impermeáveis
(roupas
-);axilares
(sudários -);capuzes [vestuário];casulas sacerdotais
[vestimenta];cintos
[vestuário];luvas
[vestuário];túnicas;
faixas
[vestuário];alba
[vestimenta de padre];peles [vestuário];porta-moedas
(cintos -) [vestuário];malhas [vestuário];roupa para
ginástica [colante];jérseis [vestuário];roupa íntima;
artigos
de
malha
[vestuário];casacos
[vestuário];couro (roupas de imitação de -);cinta
[vestuário comum];casula [vestimenta sacerdotal que
se põe sobre a alva e a estola]
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902948504 15/09/2010
351
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TIJOLINHO
NCL(9) 28 bonecas; brinquedos; veículo para
entretenimento e diversão (brinquedo);passatempo
[divertimento, diversão, entretenimento];bonecas
(roupas de -);marionetes; cartão impresso para
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recortar e armar [brinquedo];brinquedo de corda;
brinquedo para fazer bolha de sabão; bolas para
jogos; árvores de natal eletrônicas e decorativas;
velas (suportes para -) para árvores de natal; jogos
*;apetrechos de pesca; árvores de natal (suportes
para
-);chocalhos
[brinquedos];miniaturas
de
veículos; sinos para árvores de natal; carrinho de
brinquedo; damas (jogo de -);aparelhos para
musculação; balões de jogo; bolas de jogo; armar
(blocos de -) [brinquedos];casas de bonecas; objetos
para festas; campainha para árvore de natal
[sino];bolinhas de sabão [brinquedo];brinquedo para
montar; decorações para árvores de natal [exceto
iluminações e confeitos];brinquedo (máscaras de );construção
(jogos
de
-);móbiles
[brinquedos];dominós;
escorregas
[brinquedos];modelos
de
veículos
[miniaturas];decalque utilizado como alvo
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902948539 15/09/2010
100
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TIJOLINHO
NCL(9)
41
informações
sobre
educação
[instrução];organização de exposições para fins
culturais ou educativos; competições (organização
de -) [educação ou entretenimento];copidesque
[edição de texto, exceto de publicidade];academias
[educação];distribuição de brinquedos para caridade;
guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download];jornalismo
(reportagens);estúdios de gravação (serviços de );festas (planejamento de -);museus (provimento de
instalações
para
-)
[apresentações
e
exposições];sonorização; história [ensino de ];congressos (organização e apresentação de );divertimento; informações sobre entretenimento
[lazer];organização de competições [educação ou
entretenimento];publicação de textos [exceto para
publicidade];cerimonial de eventos (serviços relativos
ao
-);editoração
eletrônica;
organização
e
apresentação
de
oficinas
de
trabalho
[treinamento];prático
(treinamento
-)
[demonstração];composição musical (serviços de );publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
escolas em regime de internato; jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores];livros
(publicação de -);assessoria, consultoria e
informação em edição; distribuição de filmes;
entretenimento; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] ;educação (informações sobre ) [instrução];educação religiosa; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -);companhia teatral
(serviços de -);conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento];clube de livro e disco
[lazer ou educação];educação (serviços de );entretenimento [lazer] (informações sobre );instrução (serviços de -);provimento de serviços
para
publicação
eletrônica
on-line
[não
downloadable];animação de festa; decoração de
festa, cerimonial e outros eventos; orientação
vocacional; produção de vídeos; teatrais (produções
-);gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
821593650.
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902948598 15/09/2010
351
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TURMA DO TIJOLINHO
NCL(9) 16 anuário; suportes de livros; decalcomania;
jogo americano de papel para mesa; livro cartonado;
publicações em fascículos impressos; periódicos;
caderno para música; impresso (material -);material
didático [exceto aparelhos];revistas em quadrinhos;
bonecos
para
fins
didáticos
[material
didático];formulários [impressos];blocos de notas
[cadernos];cartazes
[pôsteres];livros;
manuais
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[impressos];boletim informativo; anotações (blocos
para -);cartão postal; representações gráficas;
impressos [gravuras];livro litúrgico; agenda; cartão
com imagem e mensagem impressa; espátulas para
cortar papel [material de escritório];folhetos; cartões
de participação [papelaria];catálogos; calendário de
folhas destacáveis; apostila para fim educacional;
livro de tombo; fotogravuras; livro didático;
reproduções gráficas; revistas [periódicos];rosários;
descansos de papel
redondos para mesa;
impressas (publicações -);livros de canções [song
books (ingl.)];livro de bolso; marcadores de livros;
blocos de papel em múltiplas vias [papelaria];blocos
para anotações; blocos [papelaria];calendários;
cartões musicais de felicitações; blocos para
desenho; capas [papelaria];cartões de felicitações;
cartão postal sonoro; prospectos; decalques;
encadernação
(artigos
para
-);imagens
[representações
gráficas];jornais;
livro
de
contabilidade; livro encadernado; cartões perfurados
para teares de jacquard; livros para escrever ou
desenhar; retratos; terços; desenhos impressos;
álbuns; canetas; descansos de papel para copos ou
garrafas
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902948628 15/09/2010
351
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TURMA DO TIJOLINHO
NCL(9) 25 artigos de malha [vestuário];axilares
(sudários -);faixas [vestuário];impermeáveis (roupas );faixas para a cabeça [vestuário];aventais
[vestuário];cintos porta-moedas [vestuário];cinta
[vestuário comum];couro (roupas de -);luvas
[vestuário];porta-moedas (cintos -) [vestuário];roupa
para ginástica; confeccionado (vestuário -);jérseis
[vestuário];túnicas; combinações [vestuário];casula
[vestimenta sacerdotal que se põe sobre a alva e a
estola];vestuário *;cintos [vestuário];ginástica (roupa
para -) [colante];roupa íntima; véus [vestuário];alba
[vestimenta de padre];peles [vestuário];casacos
[vestuário];couro (roupas de imitação de -);malhas
[vestuário];orelheiras [vestuário];casulas sacerdotais
[vestimenta];sobretudos
[vestuário];capuzes
[vestuário]
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902948644 15/09/2010
351
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TURMA DO TIJOLINHO
NCL(9) 28 casas de bonecas; objetos para festas;
dominós; aparelhos para musculação; bolas de jogo;
velas (suportes para -) para árvores de natal; jogos
*;balões de jogo; miniaturas de veículos; veículo
para
entretenimento
e
diversão
(brinquedo);brinquedo de corda; brinquedo para
fazer bolha de sabão; damas (jogo de -);decorações
para árvores de natal [exceto iluminações e
confeitos];armar (blocos de -) [brinquedos];brinquedo
(máscaras de -);construção (jogos de -);bonecas;
brinquedos; chocalhos [brinquedos];campainha para
árvore de natal [sino];apetrechos de pesca;
brinquedo para montar; decalque utilizado como
alvo;
bolas
para
jogos;
escorregas
[brinquedos];passatempo [divertimento, diversão,
entretenimento];árvores de natal eletrônicas e
decorativas;
modelos
de
veículos
[miniaturas];carrinho de brinquedo; árvores de natal
(decorações para -) [exceto iluminações e
confeitos];bolinhas de sabão [brinquedo];bonecas
(roupas de -);marionetes; sinos para árvores de
natal; cartão impresso para recortar e armar
[brinquedo];móbiles [brinquedos]
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902948733 15/09/2010
100
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

Marca: TURMA DO TIJOLINHO
NCL(9) 41 entretenimento [lazer] (informações sobre
-);informações
sobre
entretenimento
[lazer];cerimonial de eventos (serviços relativos ao );copidesque [edição de texto, exceto de
publicidade];decoração de festa, cerimonial e outros
eventos; distribuição de filmes; distribuição de
brinquedos para caridade; sonorização; jornalismo
(reportagens);editoração eletrônica; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -);jogos on-line
(provimento
de
serviços
para
-)
[computadores];publicação de textos [exceto para
publicidade];academias [educação];publicação online de livros e jornais eletrônicos; congressos
(organização e apresentação de -);educação física;
festas (planejamento de -);produção de vídeos;
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];companhia teatral (serviços de );conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];teatrais
(produções
-);guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download];educação (informações
sobre -) [instrução];instrução (serviços de );organização de exposições para fins culturais ou
educativos; educação (serviços de -);assessoria,
consultoria e informação em edição; gravações
musicais
em
vhs/dvd/cd
(serviços
de
estúdio);escolas
em
regime
de
internato;
informações sobre educação [instrução];organização
e
apresentação
de
oficinas
de
trabalho
[treinamento];prático
(treinamento
-)
[demonstração];clube de livro e disco [lazer ou
educação];animação de festa; divertimento; estúdios
de gravação (serviços de -);museus (provimento de
instalações
para
-)
[apresentações
e
exposições];organização de competições [educação
ou entretenimento];livros (publicação de -);orientação
vocacional; provimento de serviços para publicação
eletrônica on-line [não downloadable];composição
musical (serviços de -);entretenimento; história
[ensino de -];agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
821593650.
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902948814 15/09/2010
351
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MÃEZINHA APARECIDA
NCL(9) 16 livro de tombo; agenda; cartão com
imagem e mensagem impressa; prospectos;
imagens [representações gráficas];calendário de
folhas destacáveis; livros para escrever ou desenhar;
livro
didático;
decalcomania;
decalques;
fotogravuras; impressas (publicações -);livro de
bolso; blocos de notas [cadernos];cartões musicais
de felicitações; cartão postal sonoro; boletim
informativo; livro cartonado; marcadores de livros;
representações gráficas; livro litúrgico; revistas
[periódicos];bonecos para fins didáticos [material
didático];encadernação (artigos para -);formulários
[impressos];álbuns; blocos de papel em múltiplas
vias [papelaria];calendários; canetas; livros; apostila
para fim educacional; revistas em quadrinhos;
terços; desenhos impressos; livros de canções [song
books (ingl.)];blocos para anotações; blocos
[papelaria];cartão postal; publicações em fascículos
impressos; caderno para música; blocos para
desenho; manuais [impressos];retratos; descansos
de papel redondos para mesa; espátulas para cortar
papel [material de escritório];anotações (blocos para
-);cartões de participação [papelaria];catálogos; livro
de contabilidade; livro encadernado; material didático
[exceto aparelhos];anuário; reproduções gráficas;
rosários; suportes de livros; cartões de felicitações;
cartões perfurados para teares de jacquard;
descansos de papel para copos ou garrafas;
impresso (material -);folhetos; jogo americano de
papel
para
mesa;
jornais;
cartazes
[pôsteres];periódicos; capas [papelaria];impressos
[gravuras]
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
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No.902948822 15/09/2010
351
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MÃEZINHA APARECIDA
NCL(9) 25 túnicas; combinações [vestuário];casula
[vestimenta sacerdotal que se põe sobre a alva e a
estola];confeccionado
(vestuário
-);sobretudos
[vestuário];cinta
[vestuário
comum];véus
[vestuário];faixas para a cabeça [vestuário];jérseis
[vestuário];luvas [vestuário];roupa íntima; casacos
[vestuário];cintos porta-moedas [vestuário];malhas
[vestuário];vestuário *;couro (roupas de -);ginástica
(roupa para -) [colante];peles [vestuário];artigos de
malha [vestuário];capuzes [vestuário];roupa para
ginástica; axilares (sudários -);couro (roupas de
imitação
de
-);orelheiras
[vestuário];cintos
[vestuário];porta-moedas (cintos -) [vestuário];faixas
[vestuário];aventais
[vestuário];impermeáveis
(roupas -);alba [vestimenta de padre];casulas
sacerdotais [vestimenta]
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902948873 15/09/2010
351
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MÃEZINHA APARECIDA
NCL(9)
28
damas
(jogo
de
-);móbiles
[brinquedos];chocalhos
[brinquedos];marionetes;
sinos para árvores de natal; árvores de natal
eletrônicas e decorativas; brinquedos; veículo para
entretenimento e diversão (brinquedo);brinquedo de
corda; decorações para árvores de natal [exceto
iluminações e confeitos];brinquedo (máscaras de );construção (jogos de -);bolinhas de sabão
[brinquedo];casas de bonecas; carrinho de
brinquedo; cartão impresso para recortar e armar
[brinquedo];brinquedo para montar; decalque
utilizado como alvo; jogos *;bolas de jogo; miniaturas
de veículos; objetos para festas; campainha para
árvore de natal [sino];armar (blocos de -)
[brinquedos];bolas para jogos; velas (suportes para ) para árvores de natal; aparelhos para musculação;
apetrechos de pesca; balões de jogo; bonecas;
brinquedo para fazer bolha de sabão; dominós;
escorregas [brinquedos];bonecas (roupas de );modelos de veículos [miniaturas];árvores de natal
(suportes
para
-);passatempo
[divertimento,
diversão, entretenimento]
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902948954 15/09/2010
351
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MÃEZINHA APARECIDA
NCL(9) 41 editoração eletrônica; educação
(informações sobre -) [instrução];jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -);organização de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];orientação
vocacional;
assessoria,
consultoria e informação em edição; copidesque
[edição de texto, exceto de publicidade];curso
técnico de formação; decoração de festa, cerimonial
e outros eventos; distribuição de brinquedos para
caridade;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];congressos
(organização
e
apresentação de -);divertimento; informações sobre
educação [instrução];organização e apresentação de
seminários; cerimonial de eventos (serviços relativos
ao -);curso de idioma; guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download];serviços de lazer e entretenimento,
prestados a título de assistência social; festas
(planejamento de -);rádio e televisão (produção de
programas de -);cursos livres [ensino];teatrais
(produções -);história [ensino de -];jornalismo
(reportagens);estúdios de gravação (serviços de );filmagem em vídeo; jogos on-line (provimento de
serviços para -) [computadores];museus (provimento
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de instalações para -) [apresentações e
exposições];organização de competições [educação
ou entretenimento];produção de shows; produção de
vídeos; rádio (programas de entretenimento de );academias [educação];educação (serviços de );sonorização; grupo musical; assessoria, consultoria
e
informação
ensino;
educação
religiosa;
entretenimento [lazer] (informações sobre );provimento de serviços para publicação eletrônica
on-line [não downloadable];televisão e rádio
(produção de programas de -);composição musical
(serviços de -);assessoria, consultoria e informação
em entretenimento [lazer];banda de música [serviços
de entretenimento];clube de livro e disco [lazer ou
educação];gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio);serviços de educação,
prestados a título de assistência social; exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
instrução (serviços de -);videoteipe (edição de );publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
serviços de concepção de programas de tv/rádio;
escolas em regime de internato; informações sobre
entretenimento [lazer];livros (publicação de -);prático
(treinamento -) [demonstração];produção de filme;
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];venda de ingressos para shows e
espetáculos; companhia teatral (serviços de );animação de festa; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] ;organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento];produção de programas de rádio e
televisão; publicação de textos [exceto para
publicidade];conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento];assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução];distribuição
de filmes; apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento;
televisão
(programas
de
entretenimento de -)
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902949136 15/09/2010
351
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLUBTI
NCL(9) 16 retratos; imagens [representações
gráficas];livros
de
canções
[song
books
(ingl.)];periódicos; apostila para fim educacional;
reproduções gráficas; terços; folhetos; blocos de
papel em múltiplas vias [papelaria];canetas; livro de
contabilidade;
impresso
(material
-);anuário;
prospectos; rosários; suportes de livros; boletim
informativo; decalques; anotações (blocos para );livro encadernado; representações gráficas;
agenda; revistas em quadrinhos; desenhos
impressos; encadernação (artigos para -);formulários
[impressos];calendários; material didático [exceto
aparelhos];livro litúrgico; impressas (publicações );cartazes
[pôsteres];impressos
[gravuras];livro
didático;
revistas
[periódicos];decalcomania;
descansos de papel
redondos para mesa;
fotogravuras; livro cartonado; livro de bolso; álbuns;
calendário de folhas destacáveis; livros; bonecos
para fins didáticos [material didático];marcadores de
livros;
blocos
de
notas
[cadernos];blocos
[papelaria];caderno
para
música;
capas
[papelaria];livro de tombo; espátulas para cortar
papel [material de escritório];jogo americano de
papel para mesa; jornais; blocos para anotações;
catálogos; publicações em fascículos impressos;
blocos para desenho; descansos de papel para
copos ou garrafas; manuais [impressos]
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902949187 15/09/2010
351
Tit.INSIGHT MEDIA SERVICOS DE
COMUNICACAO E MARKETING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10939623000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIKELIST

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 publicidade de rádio; textos publicitários
(publicação de -);propaganda; publicidade on-line em
rede de computadores; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; publicidade; publicidade de televisão;
marketing (estudos de -);publicidade externa
[letreiros,
outdoors];assessoria,
consultoria
e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informações sobre marketing; pesquisa de marketing
Procurador: MERCOSUL ASS CONS
EMPRESARIAL P/ AMERICA DO SUL SC LTDA
No.902949217 15/09/2010
351
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLUBTI
NCL(9) 25 porta-moedas (cintos -) [vestuário];artigos
de malha [vestuário];casacos [vestuário];couro
(roupas
de
-);jérseis
[vestuário];capuzes
[vestuário];cintos porta-moedas [vestuário];faixas
[vestuário];malhas
[vestuário];confeccionado
(vestuário
-);luvas
[vestuário];túnicas;
véus
[vestuário];casulas sacerdotais [vestimenta];peles
[vestuário];roupa para ginástica; axilares (sudários );orelheiras [vestuário];ginástica (roupa para -)
[colante];roupa íntima; sobretudos [vestuário];couro
(roupas de imitação de -);cintos [vestuário];alba
[vestimenta de padre];casula [vestimenta sacerdotal
que se põe sobre a alva e a estola];vestuário
*;combinações
[vestuário];cinta
[vestuário
comum];aventais [vestuário];impermeáveis (roupas );faixas para a cabeça [vestuário]
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902949225 15/09/2010
100
Tit.SIBANIO ROCHA LIMA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81131291549
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A Febre
NCL(9) 41 grupo musical; conjunto musical (serviços
de -) [serviços de entretenimento]
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI. REGISTRO
Nº 823700348.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902949276 15/09/2010
351
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLUBTI
NCL(9) 28 dominós; balões de jogo; sinos para
árvores de natal; brinquedo de corda; brinquedo
para montar; jogos *;aparelhos para musculação;
apetrechos de pesca; chocalhos [brinquedos];veículo
para
entretenimento
e
diversão
(brinquedo);escorregas [brinquedos];bolinhas de
sabão [brinquedo];brinquedo (máscaras de -);árvores
de natal eletrônicas e decorativas; árvores de natal
(suportes para -);bonecas; marionetes; carrinho de
brinquedo; passatempo [divertimento, diversão,
entretenimento];decalque utilizado como alvo;
decorações para árvores de natal [exceto
iluminações e confeitos];bolas de jogo; casas de
bonecas; armar (blocos de -) [brinquedos];bolas para
jogos;
construção
(jogos
de
-);móbiles
[brinquedos];velas (suportes para -) para árvores de
natal; modelos de veículos [miniaturas];campainha
para árvore de natal [sino];cartão impresso para
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recortar e armar [brinquedo];brinquedo para fazer
bolha de sabão; brinquedos; miniaturas de veículos;
objetos para festas; damas (jogo de -);bonecas
(roupas de -)
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES
No.902949365 15/09/2010
351
Tit.SETIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51194280000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SETIN
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consultoria e informação sobre oportunidades de
negócio[ informações, assessoria, consultoria
];consultoria em organização de negócios;
consultoria
em
organização
de
negócios[
informações, assessoria, consultoria ];informações
de negócios; informações de negócios[ informações,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas[
informações, assessoria, consultoria ];negócios
(informações de -);negócios (informações de -)[
informações, assessoria, consultoria ]
Procurador: ROSA MARIA STANCEY
No.902949497 15/09/2010
241
Tit.SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02825033000104
*PED. 828366497.
Procurador: JOSÉ EDIS RODRIGUES

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios[
informações, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio[ informações,
assessoria, consultoria ];negócios (consultoria
profissional em -);negócios (consultoria profissional
em -)[ informações, assessoria, consultoria
];organização e administração de empresa;
organização
e
administração
de
empresa[
informações, assessoria, consultoria ];comercial ou
industrial (assessoria em gestão -);comercial ou
industrial (assessoria em gestão -)[ informações,
assessoria, consultoria ];assessoria em gestão
comercial ou industrial; assessoria em gestão
comercial ou industrial[ informações, assessoria,
consultoria ];avaliações de negócios; avaliações de
negócios[ informações, assessoria, consultoria
];negócios (consultoria em gestão e organização de );negócios (consultoria em gestão e organização de )[ informações, assessoria, consultoria ];pesquisa em
negócios; pesquisa em negócios[ informações,
assessoria, consultoria ];assessoria em gestão de
negócios; assessoria em gestão de negócios[
informações, assessoria, consultoria ];consultoria
profissional em negócios; consultoria profissional em
negócios[ informações, assessoria, consultoria
];industrial ou comercial (assessoria em gestão );industrial ou comercial (assessoria em gestão -)[
informações, assessoria, consultoria ];negócios
(consultoria em gestão de -);negócios (consultoria
em gestão de -)[ informações, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
contabilidade; assessoria, consultoria e informação
em
contabilidade[
informações,
assessoria,
consultoria
];promoção
de
vendas
[para
terceiros];promoção de vendas [para terceiros][
informações, assessoria, consultoria ];promoção de
venda para terceiros [publicidade];promoção de
venda para terceiros [publicidade][ informações,
assessoria, consultoria ];gestão (consultoria em -) de
negócios; gestão (consultoria em -) de negócios[
informações, assessoria, consultoria ];negócios
(assessoria em gestão de -);negócios (assessoria
em gestão de -)[ informações, assessoria,
consultoria
];administração
de
empresa;
administração de empresa[ informações, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização
de
negócios
para
empresas;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas[ informações, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
sobre oportunidades de negócio; assessoria,

No.902949586 15/09/2010
351
Tit.SETIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51194280000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SETIN

(agências de -);importação-exportação (agências de
-)[ informações, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'PACKS'.
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.902950452 15/09/2010
Tit.SOLUZ ÓTICA BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57590713000170
*828541906, 828580502.
Procurador: O PRÓPRIO.

241

No.902950860 15/09/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902950916 15/09/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902950932 15/09/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis];avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis][ informações, assessoria, consultoria
];imóveis [compra e venda de -];imóveis [compra e
venda de -][ informações, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária[ informações, assessoria,
consultoria ];incorporação de imóvel; incorporação
de imóvel[ informações, assessoria, consultoria
];imóveis (administração de -);imóveis (administração
de -)[ informações, assessoria, consultoria
];comércio de imóveis; comércio de imóveis[
informações, assessoria, consultoria ];avaliação
imobiliária; avaliação imobiliária[ informações,
assessoria, consultoria ];administração de imóveis;
administração de imóveis[ informações, assessoria,
consultoria ];imobiliária (avaliação -);imobiliária
(avaliação -)[ informações, assessoria, consultoria
];loteamento imobiliário; loteamento imobiliário[
informações, assessoria, consultoria ]
Procurador: ROSA MARIA STANCEY
No.902950134 15/09/2010
351
Tit.TNT PACKS INDUSTRIA E COMERCIO DE
BRINDES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04696104000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TNT PACKS
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas[ informações,
assessoria, consultoria ];comercial ou industrial
(assessoria em gestão -);comercial ou industrial
(assessoria em gestão -)[ informações, assessoria,
consultoria ];assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão comercial ou
industrial[ informações, assessoria, consultoria
];distribuição de brindes; distribuição de brindes[
informações, assessoria, consultoria ];industrial ou
comercial (assessoria em gestão -);industrial ou
comercial (assessoria em gestão -)[ informações,
assessoria, consultoria ];importação-exportação

No.902950967 15/09/2010
351
Tit.R3 MUNDIAL LIFE CORRETORA DE SEGUROS
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11125609000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: R3 CORRETORA DE SEGUROS
SOLUÇÕES INTELIGENTES

CFE(4) 26.4.18; 26.11.1; 27.5.1; 29.1.1,8
NCL(9) 36 seguros (corretagem de -); seguros de
saúde; assessoria, consultoria e informação em
seguros; assessoria, consultoria e informação em
seguros [ informação ]; seguros de vida
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CORRETORA DE SEGUROS" E
"SOLUÇÕES INTELIGENTES".
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA
No.902951009 15/09/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902951084 15/09/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902951106 15/09/2010
351
Tit.MARIA MIRTES BOTELHO DE ALMEIDA-ME
(BR/SP)
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alcoólicas à base de -);refrigerante [bebida];fruta
(extratos de -), não alcoólicos; fruta (bebidas não
alcoólicas à base de suco de -);isotônicas (bebidas );suco de fruta
Procurador: ROGÉRIO BRUNNER

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03611455000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NOL BELLY

No.902951270 15/09/2010
241
Tit.VAMI DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01470925000169
*PED. 828296693.
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 25 confeccionado (vestuário -);vestuário
incluído nesta classe.
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"INCLUÍDO NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 25 REIVINDICADA.
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.902951122 15/09/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902951203 15/09/2010
351
Tit.ADVANCE VIAGENS E TURISMO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43685007000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MY CLUB

No.902951300 15/09/2010
351
Tit.INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS
FAZENDA MAISA LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11419310000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Q . I
NCL(9) 32 refrigerante [bebida];fruta (néctares de -)
[não-alcoólicos];bebida energética não alcoólica;
fruta (extratos de -), não alcoólicos; isotônicas
(bebidas -);aperitivos não-alcoólicos; não-alcoólicas
(bebidas -);suco de fruta; suco de fruta (bebidas não
alcoólicas à base de -);bebidas não-alcoólicas; frutas
(sucos de -);frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas]
Procurador: ROGÉRIO BRUNNER
No.902951360 15/09/2010
Tit.EDMILTON ANTONIO MARTINS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57453713668
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIDER CONSULT

100

CFE(4) 24.15.2; 24.15.7; 27.5.1
NCL(9) 40 fotocomposição (serviços de -);ofsete
(impressão -);serigrafia; clicheria (serviços de );impressão de estampas; plotagem; impressão;
litografia; zincografia, linotipia e litografia; fotográfica
(impressão
-);impressão
ofsete;
impressão
fotográfica; litográfica (impressão -);impressão
litográfica; silk-screen [serigrafia];fotolito; tipografia
[sistema de imprimir com fôrmas em relevo;
impressão tipográfica];fotogravura [serviço]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "DIRETA" E "DIGITAL".
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.902951475 15/09/2010
351
Tit.EMPRESA FRANCANA EDITORA DE JORNAIS
E REVISTAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45316445000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GCN COMUNICAÇÃO
NCL(9) 41 assessoria, consultoria e informação em
edição; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; publicação de textos [exceto para
publicidade]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COMUNICAÇÃO".
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902951513 15/09/2010
351
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
SANTA EDWIGES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00819339000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BULDOGS SANDUÍCHERIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 serviços de programa de incentivo a
funcionários; programas de cartão de pontuação
(tipo programa de milhagem/fidelidade);serviços de
programas de fidelidade (clube, cartão, talão)
Procurador: GISELE FERREIRA DE CAMPOS
ALVES
No.902951254 15/09/2010
Tit.INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS
FAZENDA MAISA LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11419310000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Q . I

351

CFE(4) 26.15.7; 27.5.1
NCL(9) 35 consultoria profissional em negócios;
gestão (consultoria em -) de negócios; assessoria,
consultoria e informação em auditoria; negócios
(assessoria em gestão de -);negócios (informações
de -);gestão computadorizada de arquivos; negócios
(avaliações de -);negócios (consultoria em gestão e
organização de -);negócios (pesquisa em -);negócios
(consultoria profissional em -);assessoria em gestão
comercial ou industrial; assessoria em gestão de
negócios; consultoria em gestão de pessoal; gestão
de pessoal (consultoria em -);negócios (consultoria
em gestão de -);industrial ou comercial (assessoria
em gestão -);consultoria em organização de
negócios; informações de negócios
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
816101078 E 900816970. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DOS
PEDIDOS DE REGISTRO ANTERIORES DE NOS.
900529040 E 902409271, AINDA NÃO
REGISTRADOS, CONSIDERADOS IGUALMENTE
COLIDENTES COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.902951459 15/09/2010
351
Tit.HUMBERTO CAMPOS FERNANDES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05534346671
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Direta DIGITAL

CFE(4) 26.1.1; 26.1.3; 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 32 aperitivos não-alcoólicos; frutas, verduras
e legumes (sucos de -) [bebidas];não-alcoólicas
(bebidas -);bebidas não-alcoólicas; fruta (néctares de
-) [não-alcoólicos];frutas (sucos de -);bebida
energética não alcoólica; suco de fruta (bebidas não

CFE(4) 8.7.25
NCL(9) 43 lanchonetes; lanchonetes[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'SANDUÍCHERIA'.
Procurador: MOACIR ARAUJO DA SILVA
No.902951564 15/09/2010
351
Tit.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª
REGIÃO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02482005000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JUSTIÇA DO TRABALHO NO RÁDIO
NCL(9) 41 rádio (programas de entretenimento de );serviços de concepção de programas de tv/rádio;
produção de programas de rádio e televisão;
televisão e rádio (produção de programas de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "NO RÁDIO", ISOLADAMENTE.
Procurador: EDEMAR SOARES ANTONINI
No.902951572 15/09/2010
351
Tit.DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84430149000109
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO NAT
NCL(9) 30 essências para alimentos [exceto
essências etéreas e óleos essenciais];aromáticas
(preparações -) para uso alimentar
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLEÇÃO".
Procurador: ALICE FAUSTO DE OLIVEIRA RAMOS
No.902951602 15/09/2010
Tit.LATICINIOS Q'NUTRY LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10656541000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MATOLA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 43 bufê (serviço de -)
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902951769 15/09/2010
241
Tit.DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84430149000109
*PED. 901669806.
Procurador: ALICE FAUSTO DE OLIVEIRA RAMOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 29 laticínios
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.902951661 15/09/2010
241
Tit.ADVANCE VIAGENS E TURISMO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43685007000105
*PED. 902863665.
Procurador: GISELE FERREIRA DE CAMPOS
ALVES
No.902951700 15/09/2010
Tit.CABBI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ÓPTICOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08714178000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: numax EASY CLEAN

];operação de portos [transporte];operação de portos
[transporte][ assessoria, consultoria ];pesagem de
mercadoria; pesagem de mercadoria[ assessoria,
consultoria
];informações
sobre
transportes;
informações
sobre
transportes[
assessoria,
consultoria ];armazenagem física de dados ou
documentos
armazenados
eletronicamente;
armazenagem física de dados ou documentos
armazenados
eletronicamente[
assessoria,
consultoria
];armazenagem;
armazenagem[
assessoria, consultoria ];transporte de móveis;
transporte de móveis[ assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
embalagem; assessoria, consultoria e informação
em embalagem[ assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em transportes; assessoria,
consultoria e informação em transportes[ assessoria,
consultoria
];operação
de
aeroportos
[transporte];operação de aeroportos [transporte][
assessoria, consultoria ];operação de rodovias
[transporte];operação de rodovias [transporte][
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LOGÍSTICA".
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA

No.902951777 15/09/2010
Tit.FÁCCIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/RR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22905533000155
*PED. Nº 823564088
Procurador: HEVÉLCIO SÁ TELES DA SILVA

241

No.902951785 15/09/2010
Tit.LOGÍSTICA SEM FRONTEIRAS E
TRANSPORTES LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02806676000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOGÍSTICA SEM FRONTEIRAS

351

No.902951815 15/09/2010
100
Tit.GMA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07172175000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AURI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO

CFE(4) 3.1.8; 4.5.13; 26.11.25; 27.5.1
NCL(9) 39 transporte; transporte[ assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
serviços de tráfego
;assessoria, consultoria e
informação em serviços de tráfego
[
assessoria, consultoria ];intermediação de carga;
intermediação de carga[ assessoria, consultoria
];armazéns (aluguel de -);armazéns (aluguel de -)[
assessoria,
consultoria
];frete
(serviços
de
despachantes de -);frete (serviços de despachantes
de
-)[
assessoria,
consultoria
];assessoria,
consultoria e informação em armazenagem;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
armazenagem[ assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre transportes;
assessoria, consultoria e informações sobre
transportes[ assessoria, consultoria ];agenciamento
de veículo de carga e de reboque; agenciamento de
veículo de carga e de reboque[ assessoria,
consultoria
];transporte
marítimo;
transporte
marítimo[ assessoria, consultoria ];aluguel de
armazéns; aluguel de armazéns[ assessoria,
consultoria ];entrega de mercadorias; entrega de
mercadorias[ assessoria, consultoria ];logística
referente ao transporte de carga; logística referente
ao transporte de carga[ assessoria, consultoria
];armazenagem de mercadorias; armazenagem de
mercadorias[ assessoria, consultoria ];transporte
aéreo; transporte aéreo[ assessoria, consultoria
];transportes (informações sobre -);transportes
(informações sobre -)[ assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em serviços
de entrega; assessoria, consultoria e informação em
serviços de entrega[ assessoria, consultoria

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(9) 36 financeira (gestão -); administração de
condomínio; administração financeira; comércio de
imóveis; avaliação imobiliária; administração de
carteira locatícia; administração predial; imóveis
[compra e venda de -]; incorporação de imóvel;
administração de imóveis; financeiras (informações ); administração de carteira de valor mobiliário
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
829008900
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA

No.902951807 15/09/2010
041
Tit.ADRIANO SILVA IMÓVEIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09373539000160
Procurador: J. BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS

351

CFE(4) 26.13.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações higiênicas para uso medicinal; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EASY CLEAN".
Procurador: EDEMAR SOARES ANTONINI
No.902951742 15/09/2010
351
Tit.BRITO E MAGNO BUFFET LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12375098000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: kinder platz

No.902951823 15/09/2010
351
Tit.TOYS & FOOD COMERCIO ATACADISTA LTDA
ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12085461000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLD FISH CONGELADOS

CFE(4) 27.5.1
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NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios [ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "COLD FISH' E "CONGELADOS".
Procurador: PORTFOLIO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902951866 15/09/2010
351
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
SANTA EDWIGES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00819339000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BULDOGS SANDUÍCHERIA

CFE(4) 8.7.25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios[ informação,
assessoria, consultoria ];promoção de vendas [para
terceiros];promoção de vendas [para terceiros][
informação, assessoria, consultoria ];administração
de empresa; administração de empresa[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'SANDUÍCHERIA'.
Procurador: MOACIR ARAUJO DA SILVA
No.902951904 15/09/2010
351
Tit.RSF EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09370924000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RSF

CFE(4) 27.5.1,22
NCL(9) 36 imóveis (arrendamento de -);imóveis
(arrendamento de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];corretores imobiliários; corretores
imobiliários[ informação, assessoria, consultoria
];arrendamento de imóveis; arrendamento de
imóveis[
informação,
assessoria,
consultoria
];cobrança de aluguel (serviços de -);cobrança de
aluguel (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];imobiliária (avaliação -);imobiliária
(avaliação -)[ informação, assessoria, consultoria
];imobiliários (corretores -);imobiliários (corretores -)[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
escritórios [imóveis];aluguel de escritórios [imóveis][
informação, assessoria, consultoria ];locação de
apartamentos (agências imobiliárias de -);locação de
apartamentos
(agências
imobiliárias
de
-)[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária[ informação, assessoria, consultoria
];arrendamento de fazendas; arrendamento de
fazendas[ informação, assessoria, consultoria
];imobiliárias (agências -);imobiliárias (agências -)[
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informação,
assessoria,
consultoria
];imóveis
[compra e venda de -];imóveis [compra e venda de ][ informação, assessoria, consultoria ];administração
de imóveis; administração de imóveis[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de apartamentos;
aluguel de apartamentos[ informação, assessoria,
consultoria ];loteamento imobiliário; loteamento
imobiliário[ informação, assessoria, consultoria
];administração de condomínio; administração de
condomínio[ informação, assessoria, consultoria
];imóveis (administração de -);imóveis (administração
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];apartamentos (aluguel de -);apartamentos (aluguel
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];avaliação
imobiliária;
avaliação
imobiliária[
informação,
assessoria, consultoria ];administração predial;
administração predial[ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel (serviços de cobrança de );aluguel (serviços de cobrança de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];administração de carteira
locatícia; administração de carteira locatícia[
informação, assessoria, consultoria ];agências
imobiliárias; agências imobiliárias[ informação,
assessoria,
consultoria
];avaliação
financeira
[seguros, bancos, imóveis];avaliação financeira
[seguros,
bancos,
imóveis][
consultoria
];administração de carteira de valor mobiliário;
administração de carteira de valor mobiliário[
informação, assessoria, consultoria ];comércio de
imóveis; comércio de imóveis[ informação,
assessoria, consultoria ];incorporação de imóvel;
incorporação de imóvel[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: DIEGO RUIZ CRO
No.902952030 15/09/2010
351
Tit.JULIUS GLATZ GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7650256
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIPtec
NCL(9) 16 papel crepom; papelão ;papel de carta;
papel de seda; papel ;papel cartão [todos incluídos
nesta classe]
Procurador: EDUARDO JOÃO ASSEF JR.

consumo final, confeitado ou não ;pãezinhos;
biscoitos amanteigados; bombons; brioches
Procurador: CARLOS EDUARDO LEME DE JESUS
No.902952110 15/09/2010
351
Tit.DIVANILDO MOTA DE ANDRADE DE LAJE
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07204086000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Baratão da Construção

CFE(4) 28.19
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BARATÃO DA CONSTRUÇÃO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902952129 15/09/2010
100
Tit.CASASIGN DO BRASIL COMÉRCIO DE
MATERIAIS PARA COMUNICAÇÃO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08631839000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CS CASASIGN DO BRASIL

No.902952099 15/09/2010
351
Tit.N & N REPRESENTAÇÕES LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05414361000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HORA DE CORRER

CFE(4) 2.7.13; 17.1.2; 27.5.1
NCL(9) 41 entretenimento; produção de vídeos;
competições desportivas (organização de );organização
de
competições
desportivas;
cronometragem de eventos desportivos; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; apresentação de espetáculos ao vivo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DE CORRER", ISOLADAMENTE.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902952102 15/09/2010
351
Tit.FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04686827000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VILLA AUGUSTA
NCL(9) 30 tortas; biscoitos de água e sal; geléias de
frutas [confeitos];empada; pão de gengibre;
bolachas; bolo (massa para -);bolo (pó para -);bolos;
bolos (decorações comestíveis para -);bolos
(flavorizantes para -), exceto óleos essenciais;
biscoitos; empadão; pão; bolo, preparado para

CFE(4) 24.15.2; 26.2.1; 27.1.1
NCL(9) 35 aluguel de material publicitário; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors];atualização de
material publicitário; publicidade externa [letreiros,
outdoors];espaço publicitário (aluguel de -);comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos;
comércio (através de qualquer meio) de adesivos
para papelaria ou para uso doméstico; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; material
publicitário (atualização de -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
830669264. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR DE Nº 900137070, AINDA NÃO
REGISTRADO, CONSIDERADO IGUALMENTE
COLIDENTE COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: LUCINETE CARDOSO DE MELO
No.902952137 15/09/2010
351
Tit.JULIUS GLATZ GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7650256
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIPtec
NCL(9) 34 papel de cigarro; cigarro (filtros de );papéis para cigarros (pacotes de -)
Procurador: EDUARDO JOÃO ASSEF JR.
No.902952153 15/09/2010
351
Tit.FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04686827000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VILLA AUGUSTA
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NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Procurador: CARLOS EDUARDO LEME DE JESUS
No.902952161 15/09/2010
Tit.ATIVAGOLD SERVIÇOS BANCÁRIOS
INTELIGENTES LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11581171000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Companhia do Crédito S

351

Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902952188 15/09/2010
351
Tit.FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04686827000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VILLA AUGUSTA
NCL(9) 43 cafeterias; cafés [bares];lanchonetes
Procurador: CARLOS EDUARDO LEME DE JESUS
No.902952196 15/09/2010
351
Tit.ANETE RUBIN (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02399651758
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FRANCISCO MIGNONE
NCL(9) 41 espetáculos (serviços de -);espetáculos
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];entretenimento;
entretenimento[
informação,
assessoria, consultoria ];editoração eletrônica;
editoração eletrônica[ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: LUNA E ADVOGADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 24.17.25; 26.11.1; 27.5.1,8
NCL(9) 36 crédito (agências de -);investimentos de
capital
[finanças];assessoria,
consultoria
e
informações sobre investimento bancário; verificação
de validade de cheque; avaliação financeira
[seguros,
bancos,
imóveis];empréstimos
[finanças];financeira (avaliação -) [seguros, bancos,
imóveis];financeira (consultoria -);cobrança (serviços
de -);desconto de títulos [factoring];financiamento
(serviços de -);informações financeiras; assessoria,
consultoria e informação em crédito; proteção ao
crédito; assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro; bancários (serviços -);análise
financeira; administração financeira; emissão de
títulos de valor; assessoria, consultoria e informação
em planejamento financeiro; consultoria financeira;
fianças
[garantias];assessoria,
consultoria
e
informação em investimentos; análise e gestão de
crédito; gestão financeira; assessoria, consultoria e
informação em empréstimos; cobranças de dívidas
(agências
de
-);fundos
de
investimentos
[finanças];liquidação financeira (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COMPANHIA DO CRÉDITO".
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.902952170 15/09/2010
Tit.MAJ CAP ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09599965000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUL MINAS CAP

351

No.902952293 15/09/2010
Tit.MAJ CAP ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09599965000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUL MINAS CAP

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 produção de shows; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -);jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores];rádio
e televisão (produção de programas de -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
822206595 E 822206609. RETIRADO DA
ESPECIFICAÇÃO O ITEM "JOGOS DE AZAR",
TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO DECRETOLEI Nº 9.215, DE 30 DE ABRIL DE 1946.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902952366 15/09/2010
351
Tit.ANETE RUBIN (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02399651758
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRANCISCO MIGNONE
NCL(9) 09 discos compactos, rom (ingl.);vídeo disco
;ópticos (discos -);videocassetes [fitas];cd-rom
[disco];fitas magnéticas; discos compactos [áudio e
vídeo];discos fonográficos; disco acústico; fita
cassete ou de vídeo [gravada ou não]
Procurador: LUNA E ADVOGADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 assessoria, consultoria e informação em
fundo de investimentos; capital (investimentos de -)
[finanças];consultoria em seguros; consultoria
financeira;
fundos
de
investimentos
[finanças];capitalização
[serviços
financeiros];administração
financeira;
crédito
(agências de -);constituição e administração de
fundo
de
investimento
[serviços
financeiros];administração de cartão de crédito;
investimentos
de
capital
[finanças];seguros;
assessoria, consultoria e informação especializada
em matéria de previdência privada; assessoria,
consultoria e informação em administração de riscos
financeiros; corretagem de valores; administração de
seguro

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento]; arbitragem esportiva;
organização de competições [educação ou
entretenimento]; clubes (serviços de -) [lazer ou
educação]; prático (treinamento -) [demonstração];
organização
de
competições
desportivas;
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];competições
desportivas
(organização de -); acampamentos desportivos
(serviços de -); educação (informações sobre -)
[instrução]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "FUTEBOL CLUBE" E "F C".
Procurador: SÁVIO FARIA NEVES
No.902952781 16/09/2010
351
Tit.INSIGHT MEDIA SERVICOS DE
COMUNICACAO E MARKETING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10939623000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIKELIST

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 42 hospedagem de web sites; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros; criação e
manutenção de web sites para terceiros
Procurador: MERCOSUL ASS CONS
EMPRESARIAL P/ AMERICA DO SUL SC LTDA
No.902952900 16/09/2010
Tit.OURO E PRATA TURISMO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87957155000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEU ROTEIRO.COM

351

No.902952536 16/09/2010
351
Tit.CALMON SPORTS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10517507000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIÂNGULO MINEIRO Futebol Clube F C
CFE(4) 10.3.10; 27.5.1
NCL(9) 39 reservas para viagens; assessoria,
consultoria e informação em viagem e turismo;
agências de turismo [exceto para reservas de
hotel];agente
de
viagem;
visitas
turísticas;
organização de cruzeiros [viagens];guia de turismo;
viajantes (acompanhamento de -);assessoria
consultoria e informação em empreendimento
turístico; organização de excursões
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ROTEIRO' E ".COM".
Procurador: CLÁUDIO JOSÉ MARTINS COSTA
GONÇALVES
No.902952935 16/09/2010
351
Tit.MODA ELEGANTE ARARAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44207009000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MODA ELEGANTE

social[ informação, assessoria, consultoria ];teatrais
(produções -);teatrais (produções -)[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de educação,
prestados a título de assistência social; serviços de
educação, prestados a título de assistência social[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902953028 16/09/2010
Tit.DAYANNE HABDALA GOMES DA SILVA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01471083144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: dhg

351

[jóias e bijuterias];relógios (correntes de );alexandrita [pedra preciosa];argola de uso pessoal
[bijuteria];pedras preciosas; rubi; berloques [jóias e
bijuterias];topázio; chaveiros de bijuteria; cloisonné
[jóias
e
bijuterias];colares
[jóias
e
bijuterias];imitações de pedras preciosas; pulseiras
[jóias e bijuterias];relógios (molas de -);turquesa
[pedra preciosa];ouro (fios de -) [joalheria];preciosas
(imitações de pedras -);pulseiras de relógio; safira;
brilhante [jóia];metal precioso (fios de -) [jóias e
bijuterias];penduricalhos [jóias e bijuterias]
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902953230 16/09/2010
351
Tit.MRM PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08614466000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MRM PLAST

CFE(4) 13.1.6; 26.2.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MODA ELEGANTE".
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.902952960 16/09/2010
100
Tit.IMAGENEER CONSULTORIA DE MARKETING
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06249867000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMAGENEER BRANDING BY HEART

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação em
marketing[ informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: GISELE DE SOUZA
No.902953001 16/09/2010
Tit.S.O.S. AMIZADE (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09615542000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: S.O.S. AMIZADE

CFE(4) 9.3.1; 9.3.3; 9.3.5; 9.3.9,14
NCL(9) 25 roupa para ginástica; banho (roupões de );camisa (punho de -);camisetas (peitilhos de );capuzes [vestuário];macacões; saias; ginástica
(roupa para -) [colante];praia (roupas de );confeccionado
(vestuário
-);casacos
[vestuário];pijamas; maiô;bermuda para prática de
esporte; trajes; camisas (peitilhos de -);couro (roupas
de -);roupas de couro; roupões de banho; trajes de
banho; uniformes; couro (roupas de imitação de );biquíni; ternos; calças compridas; roupa íntima;
calções de banho [sungas];camisetas; combinações
[vestuário];confeccionados (forros -) [parte de
vestuário];cuecas; camisola; roupa para ginástica
[colante];camisas;
artigos
de
malha
[vestuário];bermudas; bonés; camisas (palas para );vestuário incluído nesta classe; calças; malhas
[vestuário];sungas; banho (calções de -);jaquetas
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"INCLUÍDO NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 25 REIVINDICADA.
Procurador: MANOEL DO ROSARIO DOS SANTOS

CFE(4) 1.5.2; 24.17.25; 27.1.6; 27.5.1
NCL(9) 20 engradados; recipientes de plástico para
embalagem; caixas de madeira ou matérias plásticas
Procurador: P. A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.902953419 16/09/2010
351
Tit.WRGX CONFECÇÕES LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10728503000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Tattersall

No.902953117 16/09/2010
351
Tit.V6 MULTIMARCAS COMERCIO DE SEMI-JOIAS
LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11897462000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIZAT

351

CFE(4) 4.5.5
NCL(9) 41 recreação (provimento de instalações
para -);recreação (provimento de instalações para -)[
informação, assessoria, consultoria ];recreação
(informações sobre -);recreação (informações sobre
-)[ informação, assessoria, consultoria ];serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência
social;
serviços
de
lazer
e
entretenimento, prestados a título de assistência

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 14 amuletos [jóias e bijuterias];broches [jóias
e bijuterias];joalheria / bijuteria (artigos de -);relógios
de pulso; tarraxa para brinco ;turmalina [pedra
preciosa];tornozeleira (jóia/bijuteria);bracelete de
qualquer material [jóia/bijuteria];correntes [jóias e
bijuterias];relógios (vidros de -);tiara; diamantes;
jóias e bijuterias de âmbar amarelo; pedras
preciosas (imitações de -);adereços de prata;
adereços [jóias e bijuterias];brincos; relógios
(pulseiras de -);esmeralda; fios de metal precioso
[jóias
e
bijuterias];medalhões
[jóias
e
bijuterias];botton/broche;
anéis
[jóias
e
bijuterias];bijuteria / joalheria (artigos de -);ouro, não
trabalhado ou batido; pedras semipreciosas; pérolas

CFE(4) 27.5.1; 27.5.4,11
NCL(9) 25 roupa para ginástica; roupões de banho;
sutiãs; banho (roupas de -);camisetas; colarinhos
postiços; ginástica (sapatos para -);jaquetas; lenços
de pescoço; sandálias; camisas; íntima (roupa );bandanas; blazers [vestuário];bolsos para roupas;
bonés; calçados em geral; camisetas (peitilhos de );capuzes [vestuário];casacos [vestuário];chapéus,
bonés; cuecas; canga; biquíni; camisas (peitilhos de
-);faixas para a cabeça [vestuário];sutiã para postura
sem finalidade terapêutica; robe; roupa íntima;
roupas de couro; roupas para esqui náutico; saltos
de sapatos; babadouros, exceto de papel; chinelos
[pantufas];cintas [roupa íntima];gravatas; meiascalças; pijamas; cinta [vestuário comum];roupas
íntimas antitranspirantes; ginástica (roupa para -)
[colante];palmilhas; praia (roupas de -);uniformes;
antitranspirantes (roupas íntimas -);banho (roupões
de -);bebês (fraldas de matérias têxteis para -);botas
para esportes; camisa (punho de -);combinações
[vestuário];enxovais de bebês; fraldas de matérias
têxteis para bebês; malhas [vestuário];meias
absorventes de transpiração; jaleco; calção para
banho; roupas de fantasia; calças; coletes [roupa
íntima];espartilhos; roupas de banho; sapatos de
praia; sungas; trajes de banho; agasalhos para as
mãos; bermudas; boné (palas de -);cachecóis;
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combinação [roupa íntima];esportes (botas para );luvas
sem
dedos;
maiô;camisola;
cintos
[vestuário];meias; calçado para uso profissional;
roupas de imitação couro; artigos de malha
[vestuário];aventais [vestuário];banho (chinelos de );banho (sandálias de -);banho (toucas de -);bolsos;
botinas; calções de banho [sungas];corpete; couro
(roupas de imitação de -);gorros; boné;roupa íntima
descartável; roupa de baixo; saias; ternos; vestuário;
lingerie (fr.);luvas [vestuário];armações de chapéus;
botas;
calçados;
camisas
(palas
para
);confeccionados
(forros
-)
[parte
de
vestuário];impermeáveis (roupas -);macacões; roupa
para
ginástica
[colante];colarinhos
[vestuário];confeccionado
(vestuário
-);roupas
íntimas absorventes de transpiração; sobretudos
[vestuário];banho (calções de -);coletes; faixas
[vestuário];ligas de meias; suéteres; trajes; calças
compridas; couro (roupas de -). todos incluídos nesta
classe.
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 25 REIVINDICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.

NCL(9) 06 puxador metálico; aldrava [batente de
porta de metal] ;contrapinos [chavetas];toalhas
(dispensadores fixos de metal para -);ganchos de
metal; batentes de metal; batedor de porta
[aldrava];molas
para
fechar
portas
[não
elétricos];prendedores de metal para correias de
máquinas; maçanetas de metal para portas; travas
de metal para janelas; fechaduras de metal para
veículos; ferragens de metal [pequenas] incluídas
nesta classe; parafusos [ferragens];fechos; bucha
metálica para fixar parafuso e grampo; abraçadeira
de fixação [ferragem];maçanetas de metal; rodízios
de metal para portas corrediças; coberturas de metal
para telhados; trincos de metal; lingüetas de
fechaduras; ferrolho [aldrava];mecanismos para
fechar portas [não elétricos];portas (ferrolhos para );ganchos de metal para cabideiros de roupas;
dobradiças de metal; chapas e placas de metal
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"INCLUÍDAS NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 06 REIVINDICADA.
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

No.902953435 16/09/2010
241
Tit.KARVIA DO BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03610001000146
*PED. 902496638.
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA

No.902953656 16/09/2010
Tit.STRUCTURAL INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04711143000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STRUCTURAL

100

No.902953494 16/09/2010
241
Tit.KARVIA DO BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03610001000146
*PED. 902496638.
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA

No.902953770 16/09/2010
Tit.STRUCTURAL INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04711143000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STRUCTURAL

No.902953567 16/09/2010
351
Tit.SOUZA LOPES CONTADORES E ASSOCIADOS
S/S LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10469213000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOUZA LOPES - Consultoria Empresarial

CFE(4) 27.1.1
NCL(9) 35 consultoria em organização de negócios[
consultoria ];perícia contábil; auditoria; consultoria
profissional em negócios[ consultoria ];contabilidade[
assessoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ASSESSORIA EMPRESARIAL".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902953591 16/09/2010
351
Tit.LEOPOLDINO CAPELOZZA FILHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55851304804
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAPELOZZA
NCL(9) 44 odontologia; odontologia[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação odontológica; odontologia [cirurgiãodentista];odontologia [cirurgião-dentista][ informação,
assessoria, consultoria ];perícia odontológica/perito
odonto-legista; perícia odontológica/perito odontolegista[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA
No.902953630 16/09/2010
Tit.DELTANA ENTERPRISES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7650647
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DELTANA

351

CFE(4) 26.4.18; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 37 informação sobre construção; construção
civil (supervisão de trabalhos de -);reparos
(informação sobre -);construtor (serviços de );assessoria
consultoria
e
informação
em
construções; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou];construção (informação
sobre -);assessoria, consultoria e informação em
supervisão de construção; construção incluída nesta
classe; construção e reparação de obra civil;
informação sobre reparos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STRUCTURAL".
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"INCLUÍDA NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 37 REIVINDICADA.
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA

CFE(4) 26.4.18; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 36 imobiliários (corretores -);agências
imobiliárias; incorporação de imóvel; arrendamento
de imóveis; administração de condomínio; avaliação
imobiliária; administração predial; comércio de
imóveis; assessoria, consultoria e informação em
avaliação
imobiliária;
corretores
imobiliários;
administração de imóveis; corretagem incluída nesta
classe; apartamentos (aluguel de -);imobiliárias
(agências -);imóveis (arrendamento de -);aluguel de
apartamentos; imóveis [compra e venda de -];aluguel
de escritórios [imóveis];imobiliária (avaliação );imóveis (administração de -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
827675496. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTRO
ANTERIORES DE NOS. 828731721, 901364444 E
901364487,
AINDA
NÃO
REGISTRADOS,
CONSIDERADOS IGUALMENTE COLIDENTES
COM O PRESENTE SINAL. INSERIDA NA
ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO "INCLUÍDA
NESTA CLASSE" PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À
NCL(9) 36 REIVINDICADA.
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
No.902953702 16/09/2010
Tit.STRUCTURAL INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04711143000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STRUCTURAL

351

351

CFE(4) 26.4.18; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 42 criação e projeto de planta para
construção; engenharia; projetos técnicos (estudos
para -);construção (desenho de plantas para );estudos para projetos técnicos; cálculo e
dimensionamento
na
área
de
engenharia;
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia; projeto de engenharia de qualquer
natureza; pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros];desenho de plantas para construção;
engenharia civil [projeto de -]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "STRUCTURAL".
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
No.902953958 16/09/2010
351
Tit.HUMAICAN MARICULTURA ECOLOGICA LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07779836000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PESCA VIVA
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Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POLARA

CFE(4) 3.9.16; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 29 crustáceos [não vivos];camarões [não
vivos];pescado [não vivo]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÕES 'PESCA' E 'VIVA', ISOLADAMENTE.
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902954326 16/09/2010
Tit.MICHELLI DO VALE REIS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22195507888
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Lunare Imóveis

351

No.902954644 16/09/2010
Tit.CASA DI CONTI LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46842894000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SAMBA

CFE(4) 3.7.1; 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 33 rum; cidra bebida alcoólica [cf.
sidra];saquê;sidra; uísque; destiladas [bebidas
alcoólicas] [espirituosas];aperitivos; licores; bebidas
alcoólicas [exceto cerveja];vinho; bebidas alcoólicas
contendo frutas; destiladas (bebidas -);bebida
energética alcoólica; bebida fermentada alcoólica;
bebidas destiladas; aguardente destilada de vinho
ou de suco de frutas; aguardente de arroz; amargas
(bebidas -);coquetéis; vinho de fruta; vodca. todos
incluídos nesta classe.
*INCISO I DO ART. 124 DA LPI. INSERIDA NA
ESPECIFICAÇÃO
A
EXPRESSÃO
"TODOS
INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 33 REIVINDICADA.
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.902954440 16/09/2010
100
Tit.IGLU COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53084695000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IGLU PESCADOS

CFE(4) 26.7.15,25
NCL(9) 36 avaliação imobiliária; aluguel de
apartamentos; imobiliária (avaliação -);corretores
imobiliários; administração de imóveis; imóveis
[compra e venda de -];imóveis [compra e venda de ][ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "IMÓVEIS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902954334 16/09/2010
100
Tit.ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADO JOÃO XXIII
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08112511000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JHS COMUNIDADE TERRA NOVA

CFE(4) 7.1.21; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
811228681.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA
No.902954504 16/09/2010
Tit.CASA DI CONTI LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46842894000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CONTI BIER

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 educação religiosa
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
824493427 E 826850111. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DO
PEDIDO DE REGISTRO ANTERIOR DE Nº
826850111, AINDA NÃO REGISTRADO,
CONSIDERADO IGUALMENTE COLIDENTE COM
O PRESENTE SINAL.
Procurador: ROBERTO M C FREIRE MARCAS E
PATENTES LTDA.
No.902954415 16/09/2010
Tit.CASA DI CONTI LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46842894000168

100

351

CFE(4) 2.7.4; 5.7.2; 24.9.2; 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 32 bebida fermentada não alcoólica; cerveja;
cerveja não fermentada [mosto de cerveja];sidra
[não-alcoólica];água potável para beber; bebida
energética não alcoólica; cidra bebida não alcoólica
[cf. sidra.] ;água clorada para beber; bebida em
xarope; água mineral (produtos para fabricar );aperitivos não-alcoólicos; bebidas não-alcoólicas;
isotônicas (bebidas -);néctares de fruta [nãoalcoólicos];garapa [bebida];água gasosa; cerveja de
gengibre; limonadas; refrigerante [bebida];água
desmineralizada
para
beber;
águas
[bebidas];coquetéis não-alcoólicos; guaraná [bebida
não alcoólica];água-de-coco; xarope para bebida
não alcoólica; água mineral [bebida];águas minerais
engarrafadas; frutas (sucos de -);frutas, verduras e
legumes (sucos de -) [bebidas];suco de fruta;
xaropes para bebidas; suco de fruta (bebidas não
alcoólicas à base de -)
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.902954857 16/09/2010
100
Tit.NUTRIBASE NUTRIMENTOS LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01912125000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FARELO FORTE
NCL(9) 31 animais confinados (alimento para );alimentos para animais; animais de criação
(preparações para engorda de -);alimento para gado;
farelo; farinha para animais; animais (alimentos para
-);animais (preparações para engorda de -);farelos
(massa de -) para consumo animal
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.902954881 16/09/2010
100
Tit.CASA DI CONTI LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46842894000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRACURA DUFORTE RAÍZES AMARGAS

351

CFE(4) 1.1.1; 5.7.2; 8.7.1; 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 32 bebidas não-alcoólicas; cerveja; cerveja
de gengibre; cerveja não fermentada [mosto de
cerveja]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BIER".
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES

CFE(4) 2.1.4; 25.1.25; 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 33 bebida energética alcoólica; aguardente
destilada de vinho ou de suco de frutas; bebidas
alcoólicas [exceto cerveja];uísque; coquetéis; sidra;
vinho; aperitivos; saquê;bebida fermentada alcoólica;
licores; aguardente de arroz; bebidas alcoólicas
contendo frutas; rum; vodca; cidra bebida alcoólica
[cf.
sidra];destiladas
[bebidas
alcoólicas]
[espirituosas];menta (licores de -);amargas (bebidas
-);bebidas destiladas; destiladas (bebidas -);vinho de
fruta;
brandy
[bebida];digestivos
[licores
e
destilados];gim. todos incluídos nesta classe.
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*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
825695708. INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A
EXPRESSÃO
"TODOS
INCLUÍDOS
NESTA
CLASSE" PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À NCL(9)
33 REIVINDICADA.
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.902954938 16/09/2010
100
Tit.NUTRIBASE NUTRIMENTOS LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01912125000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FARELO SUPER
NCL(9) 31 animais (preparações para engorda de );farelos (massa de -) para consumo animal;
alimento para gado; animais de criação (preparações
para engorda de -);animais (alimentos para -);farinha
para animais; farelo; alimentos para animais
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.902955039 16/09/2010
Tit.LETICIA DE OLIVEIRA DIAS ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11329459000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOUTIQUE DO ANIMAL PET SHOP

351

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12201212000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BYE VIAGENS & TURISMO

*PED. Nº 902960903
Procurador: ALEXANDRE PIETRÂNGELO LIMA
No.902960873 17/09/2010
351
Tit.ERVATEIRA TAURA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82875030000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ERVA-MATE CHIMARRÃO TROPERO

CFE(4) 3.7.24; 27.5.1
NCL(9) 39 agente de viagem
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ' VIAGENS & TURISMO'.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902960814 17/09/2010
Tit.MOGIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CADEIRAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00241346000181
*PED. 826348084.
Procurador: DJAIR THEODORO

241

No.902960822 17/09/2010
351
Tit.GOURMET DA BARRA RESTAURANTE LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09372094000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BELLUCCI

CFE(4) 2.1.20; 27.5.1
NCL(9) 30 infusões não medicinais; concentrados
para preparar chá;erva para infusão, exceto
medicinal; chá
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'ERVA-MATE CHIMARRÃO'.
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902960903 17/09/2010
Tit.JOSE LIMA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09058800997
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROPECUÁRIA FAMÍLIA LIMA

351

CFE(4) 3.1.8; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
animais vivos; comércio (através de qualquer meio)
de artigos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "BOUTIQUE DO ANIMAL" E "PET
SHOP".
Procurador: ALEXANDRE PIETRÂNGELO LIMA
No.902955071 16/09/2010
100
Tit.CESSNA CALÇADOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04700838000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIONFLEX
NCL(9) 25 botinas; calçados em geral; sandálias;
botas (calcanheiras para -);botas para esportes;
calçado esportivo; sapatos (antiderrapantes para );botas (viras para -);botas; calçados; botas
(antiderrapantes para -);botas (canos de -);sapatos
(gáspeas para -);sapatos (viras para -). todos
incluídos nesta classe.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
815204248
E
823419487.
FICA
AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DO
PEDIDO DE REGISTRO ANTERIOR DE Nº
825098874,
AINDA
NÃO
REGISTRADO,
CONSIDERADO IGUALMENTE COLIDENTE COM
O
PRESENTE
SINAL.
INSERIDA
NA
ESPECIFICAÇÃO
A
EXPRESSÃO
"TODOS
INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 25 REIVINDICADA.
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

CFE(4) 1.15.11; 26.4.2; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9)
30
massas
alimentares;
massas
[alimentares];massas com ovos [talharim]
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902960857 17/09/2010
Tit.ERVATEIRA TAURA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82875030000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ERVA MATE TAURA

351

No.902960920 17/09/2010
Tit.ANA PAULA LOPES ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12338773000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHOIZ

No.902955152 16/09/2010
241
Tit.EDUARDO PODADEIRO RODRIGUES ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08042332000140
*PEDS. 825451116, 828511845, 830058567 E
901436569.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 2.1.1; 6.1.2; 11.3.14; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de xaropes e preparações para bebidas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'ERVA MATE '.
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA

No.902960806 17/09/2010
Tit.MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
02345538473 (BR/RN)

No.902960865 17/09/2010
Tit.JORGE ANTONIO LIMA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02868034000128

351

CFE(4) 1.3.1; 3.4.1; 5.1.16; 6.3.11; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações veterinárias; comércio (através de
qualquer meio) de preparações veterinárias[
informações, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de animais vivos;
comércio (através de qualquer meio) de animais
vivos[
informações,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de artigos
para animais; comércio (através de qualquer meio)
de artigos para animais[ informações, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais[
informações, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'AGROPECUÁRIA'.
Procurador: ALEXANDRE PIETRÂNGELO LIMA

241

100
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NCL(9) 09 microfone; amplificadores; caixa de som;
receptores de áudio e de vídeo; rádios; som
(aparelhos para reprodução de -);caixas para altofalantes; headphone [fones de ouvido];bornes;
carregadores para baterias elétricas; aparelho de
gravação de vídeo; som (aparelhos para gravação
de -);computadores; microfones; antenas; aparelhos
para transmissão de som; plug de tomada para
áudio e vídeo, cabo de conexão para áudio e vídeo,
porta fusível para painel aéreo, plug para carregador
de bateria.
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 túnicas; uniformes; bermudas; cintos
[vestuário];spencer ;enxovais de bebês; echarpe;
sobretudos [vestuário];coletes; macacões; biquíni;
roupas de fantasia; saias; camisas; capuzes
[vestuário];casacos
[vestuário];faixas
[vestuário];gorros; canga; vestuário incluído nesta
classe; guarda-pós; meias; baby-doll; estolas; praia
(roupas de -);pulôveres; roupas de banho; roupas de
couro; paletós; pijamas; calças; lingerie (fr.);roupa
para ginástica; roupões de banho; xales; artigos de
malha
[vestuário];blazers
[vestuário];camisetas;
camisola; roupa de baixo; suéteres; ternos; roupa
íntima; roupas de imitação couro; gravatas; jaquetas;
maiô;luvas [vestuário].
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
828432619. INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A
EXPRESSÃO "INCLUÍDO NESTA CLASSE" PARA
MELHOR
ADEQUAÇÃO
À
NCL(9)
25
REIVINDICADA.
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA

No.902961071 17/09/2010
241
Tit.FHC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05876694000149
*PEDS. 900435720 E 901462837. INSERIDA NA
ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO "INCLUÍDO
NESTA CLASSE" PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À
NCL(9) 25 REIVINDICADA.
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902961187 17/09/2010
351
Tit.LATICINIO ALTO DA SERRA DE FRANCA LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05582401000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALTO DA SERRA

No.902960954 17/09/2010
351
Tit.GOURMET DA BARRA RESTAURANTE LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09372094000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BELLUCCI

No.902961500 17/09/2010
241
Tit.FREDERICO CASTEJON SIMIONI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21343208858
*PED. 901462616.
Procurador: HENRIQUE ABREU DE ANDRADE
ROCHA

CFE(4) 3.4.2; 3.4.24; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 29 coalhada; iogurte; manteiga; nata
[laticínios];queijos; leite; laticínios
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
No.902961241 17/09/2010
Tit.SUBLIME TURISMO E SERVIÇOS DE
COBRANÇA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04578196000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUBLIME TUR

351

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9)
39
organização
de
cruzeiros
[viagens];organização de excursões; reservas para
viagens; agência de viagem, exceto reserva de
hotel; assessoria, consultoria e informação em
viagem e turismo; guia de turismo; agências de
turismo [exceto para reservas de hotel]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TUR".
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.902961306 17/09/2010
Tit.GLAUBIA M. PEREIRA ME (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03855820000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DC D' CABEDAL

CFE(4) 26.2.5; 27.5.1

No.902961578 17/09/2010
241
Tit.WESSLER COMERCIO E DESING DE
CONFECCOES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09525345000133
*PEDS. 825616395 E 827876491. ALTERADA A
ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À
NCL(9) 25 REIVINDICADA.
Procurador: CERUMAR ASSES. E CONS. EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
No.902961675 17/09/2010
241
Tit.FREDERICO CASTEJON SIMIONI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21343208858
*PED. 900054360.
Procurador: HENRIQUE ABREU DE ANDRADE
ROCHA

CFE(4) 1.15.11; 26.4.2; 27.5.1; 29.1.14
NCL(9) 43 auto-serviço (restaurantes de );churrascaria [restaurante];alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo];assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; restaurantes; lanchonetes
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902960970 17/09/2010
351
Tit.EMETAL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61409769000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EMETAL

CFE(4) 3.4.2,13
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
óleos essenciais; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
colchetes e ilhoses [artigos de armarinho];comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; agenciamento de
artistas; comércio (através de qualquer meio) de fitas
e laços; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
827561474.
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO

100

No.902961705 17/09/2010
090
Tit.INSTITUTO AFRANIO AFFONSO FERREIRA.
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05750814000167
*ESCLAREÇA SE O SR. CARLOS EDUARDO
AFFONSO FERREIRA TEM PODERES PARA
AUTORIZAR O REGISTRO COMO MARCA DO
NOME CIVIL DO SR. AFRÂNIO AFFONSO
FERREIRA OU APRESENTE AUTORIZAÇÃO DOS
DEMAIS HERDEIROS, COMO CONSTA NA
CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXADA.
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA
No.902961730 17/09/2010
351
Tit.LUIS CARLOS RODOVALHO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16128974600
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: APIÁRIO RODOVALHO
NCL(9) 30 mel; bala comestível
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO: "APIÁRIO".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902961845 17/09/2010
351
Tit.FREDERICO CASTEJON SIMIONI (BR/SP)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21343208858
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SF SELEÇÃO FUNCIONAL
NCL(9) 35 leilões; leilões[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
animais vivos; comércio (através de qualquer meio)
de animais vivos[ informação, assessoria, consultoria
];negócios (assessoria em gestão de -);negócios
(assessoria em gestão de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos veterinários[ informação, assessoria,
consultoria ];organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SELEÇÃO FUNCIONAL".
Procurador: HENRIQUE ABREU DE ANDRADE
ROCHA
No.902961861 17/09/2010
351
Tit.ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS
PERNAMBUCANAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61099834000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUNDGREN
NCL(9) 25 vestuário; chapéus [chapelaria]; calçados.
todos incluídos nesta classe.
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"TODOS INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA
MELHOR
ADEQUAÇÃO
À
NCL(9)
25
REIVINDICADA.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.902961900 17/09/2010
241
Tit.R P BRUNO ESPORTES LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10797148000152
*OPOS. 900823860.
Procurador: PORTFOLIO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902962000 17/09/2010
351
Tit.LIOCOLOR ESTÚDIO FOTOGRÁFICO LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05959411000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIO COLOR

CFE(4) 26.1.1; 26.1.6; 26.2.5; 27.5.1
NCL(9) 41 filmagem em vídeo; filmagem em vídeo[
assessoria, consultoria ];fotografia; fotografia[
assessoria, consultoria ];produção de vídeos;
fotográficas (reportagens -);agência fotográfica;
produção de filme
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COLOR".
Procurador: EVERTON LUIS ROSSIN
No.902962027 17/09/2010
351
Tit.FREDERICO CASTEJON SIMIONI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21343208858
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SF SELEÇÃO FUNCIONAL
NCL(9) 31 animais (preparações para engorda de );gado (produtos para camas para -);animais de
criação; animais de criação (preparações para
engorda de -);animais vivos; gado (turfa para cama
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para -);gado (torta para -);vivos (animais -);animais
(alimentos para -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SELEÇÃO FUNCIONAL".
Procurador: HENRIQUE ABREU DE ANDRADE
ROCHA
No.902962043 17/09/2010
351
Tit.SERVIÇO DE HEMOTERAPIA DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50459395000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: E-BLOOD
NCL(9) 09 computador (programas de -), gravados;
computador
(programas
de
-),
gravados
[programas];programas
de
computador
[para
download];computador (programas operacionais
para -) [gravados];computador (programas de -)
[para download];programas de computador gravados
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902962248 17/09/2010
241
Tit.RHEMA - CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06963282000109
*901845710.
Procurador: MARI ALBA PERITO
No.902962337 17/09/2010
Tit.TAROII INVESTIMENTOS S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11006303000138
*902940309.
Procurador: RUY RODRIGUES NETO

241

No.902962370 17/09/2010
100
Tit.TAROII INVESTIMENTOS S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11006303000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BRAVÍSSIMA EXCLUSIVE CLUB
NCL(9) 38 teledifusão por cabo; teledifusão por
cabo[
informação,
assessoria,
consultoria
];fornecimento de acesso a usuários a uma rede
mundial
de
computadores
[provedores
de
serviço];fornecimento de acesso a usuários a uma
rede mundial de computadores [provedores de
serviço][
informação,
assessoria,
consultoria
];fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores;
fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores[
informação, assessoria, consultoria ];transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação; transmissão de filmes de televisão
via cabo, satélite, rede de telecomunicação[
informação, assessoria, consultoria ];teledifusão;
teledifusão[ informação, assessoria, consultoria
];televisionamento; televisionamento[ informação,
assessoria,
consultoria
];telecomunicações
(informações
sobre
-);telecomunicações
(informações sobre -)[ assessoria, consultoria
];comunicações por telefone; comunicações por
telefone[
informação,
assessoria,
consultoria
];aluguel de modems; aluguel de modems[
informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTRO
827453680.
Procurador: RUY RODRIGUES NETO
No.902962396 17/09/2010
351
Tit.TAROII INVESTIMENTOS S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11006303000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRAVÍSSIMA EXCLUSIVE CLUB
NCL(9) 25 sutiãs; togas; agasalhos para as mãos;
bebês (cueiros de matérias têxteis para -);bebês
(fraldas de matérias têxteis para -);calçados em geral
*;camisa (punho de -);camisetas; chapéus, bonés
etc; chinelos [pantufas];ciclistas (vestuário para );fantasia (roupas de -);camisola; calças compridas;
cintos
[vestuário];ginástica
(roupa
para
-)
[colante];jérseis [vestuário];banho (calções de );banho (chinelos de -);boné (palas de -);bonés;
calções de banho [sungas];esqui (botas de -);faixas
[vestuário];futebol (sapatos de -);gorros; macacões;
malhas [vestuário];canga; solas para calçados;

ternos; praia (roupas de -);banho (roupas de -);botas
(antiderrapantes
para
-);cachecóis;
casacos
[vestuário];esportes (botas para -) *;lenços de
pescoço; quimono [vestuário];bermuda para prática
de esporte; punhos de camisa; suéteres; calças;
sapatos (antiderrapantes para -);sapatos de praia;
banho (sandálias de -);botas (calcanheiras para );calçados *;couro (roupas de imitação de -);enxovais
de bebês; pijamas; cinta [vestuário comum];tira
(faixa) para a cabeça; sandálias; lingerie (fr.);calçado
esportivo; uniformes; banho (toucas de -);blazers
[vestuário];combinação
[roupa
íntima];ginástica
(sapatos para -);pescoço (lenços de -);maiô;casaco
para operador; saias; sáris; trajes; vestuário
*;chuteiras de futebol (travas para -);couro (roupas
de -);esportes (sapatos para -) *;palmilhas; pele
(estolas
de
-);artigos
de
malha
[vestuário];automobilistas (vestuário para -);botinas;
capuzes [vestuário];combinações [vestuário];cuecas;
paletós; chuteira; biquíni; capotes; confeccionado
(vestuário -);vestuário de papel; antitranspirantes
(roupas íntimas -);banho (roupões de -);botas (canos
de -);botas de esqui; poncho; calção para banho;
guarda-pós; meias; sutiã para postura sem finalidade
terapêutica; saltos de sapatos; sobretudos
[vestuário];trajes de banho; bermudas; botas para
esportes *;calça (fraldas -);gravatas; chinelo
[vestuário comum];boné;calça para equitação; roupa
íntima descartável; pesca (coletes para -);calçado
para uso profissional
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EXCLUSIVE CLUB".
Procurador: RUY RODRIGUES NETO
No.902962426 17/09/2010
Tit.TAROII INVESTIMENTOS S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11006303000138
*826563830, 901766933.
Procurador: RUY RODRIGUES NETO

241

No.902962493 17/09/2010
Tit.EDSON LUIZ ENGELKE (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00500258000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TCHÊ PUBLICIDADES

100

CFE(4) 9.7.1; 27.5.1
NCL(9) 35 publicidade on-line em rede de
computadores; atualização de material publicitário;
publicidade externa [letreiros, outdoors];distribuição
de amostras; mala direta (publicidade por -);aluguel
de espaço publicitário; marketing (estudos de );agências de publicidade; publicidade por qualquer
meio; aluguel de material publicitário; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors];propaganda;
publicidade por catálogos de vendas; serviços de
layout para fins publicitários; distribuição de material
publicitário; pesquisa de marketing; publicidade;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
816736413, 821503260, 821503278, 200063545 E
825865441. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTRO
ANTERIORES DE NOS. 826079776, 826698182,
900776641, 829874496, 830144552 E 901424056,
AINDA NÃO REGISTRADOS, CONSIDERADOS
IGUALMENTE COLIDENTES COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: MARI ALBA PERITO
No.902962523 17/09/2010

351
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Tit.EAA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS
ARAUCÁRIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02008914000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EMASTER
NCL(9) 42 software de computador (atualização de );conversão de dados e programas de computador
[exceto conversão física];elaboração [concepção] de
software de computador; aluguel de software de
computador; software de computador (aluguel de );computador (duplicação de programas de );instalação
de
software
de
computador;
programação de computador [informática];software
de computador (elaboração [concepção] de);atualização de software de computador; suporte
técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
manutenção de software de computador
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO
No.902962728 17/09/2010
Tit.ASSOCIAÇÃO BAIANA DO MERCADO
PUBLICITÁRIO (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03030754000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABMP ASSOCIAÇÃO BAIANA DO
MERCADO PUBLICITÁRIO

351

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
intermediação comercial para os seus associados.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'ASSOCIAÇÃO' e 'MERCADO
PUBLICITÁRIO'.
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.902963139 17/09/2010
351
Tit.GRISÈ COMUNICAÇÃO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04973957000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Grisè Comunicação
NCL(9) 35 aluguel de espaço publicitário; aluguel de
espaço
publicitário[
informação,
assessoria,
consultoria ];aluguel de material publicitário; aluguel
de material publicitário[ informação, assessoria,
consultoria
];demonstração
de
produtos;
demonstração de produtos[ informação, assessoria,
consultoria ];pesquisa de marketing; pesquisa de
marketing[ informação, assessoria, consultoria
];agências de publicidade; agências de publicidade[
informação, assessoria, consultoria ];arquivos
(gestão computadorizada de -);arquivos (gestão
computadorizada de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão comercial ou
industrial[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria em gestão de negócios; assessoria em
gestão de negócios[ informação, assessoria,
consultoria ];marketing (estudos de -);marketing
(estudos de -)[ informação, assessoria, consultoria
];publicidade; publicidade[ informação, assessoria,
consultoria ];artistas (agenciamento de -);artistas
(agenciamento de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];atualização de material publicitário;
atualização de material publicitário[ informação,
assessoria, consultoria ];decoração de vitrines;
decoração de vitrines[ informação, assessoria,
consultoria ];digitação; digitação[ informação,
assessoria, consultoria ];modelos (agências de -)
para publicidade ou promoção de vendas; modelos

(agências de -) para publicidade ou promoção de
vendas[
informação,
assessoria,
consultoria
];propaganda; propaganda[ informação, assessoria,
consultoria ];clipping (serviços de -);clipping (serviços
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];espaço
publicitário (aluguel de -);espaço publicitário (aluguel
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];compilações de estatísticas; compilações de
estatísticas[ informação, assessoria, consultoria
];agências de propaganda; agências de propaganda[
informação, assessoria, consultoria ];assinaturas de
jornal (vendas de -) [para terceiros];assinaturas de
jornal (vendas de -) [para terceiros][ informação,
assessoria, consultoria ];comerciais de rádio;
comerciais de rádio[ informação, assessoria,
consultoria
];telemarketing;
telemarketing[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
tempo de publicidade em meios de comunicação;
aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação[ informação, assessoria, consultoria
];avaliações de negócios; avaliações de negócios[
informação, assessoria, consultoria ];comerciais de
televisão; comerciais de televisão[ informação,
assessoria, consultoria ];promoção de vendas [para
terceiros];promoção de vendas [para terceiros][
informação, assessoria, consultoria ];auditoria;
auditoria[ informação, assessoria, consultoria
];compilação de informação para bancos de dados
de computador; compilação de informação para
bancos de dados de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em organização
de negócios; consultoria em organização de
negócios[ informação, assessoria, consultoria
];documentos
(reprodução
de
-);documentos
(reprodução de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors];externa (publicidade -) [letreiros, outdoors][
informação, assessoria, consultoria ];captação de
patrocínio; captação de patrocínio[ informação,
assessoria, consultoria ];comercial ou industrial
(assessoria em gestão -);comercial ou industrial
(assessoria em gestão -)[ informação, assessoria,
consultoria ];material publicitário (atualização de );material publicitário (atualização de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'COMUNICAÇÃO'.
Procurador: RICARDO ROCHA PEDREIRA
No.902963198 17/09/2010
Tit.MS RIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01181423000118
*PED. 830736948.
Procurador: CGM ASSESSORIA LTDA.
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No.902963317 17/09/2010
Tit.SIM ASSESSORIA LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10458889000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPÓRIO FRANCISCO

351

CFE(4) 2.1.25; 14.9.10; 27.5.1
NCL(9) 35 publicidade de televisão; comércio
(através de qualquer meio) de discos acústicos;
assessoria, consultoria e informação empresarial;
negócios de gestão hoteleira; franchising [sistema
pelo qual empresa detentora de uma marca
registrada, processo patenteado de produção ou
direitos similares concede a outras empresas licença
de utilização dessas marcas ou processos, sob
certas
condições
administração
de
negócios];comércio (através de qualquer meio) de

artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria; comércio (através de
qualquer meio) de óleos essenciais; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais;
comércio (através de qualquer meio) de loções para
os cabelos; comércio (através de qualquer meio) de
material de instrução e de ensino; comércio (através
de qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas; comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de papel e papelão;
comércio (através de qualquer meio) de pentes e
esponjas; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas a conservar alimentos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos; comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para bebês; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
marketing (estudos de -);negócios (consultoria em
gestão de -);publicidade de rádio; comércio (através
de qualquer meio) de fios e fibras para uso têxtil;
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de redes; comércio (através de qualquer meio)
de sacos e sacolas; comércio (através de qualquer
meio) de sementes, plantas e flores naturais;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura; negócios (avaliações de -);organização e
administração de empresa; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cinematográficos; comércio (através de qualquer
meio) de móveis; comércio (através de qualquer
meio) de couro; comércio (através de qualquer meio)
de instrumentos musicais; comércio (através de
qualquer meio) de tecidos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de vime; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho];comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais;
administração de empresa; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana; publicidade;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho];comércio (através de qualquer
meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de pincéis; publicidade
por qualquer meio; administração comercial;
comércio (através de qualquer meio) de fitas e laços;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
para artistas; comércio (através de qualquer meio)
de produtos de metal comum
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EMPÓRIO".
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.902963511 17/09/2010
351
Tit.SIND DAS INDS DE FIAÇÃO TECELAGEM E DO
VEST DE BLUMENAU (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82662701000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEXFAIR FASHION
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'CLÍNICA' E 'LTDA'.
Procurador: RENÊ EDMERSON EVANGELISTA DE
SOUZA

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 41 organização e apresentação de
congressos[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de seminários[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
exposições para fins culturais ou educativos[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de colóquios[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de
conferências[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento][ informação, assessoria, consultoria
];cerimonial de eventos (serviços relativos ao -)[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de simpósios[ informação, assessoria,
consultoria ].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FASHION".
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.902963619 17/09/2010
Tit.MRG RESTAURANTE LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07181301000108
*PED. 902925652.
Procurador: FELIPE DE MELO PINHEIRO
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No.902963716 17/09/2010
100
Tit.POLY EASY COMERCIAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05345891000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EASYSHIELD
NCL(9) 17 tubos flexíveis, não metálicos; conexões
não metálicas para canos para ar comprimido;
conexões não metálicas para canos
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: J. BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902963775 17/09/2010
351
Tit.POLY EASY COMERCIAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05345891000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FUSICOAT-CLAMP
NCL(9) 17 conexões não metálicas para canos;
tubos flexíveis, não metálicos; conexões não
metálicas para canos para ar comprimido
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CLAMP".
Procurador: J. BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS

351

No.902963953 17/09/2010
351
Tit.ANGELI IND E COM DE CALÇADOS LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05200644000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MENINA RIO

CFE(4) 2.9.1; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sacos e sacolas; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MENINA".
Procurador: LEILA KRAUSE SIGNORELLI
CFE(4) 2.9.1; 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 18 malas de roupas para viagem; praia
(bolsas
de
-);estojos
de
cosméticos
[nécessaire];mochilas; porta-cartão; bolsas; bolsas
de mão; carteiras de bolso; pastas [malas];maletas
para documentos; malas de viagem; bolsas de
viagem; bolsas de couro para embalagem; bolsas de
malhas; valises
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MENINA".
Procurador: LEILA KRAUSE SIGNORELLI
No.902963899 17/09/2010
Tit.JACKSON ALVES DE OLIVEIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01233548620
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MED BOOK

No.902964003 17/09/2010
Tit.J L A MARTINS ME (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00654636000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FARINLESTE

100

351

CFE(4) 4.5.3; 25.12.25; 27.5.1
NCL(9) 16 livros; livros razão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'LIVRO'.
Procurador: DIMENSAO - MARCAS & PATENTES
S/S LTDA.
No.902963708 17/09/2010
351
Tit.CLINICA AURA MED LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07168400000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLINICA AURA MED LTDA
NCL(9) 44 clínicas médicas; médicas (clínicas );serviços médicos prestados a título de assistência
social

No.902963945 17/09/2010
351
Tit.POLY EASY COMERCIAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05345891000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FUSICOAT-CURVE
NCL(9) 17 conexões não metálicas para canos;
tubos flexíveis, não metálicos; conexões não
metálicas para canos para ar comprimido
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CURVE".
Procurador: J. BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.902963783 17/09/2010
351
Tit.ANGELI IND E COM DE CALÇADOS LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05200644000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MENINA RIO

No.902963627 17/09/2010
351
Tit.POLY EASY COMERCIAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05345891000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SMARTFUSION
NCL(9) 07 conexão para máquina industrial;
soldagem (máquinas elétricas para -)
Procurador: J. BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902963635 17/09/2010
Tit.MARTINS & SILVA LIVRARIA LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72498595000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PONTO DO LIVRO

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BOOK".
Procurador: CHARLES SOARES ROCHA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 publicação de livros; assessoria,
consultoria e informação em edição; livros
(publicação de -);publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos

CFE(4) 1.15.5; 2.3.23; 19.1.25; 27.5.1
NCL(9) 30 farinha de rosca; farinhas para uso
alimentar; milho (farinha de -);soja (farinha de );aveia (farinha de -);farinha com levedura
comestível; batata (farinha de -) para uso alimentar;
cevada (farinha de -);farinha para sopa; farináceos
(alimentos -);farinhas para uso alimentar incluídas
nesta classe; farinha de batata; farinha de tapioca;
farinha de milho; farinha de aveia; farinha de cevada;
tapioca (farinha de -) para uso alimentar; trigo
(farinha de -);farinha de arroz [para uso
alimentar];farinha de trigo; mostarda (farinha de );alimentos farináceos; farinha de mandioca; farinha
integral [uso alimentar];feijão (farinha de -).
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
812057244, 812057252 E 819932949. INSERIDA
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NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO "INCLUÍDAS
NESTA CLASSE" PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À
NCL(9)
30
REIVINDICADA.
FICA
AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DO
PEDIDO DE REGISTRO ANTERIOR DE Nº
829301232,
AINDA
NÃO
REGISTRADO,
CONSIDERADO IGUALMENTE COLIDENTE COM
O PRESENTE SINAL.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902964038 17/09/2010
Tit.J L A MARTINS ME (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00654636000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AÇÚCARLESTE

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RYVOLT

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11859892000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOCA DA BATATA

100

CFE(4) 5.9.3; 27.5.1
NCL(9) 43 cantinas; bufê (serviço de -);restaurantes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BATATA".
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902964178 17/09/2010
351
Tit.CHÁCARA SANTA CECÍLIA BAR E LANCHES
LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05094986000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PIZZA DA CHÁCARA
CFE(4) 2.3.23; 19.1.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 30 açúcar de fécula; açúcar cristalizado para
uso alimentar; açúcar de fruta; açúcar incluído nesta
classe.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
812057244, 812057252 E 819932949. INSERIDA
NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO "INCLUÍDO
NESTA CLASSE" PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À
NCL(9)
30
REIVINDICADA.
FICA
AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DO
PEDIDO DE REGISTRO ANTERIOR DE Nº
829301232,
AINDA
NÃO
REGISTRADO,
CONSIDERADO IGUALMENTE COLIDENTE COM
O PRESENTE SINAL.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902964089 17/09/2010
100
Tit.TK 1 VIDEO PRODUÇÕES LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12301061000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TAKE 1 VIDEO PRODUÇÕES
NCL(9) 35 propaganda; assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
900120789.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 5.5.20; 27.5.1
NCL(9) 43 bar (serviços de -);restaurantes;
lanchonetes
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PIZZA".
Procurador: MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ALEIXO
No.902964186 17/09/2010
Tit.AGRITEC INDUSTRIA BRASILEIRA DE
HERBICIDAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51059970000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RYVOLT

CFE(4) 26.4.18; 26.4.24; 27.5.1
NCL(9) 40 tingimento de têxteis; reforma de roupas;
alfaiataria; ateliê de costura; corte de tecidos;
tratamento de tecidos; confecção de roupas; debruar
roupas; encomenda (montagem de materiais sob -)
[para terceiros];tingimento de tecidos; tratamento de
têxteis; bordado (serviço de -);confecção de artigo do
vestuário sob encomenda; modelagem de peles sob
encomenda [peleteria]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ATELIER ALTA COSTURA".
Procurador: ANDRÉ LUIS CAVALCANTE SILVA

CFE(4) 27.1.1
NCL(9) 05 herbicidas
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
818175109.
Procurador: MARCO ANTONIO CURI

No.902964151 17/09/2010
Tit.VALSI MAZZETTO (BR/SC)

351

No.902964780 17/09/2010
351
Tit.FERNANDO PEIXOTO MODA LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05969995000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FP FERNANDO PEIXOTO ATELIER ALTA
COSTURA

100

No.902964100 17/09/2010
100
Tit.DANIEL BURGUER LANCHES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10900047000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DANIEL BURGUER

CFE(4) 9.7.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes de auto-serviço; lanchonetes
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
819011010.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 01 industriais (substâncias químicas );agricultura (substâncias químicas para -), com
exceção dos fungicidas, herbicidas, inseticidas e
parasiticidas; substância química para dispersar
pigmento; horticultura (substâncias químicas para -),
exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas e
parasiticidas; fertilizantes (preparações -);químicos
(reagentes -) [exceto para uso médico ou
veterinário];melhoramento de solos (produtos
químicos para -);silvicultura (substâncias químicas
para -), exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas e
parasiticidas; óleo (dispersantes para -);cloretos;
antigerminantes (preparações -) para vegetais;
substâncias químicas para agricultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
substâncias químicas para silvicultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
líquidos para remover sulfatos de acumuladores;
sais [preparações químicas];ácidos incluídos nesta
classe.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
818175109.
Procurador: MARCO ANTONIO CURI

No.902964445 17/09/2010
Tit.EMERSON FRANCO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12493798000130
*PEDS. 900013222 E 829788611.
Procurador: O PRÓPRIO.

241

No.902965336 17/09/2010
Tit.FLAVIO JORDÃO - REPRESENTAÇÃOES
COMERCIAIS E EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10242347000102
*PED(S).: 901739030, 902948164
Procurador: GLAUCO ZOLINE

No.902964542 17/09/2010
Tit.AGRITEC INDUSTRIA BRASILEIRA DE
HERBICIDAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51059970000101

100

No.902965344 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

241

351
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Marca: CSU CSU.CardSystem CSU.Contact
CSU.MarketSystem CSU.Credit&Risk
CSU.Acquirer
NCL(9) 36 cobrança de aluguel (serviços de -);cartão
de débito (serviços de -);transferência eletrônica de
fundos; assessoria, consultoria e informações
financeiras prestadas a investidores; financeiras
(informações
-);banco
comercial
[serviços
financeiros];liquidação financeira [serviço de];cobranças de dívidas (agências de -);financeira
(gestão -);cartão de crédito (serviços de -);cobrança
(serviços de -);gestão financeira; informações
financeiras
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CARDSYSTEM"; "CONTACT";
"MARKETSYSTEM"; "CREDIT&RISK";
"ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965360 17/09/2010
351
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU CSU.CardSystem CSU.Contact
CSU.MarketSystem CSU.Credit&Risk
CSU.Acquirer
NCL(9) 38 fornecimento de acesso a banco de
dados; telecomunicações (serviços de roteamento e
junção
de
-);computador
(transmissão
de
mensagens e de imagens por meio de-);bbs
[serviços de telecomunicação];informações sobre
telecomunicação;
consultoria
referente
a
implantação, operação, gerenciamento e suporte de
redes de telecomunicações e suas configurações;
computador (comunicação por terminais de );comunicação por terminais de computador
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CARDSYSTEM"; "CONTACT";
"MARKETSYSTEM"; "CREDIT&RISK";
"ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965417 17/09/2010
351
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer
NCL(9) 38 consultoria referente a implantação,
operação, gerenciamento e suporte de redes de
telecomunicações
e
suas
configurações;
fornecimento de acesso a banco de dados;
computador (comunicação por terminais de -);
informações sobre telecomunicação; bbs [serviços
de telecomunicação]; telecomunicações (serviços de
roteamento e junção de -); comunicação por
terminais de computador; computador (transmissão
de mensagens e de imagens por meio de-)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER" ISOLADAMENTE.
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965433 17/09/2010
351
Tit.ODONTO MIX ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
S/S LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10364053000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: odontolive

CFE(4) 27.5.1
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NCL(9) 36 assessoria, consultoria e informação
sobre planos de saúde; plano de saúde, venda e
administração
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902965522 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU CSU.CardSystem CSU.Contact
CSU.MarketSystem CSU.Credit&Risk
CSU.Acquirer

351

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 36 financeira (gestão -);transferência
eletrônica de fundos; cobranças de dívidas
(agências de -);cobrança de aluguel (serviços de );informações financeiras; cobrança (serviços de );financeiras (informações -);liquidação financeira
(serviços de -);assessoria, consultoria e informações
financeiras prestadas a investidores; cartão de
crédito (serviços de -);gestão financeira; banco
comercial [serviços financeiros];cartão de débito
(serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕEWS "CARDSYSTEM"; "CONTACT";
"MARKETSYSTEM"; "CREDIT&RISK";
"ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965530 17/09/2010
100
Tit.ODONTO MIX ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
S/S LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10364053000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: odontolive

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 odontologia; odontologia [cirurgiãodentista];assessoria, consultoria e informação
odontológica
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
814370349. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR DE Nº 830706402, AINDA NÃO
REGISTRADO, CONSIDERADO IGUALMENTE
COLIDENTE COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902965565 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU CSU.CardSystem CSU.Contact
CSU.MarketSystem CSU.Credit&Risk
CSU.Acquirer

351

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 35 gestão (consultoria em -) de negócios;
negócios (levantamentos de informações de );negócios (pesquisa em -);negócios (consultoria em
gestão e organização de -);negócios (consultoria
profissional em -);serviços de processamento de
dados
[compilação
em
banco
de
dados];sistematização de informações em bancos de
dados de computador; bancos de dados de
computador (compilação de informação em );compilação de informação para bancos de dados
de computador; negócios (consultoria em gestão de );gestão computadorizada de arquivos; bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -);negócios (informações de );atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor];pesquisa de dados em
arquivos de computador [para terceiros]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CARDSYSTEM"; "CONTACT";
"MARKETSYSTEM"; "CREDIT&RISK";
"ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965573 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU CSU.CardSystem CSU.Contact
CSU.MarketSystem CSU.Credit&Risk
CSU.Acquirer

351

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 36 cobrança (serviços de -);banco comercial
[serviços financeiros];cartão de débito (serviços de );gestão financeira; assessoria, consultoria e
informações financeiras prestadas a investidores;
financeira (gestão -);cobranças de dívidas (agências
de -);informações financeiras; liquidação financeira
(serviços de -);cartão de crédito (serviços de );cobrança de aluguel (serviços de -);transferência
eletrônica de fundos; financeiras (informações -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CARDSYSTEM"; "CONTACT";
"MARKETSYSTEM"; "CREDIT&RISK";
"ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965603 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU CSU.CardSystem CSU.Contact
CSU.MarketSystem CSU.Credit&Risk
CSU.Acquirer

351
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CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9)
38
telecomunicações
(serviços
de
roteamento e junção de -);computador (transmissão
de mensagens e de imagens por meio de);computador (comunicação por terminais de );comunicação por terminais de computador; bbs
[serviços de telecomunicação];informações sobre
telecomunicação;
consultoria
referente
a
implantação, operação, gerenciamento e suporte de
redes de telecomunicações e suas configurações;
fornecimento de acesso a banco de dados
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CARDSYSTEM"; "CONTACT";
"MARKETSYSTEM; "CREDIT&RISK" E
"ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965611 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU CSU.CardSystem CSU.Contact
CSU.MarketSystem CSU.Credit&Risk
CSU.Acquirer

351

No.902965662 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9)
42
dados
(recuperação
de
-)
[informática];atualização de software de computador;
assessoria, consultoria e informação em software;
manutenção de software de computador; projeto de
sistema de computador; análise de sistemas
[informática];consultoria
em
hardware
de
computador; criação e manutenção de web sites
para terceiros; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática];análise e
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados; elaboração [concepção] de software de
computador; computadores (projeto de sistema de );hardware de computador (consultoria em );manutenção (criação e -) de web sites para
terceiros; atualização de informação em banco de
dados
de
computador
[serviço
de
informática];serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CARDSYSTEM"; "CONTACT";
"MARKETSYSTEM"; "CREDIT&RISK";
"ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965646 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 negócios (levantamentos de informações
de -);pesquisa de dados em arquivos de computador
[para terceiros];bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -);compilação de
informação para bancos de dados de computador;
negócios (consultoria em gestão de -);gestão
computadorizada de arquivos; negócios (consultoria
profissional em -);negócios (consultoria em gestão e
organização de -);atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor];gestão
(consultoria em -) de negócios; negócios (pesquisa
em -);bancos de dados de computador (compilação
de informação em -);negócios (informações de );sistematização de informações em bancos de
dados de computador; serviços de processamento
de dados [compilação em banco de dados]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

351

No.902965719 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

351

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
36
banco
comercial
[serviços
financeiros];cartão de débito (serviços de );transferência eletrônica de fundos; financeiras
(informações
-);financeira
(gestão
-);gestão
financeira; cobrança de aluguel (serviços de );liquidação financeira (serviços de -);assessoria,
consultoria e informações financeiras prestadas a
investidores; cartão de crédito (serviços de );cobrança (serviços de -);cobranças de dívidas
(agências de -);informações financeiras
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965689 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 computador (transmissão de mensagens
e de imagens por meio de-);comunicação por
terminais de computador; informações sobre
telecomunicação; telecomunicações (serviços de
roteamento e junção de -);computador (comunicação
por terminais de -);consultoria referente a
implantação, operação, gerenciamento e suporte de
redes de telecomunicações e suas configurações;
fornecimento de acesso a banco de dados; bbs
[serviços de telecomunicação]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIOV DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 elaboração [concepção] de software de
computador;
dados
(recuperação
de
-)
[informática];hardware de computador (consultoria
em -);banco de dados (serviços de desenvolvimento
de -) [informática];manutenção de software de
computador; manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros; atualização de informação em banco
de
dados
de
computador
[serviço
de
informática];criação e manutenção de web sites para
terceiros; análise e processamento de dados [serviço
de
informática];análise
de
sistemas
[informática];projeto de sistema de computador;
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática];atualização de software de
computador; assessoria, consultoria e informação
em software; computadores (projeto de sistema de );consultoria em hardware de computador; suporte
técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER"
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965735 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

351
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 sistematização de informações em
bancos de dados de computador; atendimento ao
cliente
[s.a.c.;
serviço
de
orientação
ao
consumidor];serviços de processamento de dados
[compilação em banco de dados];negócios
(consultoria em gestão de -);negócios (consultoria
em gestão e organização de -);negócios (pesquisa
em -);pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros];gestão (consultoria em -)
de negócios; negócios (informações de -);negócios
(consultoria profissional em -);compilação de
informação para bancos de dados de computador;
gestão computadorizada de arquivos; bancos de
dados de computador (compilação de informação em
-);bancos de dados de computador (sistematização
de informações em -);negócios (levantamentos de
informações de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965778 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

No.902965794 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

351

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 cobrança de aluguel (serviços de );financeira (gestão -);financeiras (informações );liquidação financeira (serviços de -);cartão de
crédito (serviços de -);cobrança (serviços de );informações financeiras; transferência eletrônica de
fundos; banco comercial [serviços financeiros];cartão
de débito (serviços de -);cobranças de dívidas
(agências de -);gestão financeira; assessoria,
consultoria e informações financeiras prestadas a
investidores
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965786 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 computador (comunicação por terminais
de -);telecomunicações (serviços de roteamento e
junção
de
-);computador
(transmissão
de
mensagens e de imagens por meio de-);informações
sobre telecomunicação; consultoria referente a
implantação, operação, gerenciamento e suporte de
redes de telecomunicações e suas configurações;
comunicação por terminais de computador;
fornecimento de acesso a banco de dados; bbs
[serviços de telecomunicação]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 bancos de dados de computador
(compilação de informação em -);negócios (pesquisa
em -);negócios (levantamentos de informações de );gestão computadorizada de arquivos; serviços de
processamento de dados [compilação em banco de
dados];bancos
de
dados
de
computador
(sistematização de informações em -);compilação de
informação para bancos de dados de computador;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador; atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor];gestão
(consultoria em -) de negócios; negócios
(informações de -);negócios (consultoria em gestão
de -);negócios (consultoria em gestão e organização
de -);negócios (consultoria profissional em );pesquisa de dados em arquivos de computador
[para terceiros]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965824 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
42
dados
(recuperação
de
-)
[informática];atualização de software de computador;
banco de dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática];análise e processamento de dados
[serviço de informática];serviços de análise de
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];análise de sistemas [informática];suporte
técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
projeto de sistema de computador; hardware de
computador
(consultoria
em
-);assessoria,
consultoria e informação em software; consultoria
em hardware de computador; criação e manutenção
de web sites para terceiros; manutenção (criação e -)
de web sites para terceiros; elaboração [concepção]
de software de computador; manutenção de
software de computador; computadores (projeto de
sistema de -);atualização de informação em banco
de dados de computador [serviço de informática]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965816 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

351

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 transferência eletrônica de fundos;
liquidação financeira (serviços de -);cartão de débito
(serviços de -);financeira (gestão -);assessoria,
consultoria e informações financeiras prestadas a
investidores; cobranças de dívidas (agências de );gestão financeira; banco comercial [serviços
financeiros];cobrança (serviços de -);financeiras
(informações -);informações financeiras; cartão de
crédito (serviços de -);cobrança de aluguel (serviços
de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965832 17/09/2010
Tit.KAMAKURA SUSHI DELIVERY LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12425359000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KAMAKURA SUSHI

351
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CFE(4) 25.12.25; 26.1.3; 27.5.1; 28.3
NCL(9) 43 alimentação natural, macrobiótica
[preparação
de
alimentos
para
consumo];
fornecimento de comidas preparadas para consumo
domiciliar.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SUSHI".
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO CONFORME O
SOLICITADO NA PETIÇÃO INICIAL.
Procurador: DINÂMICA MARCAS PATENTES
No.902965859 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

No.902965921 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

351

fundos; assessoria, consultoria e informações
financeiras prestadas a investidores; cartão de
débito (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965956 17/09/2010
241
Tit.ESTAÇÃO DO PÃO LTDA - ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04979575000159
*PED. 902051750.
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.902965972 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

351

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
38
telecomunicações
(serviços
de
roteamento e junção de -);bbs [serviços de
telecomunicação];computador
(transmissão
de
mensagens e de imagens por meio de-);computador
(comunicação por terminais de -);informações sobre
telecomunicação;
consultoria
referente
a
implantação, operação, gerenciamento e suporte de
redes de telecomunicações e suas configurações;
comunicação por terminais de computador;
fornecimento de acesso a banco de dados
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965867 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

de web sites para terceiros; serviços de análise de
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];atualização de software de computador;
dados (recuperação de -) [informática];hardware de
computador
(consultoria
em
-);assessoria,
consultoria e informação em software; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática];projeto de sistema de
computador;
manutenção
de
software
de
computador; criação e manutenção de web sites
para terceiros; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRE".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados; computadores (projeto de sistema de );consultoria em hardware de computador; análise de
sistemas [informática];elaboração [concepção] de
software de computador; manutenção (criação e -)

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -);sistematização
de informações em bancos de dados de
computador; gestão (consultoria em -) de negócios;
pesquisa de dados em arquivos de computador
[para terceiros];serviços de processamento de dados
[compilação em banco de dados];negócios
(consultoria em gestão de -);negócios (pesquisa em );negócios (levantamentos de informações de );gestão computadorizada de arquivos; bancos de
dados de computador (compilação de informação em
-);compilação de informação para bancos de dados
de computador; atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor];negócios
(informações de -);negócios (consultoria em gestão e
organização de -);negócios (consultoria profissional
em -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965948 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 informações sobre telecomunicação;
comunicação por terminais de computador;
fornecimento de acesso a banco de dados;
consultoria referente a implantação, operação,
gerenciamento
e
suporte
de
redes
de
telecomunicações e suas configurações; computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-);telecomunicações (serviços de roteamento e
junção de -);computador (comunicação por terminais
de -);bbs [serviços de telecomunicação]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902965980 17/09/2010
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer

351

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 cobranças de dívidas (agências de );banco comercial [serviços financeiros];cartão de
crédito (serviços de -);cobrança (serviços de );cobrança de aluguel (serviços de -);financeira
(gestão
-);financeiras
(informações
-);gestão
financeira; informações financeiras; liquidação
financeira (serviços de -);transferência eletrônica de

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 hardware de computador (consultoria em
-);atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática];banco de dados
(serviços
de
desenvolvimento
de
-)
[informática];projeto de sistema de computadores;
análise e processamento de dados [serviço de
informática];atualização de software de computador;
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
consultoria
em
hardware
de
computador;
manutenção de software de computador; dados
(recuperação de -) [informática];serviços de análise
de processamento de dados [serviço de
informática];análise
de
sistemas
[informática];computadores (projeto de sistema de );manutenção (criação e -) de web sites para

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 653

terceiros; assessoria, consultoria e informação em
software; criação e manutenção de web sites para
terceiros; elaboração [concepção] de software de
computador
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902966111 17/09/2010
100
Tit.MELHOR OPCAO SERVICOS EMPRESARIAIS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09432028000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Quem procura acha!

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FERTILIZANTE".
Procurador: DIOGO RAMOS
No.902966316 17/09/2010
351
Tit.MINORGAN INDÚSTRIA E COME'RCIO DE
FERTILIZANTES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02599378000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORGANFOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 administração de empresa; consultoria
em organização de negócios; assessoria, consultoria
e informação empresarial; assessoria em gestão de
negócios;
avaliações
de
negócios;
apoio
administrativo e secretariado; informações de
negócios
*INCISO VII DO ARTIGO 124 DA LPI.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902966200 17/09/2010
Tit.MAXSON CARLOS GALVÃO (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07892260000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MUNDO DOS FOGOS WORLD
FIREWORKS

351
CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura
Procurador: DIOGO RAMOS
No.902966367 17/09/2010
Tit.FINGER & FINGER LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73593741000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MULTICADEIRAS F & F

CFE(4) 1.5.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
explosivos; comércio (através de qualquer meio) de
fogos de artifício
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "FOGOS" E "FIREWORKS", BEM
COMO DA FIGURA DO GLOBO TERRESTRE.
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA

No.902966260 17/09/2010
150
Tit.MRS. SECRET COMÉRCIO DE MODA ÍNTIMA
LTDA. ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11097860000101
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART.216 DA LPI.
Procurador: ADRIANA DA COSTA FERNANDES
No.902966278 17/09/2010
351
Tit.MINORGAN INDÚSTRIA E COME'RCIO DE
FERTILIZANTES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02599378000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FERTILIZANTE MINORGAN

100

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 29.1.8
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
901982210.
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME
No.902966391 17/09/2010
351
Tit.NASHA INTERNATIONAL COSMÉTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53941894000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESCAPADINHA
NCL(9) 03 sabonetes; óleos para perfumes e
essências; óleos para uso cosmético; laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
batons para os lábios; estojo cosmético ;toalete
(produtos de-);perfumaria (produtos de -);petróleo

(geléia de -) para uso cosmético; alga
[cosmético];cílios postiços; colorantes para toalete;
lápis para uso cosmético; adesivos (substâncias -)
para uso cosmético; água de colônia; água de
lavanda;
bronzeadoras
(preparações
-)
[cosméticos];cabelos (preparações para ondular );banho de espuma (preparações para - ), exceto
para uso medicinal; cosméticos; antiperspirante
[desodorante];pó
para
maquiagem;
produtos
depilatórios; acetona (removedor de esmalte de
unhas);hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos; água dentifrícia; tinturas para os
cabelos; extratos de flores [perfumaria];tinturas
cosméticas; água-de-toalete; decalques decorativos
para uso cosmético; descolorantes (produtos -) para
uso cosmético; anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal; sabonete desodorante; loções para uso
cosmético; perfumes; cola para unha artificial;
cremes cosméticos; desodorantes para uso pessoal;
fragrâncias (mistura de -);sabonete para barbear;
dentifrícios; sais de banho, exceto para uso
medicinal; xampus; removedor de cosmético; loções
pós-barba; papel impregnado de substância para
higiene pessoal; lápis de sobrancelhas; ondular os
cabelos
(preparações
para
-);condicionador
[cosmético];sobrancelhas
(lápis
de
-);água
depilatória; cosméticos para os cílios; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; algodão para fins cosméticos (hastes
com pontas de -);sabonete antitranspirante para os
pés; unhas postiças; maquiagem para o rosto; óleos
essenciais; esmalte para as unhas; lenços
impregnados com loções cosméticas; adstringentes
para uso cosmético; água de cheiro; algodão para
uso cosmético; talco para toalete; amêndoas
(sabonete de -);aromáticos [óleos essenciais];cera
para bigode; cera para depilação.
Procurador: SÉRGIO GUERRA
No.902966405 17/09/2010
351
Tit.NASHA INTERNATIONAL COSMÉTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53941894000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROCK YOU
NCL(9) 03 removedor de cosmético; perfumes;
fragrâncias (mistura de -);hastes com pontas de
algodão para fins cosméticos; lápis para uso
cosmético; lenços impregnados com loções
cosméticas; água de lavanda; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético; tinturas
para os cabelos; estojo cosmético
;cera para
bigode; sabonetes; unhas postiças; xampus; loções
capilares; óleos essenciais; cílios postiços;
desodorantes para uso pessoal; acetona (removedor
de esmalte de unhas);lápis de sobrancelhas; água
de colônia; condicionador [cosmético];amêndoas
(sabonete de -);essências etéreas; maquiagem para
o rosto; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
cabelos (preparações para ondular -);água
dentifrícia; tinturas cosméticas; loções pós-barba;
óleos para perfumes e essências; pó para
maquiagem; papel impregnado de substância para
higiene pessoal; colorantes para toalete; cremes
cosméticos; sobrancelhas (lápis de -);perfumaria
(produtos de -);petróleo (geléia de -) para uso
cosmético; cola para unha artificial; água de cheiro;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-);cera para depilação; sabonete antitranspirante
para os pés; toalete (produtos de-);descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; laquê para cabelos;
leite de amêndoas para uso cosmético; cosméticos;
dentifrícios; extratos de flores [perfumaria];sabonete
desodorante; loções para uso cosmético; produtos
depilatórios;
água
depilatória;
alga
[cosmético];cosméticos para os cílios; decalques
decorativos
para
uso
cosmético;
adesivos
(substâncias -) para uso cosmético; algodão para
uso cosmético; batons para os lábios; talco para
toalete; sabonete para barbear; sais de banho,
exceto para uso medicinal; antiperspirante
[desodorante];óleos para uso cosmético; água-detoalete; esmalte para as unhas; adstringentes para
uso cosmético; anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal;
bronzeadoras
(preparações
-)

654 DIRMA – Despachos em Pedidos

[cosméticos];ondular os cabelos (preparações para );aromáticos [óleos essenciais];banho de espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal.
Procurador: SÉRGIO GUERRA
No.902966413 17/09/2010
351
Tit.NASHA INTERNATIONAL COSMÉTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53941894000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ATACAMA
NCL(9) 03 cílios postiços; cosméticos para os cílios;
acetona (removedor de esmalte de unhas);água de
lavanda; cabelos (preparações para ondular );sabonete para barbear; maquiagem para o rosto;
petróleo (geléia de -) para uso cosmético; produtos
depilatórios; papel impregnado de substância para
higiene pessoal; lenços impregnados com loções
cosméticas; adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; algodão para uso cosmético; anti-séptico
bucal, exceto para uso medicinal; batons para os
lábios;
água
dentifrícia;
aromáticos
[óleos
essenciais];dentifrícios; sabonete antitranspirante
para os pés; sais de banho, exceto para uso
medicinal; descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; fragrâncias (mistura de -);hastes com
pontas de algodão para fins cosméticos; óleos para
toalete; ondular os cabelos (preparações para );estojo cosmético ;cera para bigode; sabonete
desodorante; antiperspirante [desodorante];loções
para uso cosmético; óleos para perfumes e
essências; água-de-toalete; cremes cosméticos;
unhas postiças; xampus; loções capilares; loções
pós-barba; pó para maquiagem; água depilatória;
desodorantes para uso pessoal; bronzeadoras
(preparações -) [cosméticos];extratos de flores
[perfumaria];sabonetes; óleos para uso cosmético;
perfumaria (produtos de -);perfumes; decalques
decorativos para uso cosmético; lápis para uso
cosmético; água de colônia; sobrancelhas (lápis de );amêndoas (sabonete de -);cosméticos; cola para
unha artificial; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
esmalte
para
as
unhas;
condicionador
[cosmético];talco para toalete; banho de espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
essências etéreas; removedor de cosmético; óleos
essenciais; alga [cosmético];colorantes para toalete;
lápis de sobrancelhas; laquê para cabelos; adesivos
(substâncias -) para uso cosmético; cera para
depilação.
Procurador: SÉRGIO GUERRA
No.902966448 17/09/2010
100
Tit.L.W.SOFTWARES LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01761135000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consult-e
NCL(9) 35 sistematização de informações em
bancos de dados de computador
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902966529 17/09/2010
100
Tit.NASHA INTERNATIONAL COSMÉTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53941894000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CIELO
NCL(9) 03 perfumes; cola para unha artificial; água
de colônia; sabonete para barbear; estojo cosmético
;sabonete desodorante; óleos para perfumes e
essências; água-de-toalete; desodorantes para uso
pessoal; esmalte para as unhas; hastes com pontas
de algodão para fins cosméticos; água de lavanda;
cabelos (preparações para ondular -);água
dentifrícia; banho de espuma (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; tinturas cosméticas;
xampus; petróleo (geléia de -) para uso cosmético;
colorantes para toalete; acetona (removedor de
esmalte de unhas);lápis de sobrancelhas; lenços
impregnados com loções cosméticas; adesivos
(substâncias -) para uso cosmético; ondular os
cabelos (preparações para -);cera para bigode; cera
para depilação; extratos de flores [perfumaria];loções
pós-barba; produtos depilatórios; descolorantes
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(produtos -) para uso cosmético; lápis para uso
cosmético; algodão para fins cosméticos (hastes
com pontas de -);algodão para uso cosmético;
condicionador [cosmético];tinturas para os cabelos;
sabonetes;
removedor
de
cosmético;
alga
[cosmético];laquê para cabelos; anti-séptico bucal,
exceto para uso medicinal; batons para os lábios;
amêndoas (sabonete de -);aromáticos [óleos
essenciais];sais de banho, exceto para uso
medicinal; unhas postiças; pó para maquiagem;
cílios postiços; decalques decorativos para uso
cosmético; adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; sobrancelhas (lápis de );essências etéreas; loções para uso cosmético;
maquiagem para o rosto; óleos essenciais; banho de
imersão de uso pessoal (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; fragrâncias (mistura de );bronzeadoras
(preparações
-)
[cosméticos];dentifrícios; sabonete antitranspirante
para os pés; loções capilares; óleos para uso
cosmético; perfumaria (produtos de -);água
depilatória; papel impregnado de substância para
higiene pessoal; leite de amêndoas para uso
cosmético; talco para toalete; cosméticos.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI (REGS.
820752185 E 823575659).
Procurador: SÉRGIO GUERRA
No.902966570 17/09/2010
351
Tit.NASHA INTERNATIONAL COSMÉTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53941894000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROVOCA-ME
NCL(9) 03 toalete (produtos de-);loções capilares;
óleos essenciais; pó para maquiagem; esmalte para
as unhas; lápis de sobrancelhas; adesivos
(substâncias -) para uso cosmético; água de colônia;
batons para os lábios; tinturas para os cabelos;
sabonete desodorante; unhas postiças; perfumaria
(produtos de -);cola para unha artificial; banho de
imersão de uso pessoal (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; laquê para cabelos;
algodão para uso cosmético; água dentifrícia;
produtos depilatórios; alga [cosmético];adstringentes
para uso cosmético; ondular os cabelos
(preparações para -);sabonete para barbear;
cosméticos;
dentifrícios;
tinturas
cosméticas;
xampus; óleos para perfumes e essências; água
depilatória; cosméticos para os cílios; descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; fragrâncias (mistura
de -);lenços impregnados com loções cosméticas;
água oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético;
bronzeadoras
(preparações
-)
[cosméticos];cera para depilação; óleos para uso
cosmético;
condicionador
[cosmético];estojo
cosmético ;banho de espuma (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; extratos de flores
[perfumaria];perfumes; petróleo (geléia de -) para
uso cosmético; água-de-toalete; cílios postiços;
colorantes para toalete; desodorantes para uso
pessoal; leite de amêndoas para uso cosmético;
água de lavanda; algodão para fins cosméticos
(hastes com pontas de -);talco para toalete; cera
para bigode; papel impregnado de substância para
higiene pessoal; cremes cosméticos; lápis para uso
cosmético; anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal; cabelos (preparações para ondular );sobrancelhas (lápis de -);amêndoas (sabonete de );aromáticos [óleos essenciais];essências etéreas;
sabonete antitranspirante para os pés; sabonetes;
sais de banho, exceto para uso medicinal;
removedor
de
cosmético;
antiperspirante
[desodorante];loções
para
uso
cosmético;
maquiagem para o rosto; acetona (removedor de
esmalte de unhas);hastes com pontas de algodão
para fins cosméticos; água de cheiro.
Procurador: SÉRGIO GUERRA
No.902966642 17/09/2010
351
Tit.NASHA INTERNATIONAL COSMÉTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53941894000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOLARIUM

NCL(9) 03 sabonetes; sais de banho, exceto para
uso medicinal; óleos para uso cosmético; antiséptico bucal, exceto para uso medicinal; água
dentifrícia; sabonete para barbear; sobrancelhas
(lápis de -);cera para depilação; unhas postiças;
loções capilares; loções para uso cosmético;
produtos depilatórios; água depilatória; banho de
imersão de uso pessoal (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; hastes com pontas de
algodão para fins cosméticos; lápis de sobrancelhas;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-);algodão para uso cosmético; aromáticos [óleos
essenciais];dentifrícios; sabonete antitranspirante
para os pés; óleos essenciais; água-de-toalete;
papel impregnado de substância para higiene
pessoal; acetona (removedor de esmalte de
unhas);lápis para uso cosmético; água de lavanda;
toalete (produtos de-);removedor de cosmético;
loções pós-barba; maquiagem para o rosto; óleos
para perfumes e essências; colorantes para toalete;
cremes cosméticos; esmalte para as unhas; leite de
amêndoas
para
uso
cosmético;
adesivos
(substâncias -) para uso cosmético; batons para os
lábios;
bronzeadoras
(preparações
-)
[cosméticos];sabonete desodorante; antiperspirante
[desodorante];perfumaria (produtos de -);cosméticos
para os cílios; decalques decorativos para uso
cosmético; água de colônia; cabelos (preparações
para ondular -);ondular os cabelos (preparações
para -);tinturas para os cabelos; amêndoas
(sabonete
de
-);extratos
de
flores
[perfumaria];tinturas cosméticas; cola para unha
artificial; cílios postiços; descolorantes (produtos -)
para uso cosmético; desodorantes para uso pessoal;
fragrâncias (mistura de -);lenços impregnados com
loções
cosméticas;
cosméticos;
alga
[cosmético];água de cheiro; talco para toalete; banho
de espuma (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; essências etéreas; perfumes; pó para
maquiagem; laquê para cabelos; adstringentes para
uso cosmético; condicionador [cosmético];estojo
cosmético ;cera para bigode.
Procurador: SÉRGIO GUERRA
No.902966650 17/09/2010
351
Tit.NASHA INTERNATIONAL COSMÉTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53941894000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANTARTIDA
NCL(9) 03 loções capilares; lenços impregnados
com loções cosméticas; água oxigenada [peróxido
de hidrogênio] para uso cosmético; estojo cosmético
;sabonete antitranspirante para os pés; sabonetes;
tinturas cosméticas; óleos para uso cosmético;
produtos depilatórios; lápis para uso cosmético;
adstringentes para uso cosmético; água de cheiro;
água
de
colônia;
extratos
de
flores
[perfumaria];perfumaria (produtos de -);água-detoalete; papel impregnado de substância para
higiene pessoal; cílios postiços; descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; desodorantes para
uso pessoal; dentifrícios; sais de banho, exceto para
uso medicinal; xampus; removedor de cosmético;
perfumes; pó para maquiagem; decalques
decorativos para uso cosmético; hastes com pontas
de algodão para fins cosméticos; água de lavanda;
condicionador [cosmético];tinturas para os cabelos;
sabonete desodorante; óleos essenciais; cola para
unha artificial; esmalte para as unhas; acetona
(removedor de esmalte de unhas);laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
adesivos (substâncias -) para uso cosmético;
algodão para uso cosmético; cera para bigode; cera
para
depilação;
água
depilatória;
alga
[cosmético];colorantes para toalete; algodão para
fins cosméticos (hastes com pontas de -);batons
para os lábios; bronzeadoras (preparações -)
[cosméticos];ondular os cabelos (preparações para );sobrancelhas (lápis de -);amêndoas (sabonete de );loções para uso cosmético; maquiagem para o
rosto; cosméticos para os cílios; lápis de
sobrancelhas; água dentifrícia; talco para toalete;
cosméticos; essências etéreas; unhas postiças;
óleos para perfumes e essências; fragrâncias
(mistura de -);anti-séptico bucal, exceto para uso
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medicinal; cabelos (preparações para ondular );sabonete para barbear; aromáticos [óleos
essenciais].
Procurador: SÉRGIO GUERRA
No.902966669 17/09/2010
351
Tit.NASHA INTERNATIONAL COSMÉTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53941894000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FICA COMIGO
NCL(9) 03 óleos para uso cosmético; leite de
amêndoas
para
uso
cosmético;
cabelos
(preparações para ondular -);água dentifrícia; cera
para depilação; loções capilares; perfumes; cola
para unha artificial; lápis de sobrancelhas; algodão
para fins cosméticos (hastes com pontas de );batons para os lábios; bronzeadoras (preparações ) [cosméticos];cosméticos; dentifrícios; sabonete
desodorante; tinturas cosméticas; unhas postiças;
xampus; esmalte para as unhas; laquê para cabelos;
água oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; cera para bigode; sabonetes; maquiagem
para o rosto; óleos essenciais; pó para maquiagem;
produtos depilatórios; água depilatória; cílios
postiços; cremes cosméticos; desodorantes para uso
pessoal; fragrâncias (mistura de -);geléia de petróleo
para uso cosmético; adesivos (substâncias -) para
uso cosmético; adstringentes para uso cosmético;
ondular os cabelos (preparações para -);sabonete
para barbear; tinturas para os cabelos; estojo
cosmético ;sabonete antitranspirante para os pés;
removedor de cosmético; loções para uso cosmético;
banho de imersão de uso pessoal (preparações para
- ), exceto para uso medicinal; papel impregnado de
substância para higiene pessoal; água de cheiro;
óleos para perfumes e essências; perfumaria
(produtos de -);cosméticos para os cílios; acetona
(removedor de esmalte de unhas);água de colônia;
condicionador
[cosmético];aromáticos
[óleos
essenciais];banho de espuma (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; extratos de flores
[perfumaria];toalete (produtos de-);água-de-toalete;
alga [cosmético];hastes com pontas de algodão para
fins cosméticos; lenços impregnados com loções
cosméticas; água de lavanda; algodão para uso
cosmético; sobrancelhas (lápis de -);amêndoas
(sabonete de -);sais de banho, exceto para uso
medicinal; colorantes para toalete; descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; lápis para uso
cosmético; talco para toalete; essências etéreas.
Procurador: SÉRGIO GUERRA
No.902966677 17/09/2010
100
Tit.NASHA INTERNATIONAL COSMÉTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53941894000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FELPUDINHO
NCL(9) 03 tinturas cosméticas; removedor de
cosmético; loções pós-barba; maquiagem para o
rosto; óleos essenciais; pó para maquiagem; cola
para unha artificial; desodorantes para uso pessoal;
fragrâncias (mistura de -);lápis de sobrancelhas;
adstringentes para uso cosmético; água de lavanda;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-);algodão para uso cosmético; banho de espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
sabonete antitranspirante para os pés; alga
[cosmético];banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
unhas postiças; xampus; loções capilares; óleos
para perfumes e essências; perfumaria (produtos de
-);perfumes; água-de-toalete; cosméticos para os
cílios; decalques decorativos para uso cosmético;
bronzeadoras (preparações -) [cosméticos];cera para
bigode; extratos de flores [perfumaria];toalete
(produtos de-);água depilatória; colorantes para
toalete; cremes cosméticos; lápis para uso
cosmético; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; batons para os lábios; sobrancelhas
(lápis de -);amêndoas (sabonete de -);sabonetes;
sais de banho, exceto para uso medicinal; loções
para uso cosmético; petróleo (geléia de -) para uso
cosmético; acetona (removedor de esmalte de
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unhas);hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos;
condicionador
[cosmético];água
dentifrícia; talco para toalete; dentifrícios; sabonete
desodorante; cílios postiços; água de colônia; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal; tinturas para os cabelos; óleos para uso
cosmético; produtos depilatórios; esmalte para as
unhas; laquê para cabelos; lenços impregnados com
loções cosméticas; cabelos (preparações para
ondular -);sabonete para barbear; cosméticos;
essências etéreas; geléia de petróleo para uso
cosmético; água de cheiro; ondular os cabelos
(preparações para -);estojo cosmético ;aromáticos
[óleos essenciais];cera para depilação.
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: SÉRGIO GUERRA
No.902966693 17/09/2010
351
Tit.NASHA INTERNATIONAL COSMÉTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53941894000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FASHION WEEK
NCL(9) 03 loções para uso cosmético; óleos para
perfumes e essências; pó para maquiagem;
desodorantes para uso pessoal; água de lavanda;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-);anti-séptico bucal, exceto para uso medicinal;
água
dentifrícia;
extratos
de
flores
[perfumaria];sabonetes; loções capilares; óleos
essenciais; cílios postiços; descolorantes (produtos ) para uso cosmético; adesivos (substâncias -) para
uso
cosmético;
condicionador
[cosmético];cosméticos; sabonete antitranspirante
para os pés; petróleo (geléia de -) para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para );tinturas cosméticas; óleos para uso cosmético;
cosméticos para os cílios; cremes cosméticos;
hastes com pontas de algodão para fins cosméticos;
lápis para uso cosmético; adstringentes para uso
cosmético; água de cheiro; cabelos (preparações
para ondular -);talco para toalete; estojo cosmético
;amêndoas (sabonete de -);cera para bigode; sais de
banho, exceto para uso medicinal; maquiagem para
o rosto; cola para unha artificial; água-de-toalete;
alga [cosmético];papel impregnado de substância
para higiene pessoal; lenços impregnados com
loções cosméticas; sobrancelhas (lápis de );aromáticos [óleos essenciais];perfumaria (produtos
de -);acetona (removedor de esmalte de unhas);lápis
de sobrancelhas; batons para os lábios;
bronzeadoras (preparações -) [cosméticos];sabonete
para barbear; essências etéreas; sabonete
desodorante; produtos depilatórios; água depilatória;
decalques decorativos para uso cosmético; esmalte
para as unhas; fragrâncias (mistura de -);geléia de
petróleo para uso cosmético; laquê para cabelos;
água de colônia; algodão para uso cosmético;
tinturas para os cabelos; banho de espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
cera para depilação; dentifrícios; toalete (produtos
de-);unhas postiças; removedor de cosmético;
loções pós-barba; perfumes; banho de imersão de
uso pessoal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; colorantes para toalete; leite de
amêndoas para uso cosmético; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético.
Procurador: SÉRGIO GUERRA
No.902966715 17/09/2010
351
Tit.NASHA INTERNATIONAL COSMÉTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53941894000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GOSSIP
NCL(9) 03 toalete (produtos de-);antiperspirante
[desodorante];loções para uso cosmético; petróleo
(geléia de -) para uso cosmético; lápis de
sobrancelhas; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; algodão para fins cosméticos (hastes
com pontas de -);essências etéreas; sabonetes;
xampus; loções pós-barba; óleos essenciais; papel
impregnado de substância para higiene pessoal;
hastes com pontas de algodão para fins cosméticos;
laquê para cabelos; ondular os cabelos (preparações

para -);amêndoas (sabonete de -);aromáticos [óleos
essenciais];cosméticos; sais de banho, exceto para
uso medicinal; perfumes; colorantes para toalete;
leite de amêndoas para uso cosmético; água de
lavanda; talco para toalete; sabonete para barbear;
estojo cosmético ;banho de espuma (preparações
para - ), exceto para uso medicinal; cera para
bigode; removedor de cosmético; decalques
decorativos para uso cosmético; descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; fragrâncias (mistura
de -);lenços impregnados com loções cosméticas;
condicionador [cosmético];sobrancelhas (lápis de );cera para depilação; dentifrícios; sabonete
desodorante; unhas postiças; óleos para uso
cosmético; perfumaria (produtos de -);cosméticos
para os cílios; cabelos (preparações para ondular );sabonete antitranspirante para os pés; cílios
postiços; acetona (removedor de esmalte de
unhas);água de cheiro; anti-séptico bucal, exceto
para uso medicinal; bronzeadoras (preparações -)
[cosméticos];tinturas para os cabelos; extratos de
flores [perfumaria];loções capilares; maquiagem para
o rosto; pó para maquiagem; cola para unha artificial;
água
depilatória;
água-de-toalete;
cremes
cosméticos; esmalte para as unhas; adstringentes
para uso cosmético; água oxigenada [peróxido de
hidrogênio] para uso cosmético; batons para os
lábios; tinturas cosméticas; óleos para perfumes e
essências;
produtos
depilatórios;
alga
[cosmético];banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
desodorantes para uso pessoal; lápis para uso
cosmético; água de colônia; algodão para uso
cosmético; água dentifrícia.
Procurador: SÉRGIO GUERRA
No.902966790 18/09/2010
Tit.LUIS OTAVIO PALHARI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06984324874
*ESCLAREÇA A DIVERGÊNCIA DE MARCAS
EXISTENTE NO PROCESSO EM PAUTA.
Procurador: O PRÓPRIO.

090

No.902966855 18/09/2010
351
Tit.MOLTER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07521468000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REALYZE

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(9) 42 elaboração [concepção] de software de
computador
Procurador: CRISTIANE REGINA BIRK
No.902966910 19/09/2010
Tit.MARIO GARIH (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01507053444
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: www.todonatal.com

351
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05741317000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SECRETT
NCL(9) 41 discoteca (serviços de -);divertimento;
entretenimento
Procurador: ALBANEZ BASTOS, VICENTE &
ASSOCIADOS S/C LTDA

No.902967347 20/09/2010
351
Tit.MARTA TRENTIN & FILHOS COMÉRCIO DE
MOTOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09157238000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARTA MOTORCYCLES

No.902967258 20/09/2010
041
Tit.B&V EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12433656000187
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME

CFE(4) 20.5.5
NCL(9) 16 mapas geográficos; cartas [mapas]
Apostila: Sem exclusividade de uso das expressões
"WWW.", ".COM" e os "PONTOS CARDEAIS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902967061 20/09/2010
351
Tit.ROPETECH - INSPECOES E SERVICOS LTDAME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10978140000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROPETECH

CFE(4) 28.19
NCL(9) 37 edificações (impermeabilização de );pintura, de interior e de exterior; caldeira (limpeza e
reparo de -);cobertura de telhado (serviços de );limpeza de fachada de edificações; construção de
fábricas; construção civil (supervisão de trabalhos de
-);pintura ou reparo de letreiros; isolamento (serviços
de -) para edificações; edifícações (limpeza de
fachada de -);instalação, manutenção e reparo de
máquinas; construção naval; construção e reparos
de armazém
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902967215 20/09/2010
351
Tit.LUANA SAGRILLO DUDUS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10969029000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CCQ CASINHA DO CACHORRO QUENTE
E CIA CACHORRO QUENTE

No.902967282 20/09/2010
351
Tit.BJ PERASSOLI ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12202847000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Via Bela
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de peles de
animais; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica;
administração
comercial;
comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; desfile de
moda com fim publicitário; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de chapelaria
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902967290 20/09/2010
100
Tit.BRIXTON BAR E DANCETERIA E COMÉRCIO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05741317000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SECRETT
NCL(9) 43 bar (serviços de -);restaurantes
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.826945090
Procurador: ALBANEZ BASTOS, VICENTE &
ASSOCIADOS S/C LTDA
No.902967304 20/09/2010
Tit.FELIPE FREIRA REZENDE - ME. (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11871342000101
*PED. 902845934.
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA

241

No.902967320 20/09/2010
Tit.JOSE ALMIR VIEIRA EDITORA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10684193000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Parêntese Editora

351

CFE(4) 2.3.23; 18.1.5; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MOTORCYCLES".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902967355 20/09/2010
010
Tit.TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE
AUTOMOVEIS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03021847000140
*DEVIDAMENTE DATADA E COM A
QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO SIGNATÁRIO.
Procurador: MARIA BERENICE ARAUJO VAZ
No.902967363 20/09/2010
351
Tit.PADRE ANTONIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08617150000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CANTINA BARTOCONTI

CFE(4) 2.1.11; 2.3.15; 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes; bufê (serviço de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CANTINA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902967371 20/09/2010
Tit.MATHEUS ALCANTARA OLIVIERA SILVA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08385850600
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Hugo & Matheus

CFE(4) 3.1.8; 7.1.22; 27.5.1
NCL(9) 43 restaurantes de auto-serviço; churrascaria
[restaurante];restaurantes;
cafés
[bares];lanchonetes; bar (serviços de -);cantinas;
cyber-café [restaurante];cafeterias
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CACHORRO QUENTE".
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902967240 20/09/2010
351
Tit.BRIXTON BAR E DANCETERIA E COMÉRCIO
LTDA. (BR/SP)

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 16 livros; livro encadernado
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EDITORA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902967339 20/09/2010
010
Tit.EDITORA GRAFICA A FOLHA DE RONDÔNIA
LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02069478000101
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO
SIGNATÁRIO, COMPROVANDO TER O MESMO
PODER PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: LÍGIA TSUNEKO SAKATA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 animação de festa; banda de música
[serviços
de
entretenimento];entretenimento;
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dublagem; composição musical (serviços de -);grupo
musical; divertimento; shows (produção de );produção de shows; apresentação de espetáculos
ao vivo; espetáculos ao vivo (apresentação de -)
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.902967380 20/09/2010
351
Tit.SUBURBIA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA
(BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10803479000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUBURB!A

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 planejamento de festas; boates; shows
(produção de -);organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902967398 20/09/2010
351
Tit.GTS TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80864804000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: G GUAYÍ TRAVEL

CFE(4) 3.7.19; 27.5.1
NCL(9) 39 visitas turísticas; agências de turismo
[exceto para reservas de hotel];guia de turismo;
transporte de passageiros; organização de cruzeiros
[viagens];assessoria, consultoria e informação em
viagem e turismo; organização de excursões;
reservas para viagens
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
TRAVEL.
Procurador: FERNANDO JOSÉ CARVALHO
No.902967401 20/09/2010
241
Tit.ASSOCIACAO CENTRO DE EDUCACAO
TECNOLOGICA DO ESTADO DA BAHIA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02663026000145
*PED.902678329.
Procurador: ROSA MARIA STANCEY
No.902967428 20/09/2010
351
Tit.CAROVE´S MULTIMARCAS LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10978608000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAROVE´S

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 carros; trólebus [veículo de transporte
coletivo urbano];tratores; empilhadeiras; carros
motorizados; iates; veículos basculantes; veículos
elétricos; veículos motorizados para acampamento
[motor home];reboque; triciclo (veículo);triciclos;
ônibus; ônibus motorizados; carros esportivos;
veículos para locomoção por via terrestre, aérea,
fluvial,
marítima
e
ferroviária;
trailers
[caravan];motocicletas; furgões [veículos];trailers
[reboque];veículos náuticos; caminhões; lanchas;
carreta
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902967487 20/09/2010
100
Tit.BIO-EXTRATUS COSMÉTIC NATURAL LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02176615000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WAVE SYSTEM

CFE(4) 28.11
NCL(9) 03 xampus; cabelos (preparações para
ondular -);loções para uso cosmético; ondular os
cabelos
(preparações
para
-);cosméticos;
condicionador [cosmético];loções capilares; cabelos
(tinturas para os -);cremes cosméticos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
810616467
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902967517 20/09/2010
090
Tit.ALASTAIR JAMES THOMPSON (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22772653811
*APRESENTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
COMPROBATÓRIA DE REGISTRO EM ÓRGÃO
COMPETENTE PARA EXECUÇÃO COMO PESSOA
FÍSICA DOS SERVIÇOS ELENCADOS NA
ESPECIFICAÇÃO APRESENTADA.
Procurador: AMILTON MANFREDI
No.902967525 20/09/2010
Tit.TERESA CRISTINA BRITO VILA'S BÔAS
(BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25619098591
*PEDS. 824521242, 900747099.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 2.9.4; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 09 aparelho ou instrumento óptico; oculares
(instrumentos contendo -);óculos (armação de );óculos (correntes para -);binóculos; cordões para
óculos [pincenê];instrumentos para observação;
lentes de contato; óculos (lentes de -);óculos
antiofuscantes; óculos de sol; apertômetros
[óptica];armações de óculos; lentes corretivas
[óptica];lentes de aumento; espelhos ópticos;
correntes para óculos; lentes de contato (estojos
para -);oculista (artigos de -);óculos para esportes;
esportes (óculos para -);óculos; óculos (estojos para
-);ópticas (lentes -);estojos para óculos; óculos
(cordões para -) [pincenê];lentes ópticas; oculares
[instrumentos ópticos];ópticos (instrumentos e
aparelhos -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SUPER ÓTICA".
Procurador: ELSI LUISA PARRON BUIAR
No.902967550 20/09/2010
Tit.EDIÇÕES JUBILEU LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04361914000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LIVRARIA LAR CRISTÃO

351

CFE(4) 20.7.2,5
NCL(9) 35 administração comercial; comércio
(através de qualquer meio) de discos acústicos;
publicidade por catálogos de vendas; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de adesivos
para papelaria ou para uso doméstico
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LIVRARIA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902967576 20/09/2010
351
Tit.ÓTICA SÃO JOSÉ INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75056416000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPER ÓTICA SÃO JOSÉ

241

No.902967541 20/09/2010
351
Tit.ÓTICA SÃO JOSÉ INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75056416000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUPER ÓTICA SÃO JOSÉ
CFE(4) 2.9.4; 26.1.1; 27.5.1
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NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
ópticos[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SUPER ÓTICA".
Procurador: ELSI LUISA PARRON BUIAR
No.902967592 20/09/2010
351
Tit.CAROVE´S MULTIMARCAS LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10978608000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAROVE´S

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
veículos; concessionária de veículos (comércio de
veículos)
Procurador: SOMARCA ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902967649 20/09/2010
Tit.J. RAV BUFFET INFANTIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10811888000104
*PEDS. 902856944, 830707042
Procurador: MARTHOM ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA

brilho e conservação de carroceria de veículo;
limpeza de pára-brisa (líquidos para -);lavanderia
(produtos para -);antiferrugem (produtos -);brilhar
(produtos para fazer -) [polir];óleos para limpeza;
perfumes; cera para assoalhos e móveis;
desengordurar (produtos para -), exceto os utilizados
durante o processo de fabricação; desinfetante
(sabão -);lustra-móvel; substância química para
desengraxar de uso doméstico; sabão desinfetante;
limpeza de canos de esgoto (produtos para );perfumaria (produtos de -);polir (cera para -);polir
(produtos para -);lavagem a seco (produtos para );amaciantes de tecidos [lavanderia];pedras de polir;
produtos
para
enxaguar
a
roupa
[lavanderia];desentupir (produtos para -) canos de
esgoto; toalete (produtos de-);produtos para alvejar
roupa; água de javel [água sanitária] [hipoclorito de
potássio];brilho
(produtos
para
dar
-)
[lavanderia];matéria prima para indústria cosmética;
produtos químicos de uso doméstico para avivar
cores [lavanderia]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRODUTOS DE LIMPEZA"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902967720 20/09/2010
150
Tit.FLOR NA PELE COMÉRCIO DE ARTIGOS DO
VESTUÁRIO LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08788032000105
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: MARIA ANDREIA PINZEGER
No.902967738 20/09/2010
351
Tit.W.F. FRAGA SERVIÇOS E PRODUTOS PARA
FESTA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11043066000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AIR PUMP BALLOONS

241

No.902967711 20/09/2010
351
Tit.SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
(BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08676431000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SD Sinodet PRODUTOS DE LIMPEZA

CFE(4) 19.11.4; 27.5.1,11
NCL(9) 03 cera para lustrar; produtos para dar brilho
[lavanderia];produtos para limpeza; produtos para
polimento; xampus; alvejantes (produtos -)
[lavagem];cera em líquido ou em pasta, inclusive
para carroceria de veículo; produtos para remover a
pintura; sabonetes; tira-manchas; canos de esgoto
(produtos para a limpeza de -);cera para polir; ácido
clorídrico usado como produto de limpeza; aguarrás;
lavanderia (cera para -);abrasivos *;água de lavanda;
água sanitária [água de javel] [hipoclorito de
potássio];branquear
(soda
para
-)
[soda
cáustica];saponáceo ;substância abrasiva para
limpeza ;cosméticos; sabões; soda para branquear
[soda
cáustica];produto
antiderrapante
e
antideslizante para pisos; antiferrugem [produto de
limpeza];álcool em gel (para uso em limpeza
doméstica);cera para assoalhos (removedores de -)
[produtos para decapagem];cera para polimento,

CFE(4) 26.3.16; 26.4.11; 27.5.1
NCL(9) 07 compressores [máquinas]
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"AIR PUMP".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902967746 20/09/2010
351
Tit.POUSADA TERMAS DO REI LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05962178000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POUSADA ESTRADA DO REI
NCL(9) 43 aluguel de acomodações temporárias; bar
(serviços de -);auto-serviço (restaurantes de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "POUSADA"
Procurador: ROGOBERTO SILVA FONSECA LANCASTER
No.902967770 20/09/2010
Tit.DIEGO OLIVEIRA DE JESUS (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02483585531
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: grupo social

351

CFE(4) 24.17.14; 27.5.1; 29.1.4
NCL(9) 41 shows (produção de -);shows (produção
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];banda de
música [serviços de entretenimento]
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"GRUPO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902967789 20/09/2010
090
Tit.ARNALDO LUIS NUNES FERREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19435827853
*COMPROVE A ATIVIDADE EXERCIDA À ÉPOCA
DO DEPÓSITO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902967819 20/09/2010
241
Tit.AF CAPITAL PARTNERS PARTICIPAÇÕES S/A
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02600837000105
*902655027 (PED AG REC)
Procurador: SÂMIA AMIN SANTOS
No.902967835 20/09/2010
100
Tit.MEMORABILIA WINE BAR LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12526564000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Divine Wine • Music • Bar

CFE(4) 11.3.1; 27.5.1
NCL(9) 43 lanchonetes; lanchonetes[ informação,
assessoria, consultoria ];restaurantes; restaurantes[
informação,
assessoria,
consultoria
];cafés
[bares];cafés [bares][ informação, assessoria,
consultoria ];bar (serviços de -);bar (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
827281595
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.902967843 20/09/2010
351
Tit.TOM LUZ ILUMINAÇÃO LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08744497000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOM LUZ
NCL(9) 11 luminária; iluminação de teto; lustres;
abajur
[quebra-luz];iluminação
(aparelhos
e
instalações de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LUZ"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902967851 20/09/2010
351
Tit.BRANDAUTO COMERCIO DE PRODUTOS
ELETRONICOS LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07293242000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QualitySP.com
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[periódicos];encadernação (artigos para -);livro
encadernado
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REGS.818758538, 900763191.
Procurador: DOMINGOS ROBERTO LOPES
No.902967908 20/09/2010
351
Tit.JOTHAKÁ CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE
VESTUÁRIO LTDA - ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11681951000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LA VIVRE

CFE(4) 1.5.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens; comércio (através de qualquer meio) de
discos acústicos; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; comércio de: eletrodomésticos
,alarmes automotivos ,travas elétricas ,vidros
elétricos ,buzinas , eletroeletrônicos ,suprimentos
para
informática
,instrumentos
musicais,
navegadores gps ,som automotivo, iluminação
automotiva,
tuning
,acessórios
automotivos
,comunicação e telefonia
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COM"
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.902967860 20/09/2010
Tit.DISTRIBUIDORA BELEM LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05435153000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BELÉM REFRIGERAÇÃO

351

CFE(4) 24.11.18; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de rendas e bordados; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis
Procurador: LUIZ ROBERTO LONGO BRITO SILVA
No.902967924 20/09/2010
241
Tit.ZAP GAMES E ENTRETENIMENTO COMERCIO
E IMPORTACAO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10357785000108
*PEDS. 828541310, 829000534.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1
NCL(9) 35 representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
refrigeração
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"REFRIGERAÇÃO".
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.
No.902967894 20/09/2010
Tit.BASE EDITORA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06065093000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BASSE EDITORA

100

música [serviços de entretenimento][ assessoria,
consultoria ]
Procurador: ALBERTO ANDRE LASCH
No.902967967 20/09/2010
351
Tit.LUCIANE DOS SANTOS CAVALCANTE ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03866463000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: praieira

CFE(4) 6.3.1-4
NCL(9) 25 artigos de malha [vestuário];banho
(toucas de -);macacões; banho (calções de );calções de banho [sungas];roupa para ginástica
[colante];sungas; bonés; saias; roupas de banho;
banho (roupas de -);canga; maiô;calção para banho;
praia (roupas de -);roupa para ginástica; sutiãs;
trajes de banho; bermudas; camisetas; cintos portamoedas [vestuário];biquíni; vestuário *;ginástica
(roupa
para
-)
[colante];camisas;
malhas
[vestuário];banho (roupões de -);banho (sandálias de
-)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRAIEIRA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902967975 20/09/2010
351
Tit.TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42934182000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRAJETO

No.902967932 20/09/2010
004
Tit.ANDRÉ COHEN CLARK (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23136000846
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Bocamonte
NCL(9) 30 chá (bebidas à base de -);café;café
(bebidas de -) com leite; chá gelado; chá de fruta;
gelado (chá -);café (bebidas à base de -);café
(preparações vegetais para uso como substitutos de);café não torrado; chá;café (sucedâneos de -);chá
da china; chá de flor; café em pó;café solúvel.
*PERDA DE PRIORIDADE UNIONISTA POR NÃO
COMPROVAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902967959 20/09/2010
Tit.GIOVANNI ZEM RODRIGUES (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10443079000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DANNYLO & RAFAEL

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 manutenção de mobiliário; instalação,
manutenção e reparo de máquinas e equipamentos
de escritório; lustrador de artigo de madeira e do
mobiliário
[manutenção];envernizamento;
estofamento de móveis; estofador; restauração de
mobiliário; assessoria, consultoria e informação em
restauração de móveis; conserto de estofamento;
marcenaria [reparo]
Procurador: FERNANDO LUIZ ROSADO
No.902967991 20/09/2010
Tit.J. ARCANJO RIBEIRO (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24719759000278
*902961438 (PED.EX.REC.).
Procurador: ALBERTO ANDRE LASCH

CFE(4) 27.1.1
NCL(9) 16 revistas em quadrinhos; encadernações;
livros de canções [song books (ingl.)];livros; livros
para
escrever
ou
desenhar;
revistas

CFE(4) 9.7.1; 9.7.17; 27.5.17,24
NCL(9) 41 produção de shows; produção de shows[
informação,
assessoria,
consultoria
];shows
(produção de -);shows (produção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];grupo musical; banda de
música [serviços de entretenimento];banda de

241

No.902968017 20/09/2010
241
Tit.VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00562190000130
*REG. 817712267 (C/CAD.).
Procurador: JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM
No.902968025 20/09/2010

351
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Tit.ABR - ART BAG RIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09192855000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARIBEL

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 18 malas de roupas para viagem; bolsas de
mão; carteiras de bolso; couro (imitações de );maletas para documentos; mochilas; viagem
(conjuntos de -) [artigos de couro];bolsa do vestuário
comum; mochilas escolares; bolsas; malas de
viagem; pasta de viagem; bolsas de couro para
ferramentas; bolsas de viagem; bolsas de couro para
embalagem; mochilas (bornais)
Procurador: PORTFOLIO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902968041 20/09/2010
100
Tit.SIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03125934000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIGILUS ALARMES SEGURANÇA

CFE(4) 24.1.25; 24.17.25; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de sinalização; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de salvamento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos extintores de incêndio;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos ópticos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos
e
instrumentos
de
controle
(inspeção);comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
817652019. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO(S) PEDIDO(S) DE REGISTRO
ANTERIOR(ES) DE Nº(S) 900410370,
PENDENTE(S) DE SOLUÇÃO, CONSIDERADO(S)
IGUALMENTE COLIDENTE(S) COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902968068 20/09/2010
351
Tit.SIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03125934000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIGILUS ALARMES SEGURANÇA

CFE(4) 2.1.23; 24.1.25; 24.17.25; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 45 guarda noturna; monitorização de
alarmes anti-roubo e de segurança; bloqueio de
carro
por
satélite;
guardas
[vigilância,
segurança];monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de
segurança]
;consultoria
em
segurança;
fechaduras de segurança (abertura de -);abertura de
fechaduras
de
segurança;
guarda-costas
[segurança];segurança
pessoal;
segurança
(inspeção de fábricas para fins de - );vigilância
noturna; serviço de monitoramento de clientes
bancários com a utilização de veículos próprios e da
polícia [vigilância e segurança];inspeção de fábricas
para fins de segurança; organização de grupos de
apoio; segurança (consultoria em -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI. REG.:
902076400.
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902968050 20/09/2010
100
Tit.SIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03125934000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SIGILUS ALARMES SEGURANÇA

CFE(4) 2.1.23; 24.1.25; 24.17.25; 26.15.25; 27.5.1
NCL(9) 37 instalação e reparo de alarme antifurto;
instalação, manutenção e reparo de máquinas e
equipamentos de escritório; reparo de fechaduras de
segurança; fechaduras de segurança (reparo de );instalação, manutenção e reparo de máquinas;
telefones (instalação e reparo-);cabo telefônico
[instalação de -];instalação e reparo de alarmes de
incêndio; instalação e reparo de aparelhos elétricos;
reparo de fechadura; computadores (instalação,
manutenção e reparo de -);manutenção de
equipamentos elétricos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ALARMES" E "SEGURANÇA".
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
No.902968076 20/09/2010
351
Tit.ABR - ART BAG RIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09192855000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FAST MACHINE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 18 bolsas; bolsas de couro para embalagem;
bolsa do vestuário comum; bolsas de malhas;
carteiras de bolso; bolsas de viagem; malas de
roupas para viagem; malas de viagem; mochilas
escolares; couro não trabalhado ou semitrabalhado;
couro (imitações de -);bolsas de mão; mochilas;
bolsas de couro para ferramentas
Procurador: PORTFOLIO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902968084 20/09/2010
Tit.BEATRIZ VIANA FURTADO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05290671706
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mr. Gloss

351

CFE(4) 27.3.1-2
NCL(9) 44 barbeiro (serviços de - ); massagem;
massagem [assessoria, consultoria]; assessoria,
consultoria e informação sobre beleza; beleza
(salões de -); beleza (salões de -) [informação,
assessoria,
consultoria];
depilação;
estética
[tratamento da pele e cabelo]; implante de cabelos;
assessoria, consultoria e informação em estética
capilar; cabeleireiro (salões de -); cabeleireiro
(salões de -) [informação, assessoria, consultoria];
estética facial e corporal; assessoria, consultoria e
informação em estética pessoal [tratamento de pele
e cabelo]; manicure e pedicure; salões de
cabeleireiro; salões de cabeleireiro [assessoria,
consultoria]; serviços de visagistas; serviços de
visagistas [informação, assessoria, consultoria];
salões de beleza; salões de beleza [assessoria,
consultoria]; corte de cabelo masculino, feminino e
infantil.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
GLOSS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902968114 20/09/2010
Tit.CITRALY COMÉRCIO ATACADISTA DE
ALIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10845678000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KYMAX

351
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BLUMENAU MALHAS TORRA-TORRA FOZ

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 32 xaropes para bebidas; fruta (bebidas não
alcoólicas à base de suco de -);não-alcoólicas
(bebidas -);pó para suco; bebidas não-alcoólicas;
suco de fruta (bebidas não alcoólicas à base de );bebidas (preparações para fabricar -);frutas (sucos
de -);substância para fazer bebida não alcoólica
;xarope para bebida não alcoólica
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902968122 20/09/2010
Tit.JACKSON ALVES DE OLIVEIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01233548620
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MED BOOK

351

CFE(4) 2.5.5; 2.5.8; 3.7.21; 27.5.1,8
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
824886461FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR DE Nº 902076051 , AINDA NÃO
REGISTRADOS TAMBÉM CONSIDERADO
IGUALMENTE COLIDENTE COM O PRESENTE
SINAL.
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA
No.902968246 20/09/2010
Tit.FLAME & WAX, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7666098
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VOLUSPA
NCL(9) 04 velas [iluminação]
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BOOK".
Procurador: CHARLES SOARES ROCHA
No.902968203 20/09/2010
Tit.BRUNA PARTITI DE OLIVEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35149780855
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KINDMO MODERN KINDER

351

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 desenhista de moda; desenhista de
moda[ informação, assessoria, consultoria ];estilista
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902968211 20/09/2010
150
Tit.LMLOG DEPÓSITO DE MERCADORIAS PARA
TERCEIROS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11239205000140
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: ERICA ALEXANDRA PADILHA
No.902968220 20/09/2010
100
Tit.BRUGMED COMÉRCIO DE MALHAS LTDA. ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00771393000137

No.902968327 20/09/2010
351
Tit.BRUGMED COMÉRCIO DE MALHAS LTDA. ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00771393000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BLUMENAU MALHAS

351

No.902968262 20/09/2010
100
Tit.RCB COSMETICOS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08902936000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HOLOGRAPHIC 3 D
NCL(9) 03 esmalte para as unhas; unhas (produtos
para o cuidado das -);esmalte para unhas; unhas
(esmalte para -);cosméticos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.:
825345839.
Procurador: PAULO SÉRGIO CALIXTO MENDES
No.902968297 20/09/2010
Tit.AIRZAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03685434000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Top Silence

No.902968300 20/09/2010
351
Tit.PLANTAR SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09576107000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUPRIR AMINO
NCL(9) 01 substâncias químicas para agricultura,
exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas e
parasiticidas; adubo para agricultura; substância
para preservar a semente; fertilizantes; adubo
composto; adubos nitrogenados; aditivos químicos
para fungicidas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AMINO"
Procurador: HEMERSON GABRIEL SILVA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
07
compressor
para
aparelho
eletrodoméstico; compressor para refrigeração de
uso industrial; compressores (rolos -);compressor
para refrigeração de uso doméstico; compressores
para refrigeradores; compressor parte de máquina e
veículo; compressor [tubo de -];compressores
[máquinas]
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 1.3.20; 2.9.14; 2.9.16; 3.7.1; 27.5.1
NCL(9) 25 banho (roupas de -);ceroulas; camisas;
uniformes;
polainas;
combinações
[vestuário];enxovais
de
bebês;
malhas
[vestuário];suéteres; ginástica (roupa para -)
[colante];bermudas;
gravatas;
meias-calças;
camisola; calças; cintos [vestuário];meias; banho
(calções de -);gorros; pijamas; confeccionado
(vestuário -);sutiãs; coletes; cuecas; ligas de meias;
macacões; bonés; cachecóis; camisetas; jaquetas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MALHAS"
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA
No.902968335 20/09/2010
351
Tit.TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51427102000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATM ECOLÓGICA
NCL(9) 36 transferência eletrônica de fundos; site
para efetuar pagamentos de taxas, consórcios,
mensalidades; financeiras (informações -); bancários
(serviços -); análise financeira; cartão de crédito
(serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ATM".
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.902968343 20/09/2010
100
Tit.CEDRO MARKET & FINANCES LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03608175000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Fast Trade
NCL(9) 42 elaboração [concepção] de software de
computador; elaboração [concepção] de software de
computador [ informação, assessoria, consultoria ];
instalação de software de computador; instalação de
software de computador [ informação, assessoria,
consultoria ]; fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros); assessoria, consultoria e informação em
software;
banco
de
dados
(serviços
de
desenvolvimento de -) [informática]; banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática][
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informação, assessoria, consultoria ]; fornecimento
de mecanismos de busca para a internet;
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet [ informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA
No.902968360 20/09/2010
090
Tit.VIVIANE CONCEIÇÃO ZATARIN WOLF (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14993738803
*APRESENTE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA HÁBIL QUE CREDENCIE O
REQUERENTE, ENQUANTO "PESSOA FÍSICA", A
EXERCER ATIVIDADE COMPATÍVEL COM TODOS
OS SERVIÇOS REIVINDICADOS.
Procurador: HEMERSON GABRIEL SILVA
No.902968378 20/09/2010
Tit.PR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11238065000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JFPasqua Condutores Elétricos

351

CFE(4) 20.1.1,11
NCL(9) 06 cobre (anéis de -);alumínio (fios de );lingotes de metal comum; cabos (cordagem de
metal para -);ligas de metal comum; alumínio; cabos
de metal, não elétricos; cabo e fio blindado não
elétrico; cobre, bruto ou semitrabalhado; fios (tecidos
de -) de metal; fios de metal comum; fios de cobre
não isolados
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO " Condutores Elétricos"
Procurador: ANTONIO CARLOS SILVA RIBEIRO
No.902968386 20/09/2010
351
Tit.JOTEL ASSESSORIA E TELECOMUNICACAO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55084073000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NEGÓCIOS OK

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 36 assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro[ informação, assessoria,
consultoria ];proteção ao crédito[ informação,
assessoria, consultoria ];informação sobre crédito de
cheques, títulos e outros documentos[ informação,
assessoria, consultoria ];informações financeiras[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em empréstimos[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em crédito[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"NEGÓCIOS OK".
Procurador: BLANCO & VALLIM S/C LTDA - EPP
No.902968394 20/09/2010

351

Tit.TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51427102000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATM EKOLÓGICA
NCL(9) 36 site para efetuar pagamentos de taxas,
consórcios, mensalidades; cartão de crédito
(serviços de -); financeiras (informações -); bancários
(serviços -); análise financeira; transferência
eletrônica de fundos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ATM".
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.902968408 20/09/2010
351
Tit.VB GOUVEIA COM DE MADEIRAS E PIAÇAVA
LTDA - ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01288670000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAÇAVA MADEIRAS E PIAÇAVA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 19 mármore; madeira manufaturada;
madeira
para
compensados;
madeira
semitrabalhada; madeira serrada; ardósia; madeira
(pavimentos de -);granito; madeira compensada
(folhas de -);madeira para fazer utensílios
domésticos; madeira (papelão de pasta de -), para
construções; madeira para construção; lâmina de
madeira; madeira moldável; madeira trabalhada
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
MADEIRAS E PIAÇAVA.
Procurador: RODRIGO DOMINGOS ZIRPOLI
No.902968416 20/09/2010
Tit.ANTONIO CARLOS ANTUNES MACHADO
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41765443920
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MA BELLE

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 agência fotográfica; fotografia
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.828652589.
Procurador: AGOSTINHO DE MELO
No.902968424 20/09/2010
351
Tit.RIBRITA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12396462000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIBRITA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 aluguel de equipamento de construção
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.902968483 20/09/2010
351
Tit.JOTEL ASSESSORIA E TELECOMUNICACAO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55084073000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NOME OK

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 36 assessoria, consultoria e informação em
crédito[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
empréstimos[ informação, assessoria, consultoria
];informação sobre crédito de cheques, títulos e
outros
documentos[
informação,
assessoria,
consultoria ];informações financeiras[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria consultoria e
informação em cobrança e cadastro[ informação,
assessoria, consultoria ];proteção ao crédito[
informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: BLANCO & VALLIM S/C LTDA - EPP
No.902968505 20/09/2010
100
Tit.CLAUDIUMIR CELSO FACHINI & CIA LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11793675000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MILANO
NCL(9) 16 filtro de papel; filtros de papel para
café;sacos de lixo, de papel ou plástico; embalagens
de papel ou plástico; papel higiênico; papel toalha;
papel descartável para assento sanitário; lenços de
papel; papel *;sacos [invólucros, sacolas] para
embalar, de papel ou plástico; lenços de papel para
retirar maquiagem; lixo (sacos de -), de papel ou
plástico; bebês (fraldas de papel ou celulose para -)
[descartáveis];guardanapos de papel; higiênico
(papel -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
821593234
Procurador: CARLO ANDREAS DALCANALE
No.902968513 20/09/2010
351
Tit.CLAUDIUMIR CELSO FACHINI & CIA LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11793675000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LISSY
NCL(9) 16 papel *;lixo (sacos de -), de papel ou
plástico; sacos de lixo, de papel ou plástico;
higiênico (papel -);bebês (fraldas de papel ou
celulose para -) [descartáveis];papel toalha; toalhas
de rosto, de papel; lenços de papel; toalhas de papel
para mesa; embalagens de papel ou plástico; sacos
para cozinhar em forno microondas; toalhas de mesa
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e guardanapos, de papel; guardanapos de papel;
papel higiênico
Procurador: CARLO ANDREAS DALCANALE
No.902968530 20/09/2010
351
Tit.RODRIGO CABIANCA SANTOS GAZIRE ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06251719000181
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SPREMUTO
NCL(9) 43 lanchonetes; bar (serviços de );cafeterias; cafés [bares]
Procurador: MÁRCIO LOBO PETINATI
No.902968564 20/09/2010
Tit.CSINVEST AGENTE AUTONOMO DE
INVESTIMENTOS S/S LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12298369000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CSInvest

351

CFE(4) 27.5.3; 29.1.6,11
NCL(9) 36 bolsa de valores (cotações de -); bolsa de
valores (cotações de -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informações
financeiras prestadas a investidores; assessoria,
consultoria e informações financeiras prestadas a
investidores[ informação, assessoria, consultoria ];
financeira (gestão -); financeira (gestão -)[
informação, assessoria, consultoria ]; bolsa de
mercadoria e de futuro (cotações de - ); bolsa de
mercadoria e de futuro (cotações de - )[ informação,
assessoria, consultoria ]; agente autônomo de
investimento; agente autônomo de investimento[
informação, assessoria, consultoria ]; análise
financeira;
análise
financeira[
informação,
assessoria, consultoria ]; financeiras (informações -);
financeiras (informações -)[ informação, assessoria,
consultoria ]; fundos de investimentos [finanças];
fundos de investimentos [finanças][ informação,
assessoria, consultoria ]; clube de investimento
[serviços financeiros]; clube de investimento
[serviços financeiros][ informação, assessoria,
consultoria ]; capital (investimentos de -) [finanças];
capital (investimentos de -) [finanças][ informação,
assessoria, consultoria ]; gestão financeira; gestão
financeira[ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação em fundo de
investimentos; assessoria, consultoria e informação
em fundo de investimentos[ informação, assessoria,
consultoria ]; financeira (consultoria -); financeira
(consultoria -)[ informação, assessoria, consultoria ];
investimentos de capital [finanças]; investimentos de
capital
[finanças][
informação,
assessoria,
consultoria ]; assessoria, consultoria e informação
em mercado de ações; assessoria, consultoria e
informação em mercado de ações[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 20 escadas portáteis, de madeira ou plástico;
balcão [móvel];mesas *; armários; móveis para
escritório; armário bar; banquinho [móvel]; camas*;
assentos [cadeiras]; poltronas; cadeira ou poltrona
[mobiliário]; cômodas com gavetas; sofás; guardalouças; racks (ingl.); criado mudo; banqueta [móvel];
bancos [móveis]; estantes [móveis]
Procurador: ELIANE DUZ
No.902968580 20/09/2010
100
Tit.MILENA VIEIRA DE OLIVEIRA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03304583610
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Mais Implantes
NCL(9) 44 odontologia; odontologia[ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informação odontológica; assessoria, consultoria e
informação odontológica[ informação, assessoria,
consultoria ]; saúde (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; odontologia [cirurgiãodentista];
odontologia
[cirurgião-dentista][
informação, assessoria, consultoria ]
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902968602 20/09/2010
351
Tit.SERAGLIO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85380889000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SERAGLIO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; gestão
(consultoria em -) de negócios; representação
comercial
Procurador: ELIANE DUZ

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 37 manutenção de veículos
Procurador: ELIANE DUZ
No.902968637 20/09/2010
150
Tit.AAPQ ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO
QUIXOTE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04250687000174
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: PAULO MERTZ FOCACCIA
No.902968670 20/09/2010
Tit.TAROBÁ CONSTRUÇÕES LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95396115000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TAROBÁ CONSTRUÇÕES

100

CFE(4) 7.3.11; 7.3.25; 27.5.1
NCL(9) 37 asfaltamento; isolamento (serviços de -)
para edificações; supervisão de trabalhos de
construção civil; construção de estante para feira,
exposição e loja; cobertura de telhado (serviços de );construtor (serviços de -);construção (informação
sobre -);montagem de andaimes; assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura
predial;
construção e reparação de obra civil
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.826423132.
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA
No.902968688 20/09/2010
Tit.CLINICA RAULINO S/S LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11069588000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BIONOVA CLÍNICA DE CIRURGIA
PLÁSTICA

100

No.902968610 20/09/2010
351
Tit.SERAGLIO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85380889000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SERAGLIO

No.902968572 20/09/2010
351
Tit.INDUSTRIA DE MÓVEIS FABELLO LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10586607000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F FABELLO
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 44 cirurgia plástica; cirurgia plástica[
informação ];clínicas médicas; cirurgias médicas
[serviços médicos];saúde (serviços de -);assistência
médica
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
816453047.
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Procurador: JOSÉ SARMENTO
No.902968700 20/09/2010
150
Tit.AAPQ ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO
QUIXOTE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04250687000174
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: PAULO MERTZ FOCACCIA
No.902968718 20/09/2010
100
Tit.AUDINA HEARING INSTRUMENTS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7655096
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AUDITIVA
NCL(9) 10 surdez (aparelhos para tratamento de );aparelhos auditivos para surdos
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: EDUARDO JOÃO ASSEF JR.
No.902968769 20/09/2010
351
Tit.ARTICULAR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08351318000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: articular

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria em gestão de negócios; apoio
administrativo e secretariado; organização e
administração de empresa; assessoria, consultoria e
informação empresarial; informações de negócios;
consultoria
em
organização
de
negócios;
levantamentos de informações de negócios;
administração de empresa
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902968785 20/09/2010
100
Tit.AUDINA HEARING INSTRUMENTS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7655096
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUDITIVA
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos médicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos[ informação, assessoria,
consultoria ].
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: EDUARDO JOÃO ASSEF JR.

CFE(4) 7.5.5; 27.5.1
NCL(9) 41 cursos livres [ensino]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO: "CURSOS".
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.902968823 20/09/2010
351
Tit.CALÇADOS JÚLIA BRANDÃO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05606350000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JULIA BRANDÃO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 calçados [vestuário];botas para esportes
[veestuário];chuteira; calçado para uso profissional;
calçados de madeira; sapatos de futebol; bonés;
botas [vestuário];botinas; calçados [indluidos nesta
classe];sandálias;
calçado
esportivo;
chinelo
[vestuário comum];vestuário [incluidos nesta classe]
Procurador: MIRLENE APARECIDA FERREIRA
MESQUITA
No.902968858 20/09/2010
351
Tit.MICROCERVEJARIA NACIONAL FT LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08210962000187
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.902968793 20/09/2010
041
Tit.BRAGA E MATOS CONFECÇÕES LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01735470000166
Procurador: MARI ALBA PERITO

CFE(4) 1.15.11; 1.15.23; 2.1.4; 10.1.11
NCL(9) 32 cerveja
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

No.902968815 20/09/2010
Tit.NIVIA BATISTELLA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02154084000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRÉCIA CURSOS

No.902968874 20/09/2010
351
Tit.MICROCERVEJARIA NACIONAL FT LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08210962000187
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351

CFE(4) 2.3.22; 4.2.11; 26.13.25
NCL(9) 32 cerveja
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902968882 20/09/2010
351
Tit.ARTICULAR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08351318000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: articular

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento] ;organização de exposições para fins
culturais ou educativos; entretenimento; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902968890 20/09/2010
351
Tit.LINCE ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03079133000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Lince Assessoria Aeronáutica

CFE(4) 18.5.1
NCL(9) 39 transporte de passageiros; transporte
aéreo
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO " Assessoria Aeronáutica"
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902968947 20/09/2010
351
Tit.MICROCERVEJARIA NACIONAL FT LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08210962000187
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HCB Hospital do Câncer de Brasília
Oncologia a serviço da vida

CFE(4) 1.15.5; 2.7.25; 3.3.1
NCL(9) 32 cerveja
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902968980 20/09/2010
351
Tit.MICROCERVEJARIA NACIONAL FT LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08210962000187
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 2.3.4
NCL(9) 32 cerveja
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.902968998 20/09/2010
Tit.PUHL INFORMÁTICA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10335363000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INFO MASTER OESTE

100

CFE(4) 26.1.3; 27.5.1
NCL(9) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas; instalação, manutenção e reparo de
máquinas[ informaçao, assessoria, consultoria
];computadores (instalação, manutenção e reparo de
-);computadores (instalação, manutenção e reparo
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];cartuchos
de toner (recarga de - );cartuchos de toner (recarga
de - )[ informação, assessoria, consultoria
];instalação, manutenção e reparo de máquinas e
equipamentos de escritório; instalação, manutenção
e reparo de máquinas e equipamentos de escritório[
informação, assessoria, consultoria ];assistência
técnica
e
manutenção
de
computador
[hardware];assistência técnica e manutenção de
computador [hardware][ informação, assessoria,
consultoria ].
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
822134390
Procurador: CARLO ANDREAS DALCANALE
No.902969005 20/09/2010
Tit.GETULIO COELHO DE OLIVEIRA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33623287687

100

CFE(4) 1.13.15; 29.1.12
NCL(9) 44 cirurgia plástica; cirurgia plástica[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação médica; assessoria,
consultoria e informação médica[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação na área médica; assessoria, consultoria
e informação na área médica[ informação,
assessoria, consultoria ];orientação psicológica;
médicas (clínicas -);médicas (clínicas -)[ informação,
assessoria, consultoria ];uti móvel [serviços
médicos];uti móvel [serviços médicos][ informação,
assessoria, consultoria ];clínicas médicas; clínicas
médicas[ informação, assessoria, consultoria
];massagem; oculista (serviços de -);oculista
(serviços de -)[ assessoria, consultoria ];odontologia;
odontologia[ consultoria ];assessoria, consultoria e
informação sobre cuidados médicos; assessoria,
consultoria e informação sobre cuidados médicos[
informação, assessoria, consultoria ];enfermagem
[médica];enfermagem
[médica][
informação,
assessoria, consultoria ];plástica (cirurgia -);plástica
(cirurgia -)[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
massagem; assessoria, consultoria e informação
odontológica; análise e prognóstico nutricional;
grupos de auto-ajuda [terapia em grupo];hospitais;
hospitais[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em nutrição;
assistência médica; assistência médica[ informação,
assessoria, consultoria ];bancos de sangue (serviços
de -);bancos de sangue (serviços de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];psicoterapia; psicoterapia[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
terapia (ompi);spa
[serviços médicos ou
estéticos];tratamento médico; tratamento médico[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações sobre medicina,
assistência médica e odontológica; assessoria,
consultoria e informações sobre medicina,
assistência médica e odontológica[ informação,
assessoria, consultoria ];nutricionista [serviço de ];odontologia
[cirurgião-dentista];psiquiatria;
psiquiatria[ informação, assessoria, consultoria
];orientação nutricional; psicólogos (serviços de );saúde (serviços de -);saúde (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
raio-x; serviços de raio-x[ informação, assessoria,
consultoria ];reabilitações físicas, mentais e
emocionais [serviços médicos];reabilitações físicas,
mentais
e
emocionais
[serviços
médicos][
informação, assessoria, consultoria ];fisioterapia;
fisioterapia[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
assistência médica, prestada por médicos e outros
especialistas da área médica; assessoria, consultoria
e informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação no campo da saúde e da
medicina; assessoria, consultoria e informação no
campo da saúde e da medicina[ informação,
assessoria, consultoria ];cirurgias médicas [serviços
médicos];cirurgias médicas [serviços médicos][
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
medicina à distância (ompi);terapia ocupacional
(serviços psicológicos);terapia ocupacional (serviços
psicológicos)[ assessoria, consultoria ];laboratório de
análise clínica; laboratório de análise clínica[

informação,
assessoria,
consultoria
];análise
farmacêutica
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. O ELEMENTO
NOMINATIVO FOI ALTERADO PARA SE
ADEQUAR A FIGURA APRESENTADA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902969072 20/09/2010
351
Tit.CLÍNICA LUIZ FELIPPE MATTOSO LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33070228000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LUIZ FELIPPE MATTOSO
NCL(9) 44 tratamento médico; assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica; serviços de raio-x; assessoria, consultoria e
informação na área médica; assessoria, consultoria
e informação no campo da saúde e da medicina;
saúde (serviços de -);assessoria, consultoria e
informação sobre cuidados médicos; assistência
médica; clínicas médicas
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA.
No.902969110 20/09/2010
351
Tit.YURA S.A. (PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7655193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RUMI
NCL(9) 19 materiais de construção, não metálicos;
canos rígidos não metálicos [construção];betume;
construções transportáveis não metálicas; cimento
*;piche [breu];asfalto
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902969129 20/09/2010
351
Tit.CLÍNICA LUIZ FELIPPE MATTOSO LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33070228000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LF MATTOSO
NCL(9) 44 assistência médica; assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica; assessoria, consultoria e informação na
área médica; assessoria, consultoria e informação
sobre cuidados médicos; tratamento médico;
assessoria, consultoria e informação no campo da
saúde e da medicina; saúde (serviços de -);clínicas
médicas; serviços de raio-x
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.902969137 20/09/2010
241
Tit.FERNANDO HENRIQUE CHAGAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07383738000124
*PED. 827604971.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902969145 20/09/2010
100
Tit.ROGERIO FROES MONTEIRO ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06077384000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROSA SHOCK

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 16 jornais; publicações impressas; revistas
em quadrinhos; revistas [periódicos];periódicos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
820248479
Procurador: MARCELO HENRIQUE ZANONI
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No.902969153 20/09/2010
351
Tit.YURA S.A. (PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7655193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YURA
NCL(9) 19 cimento *;betume; asfalto; materiais de
construção, não metálicos; piche [breu];canos rígidos
não
metálicos
[construção];construções
transportáveis não metálicas
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS

festas (planejamento de -);banda de música
[serviços
de
entretenimento];empresário
[organização e produção de espetáculos]
Procurador: ARYLDO DE OLIVEIRA DE PAULA
No.902969226 20/09/2010
351
Tit.GRAN DISCO REBOLO COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02023726000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GRAN DISCO - TURBO AZUL - DISCO
AZUL

No.902969161 20/09/2010
351
Tit.YURA S.A. (PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7655193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CEMENTOS YURA
NCL(9) 19 piche [breu];betume; materiais de
construção,
não
metálicos;
construções
transportáveis não metálicas; asfalto; canos rígidos
não metálicos [construção];cimento *
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO " CEMENTOS"
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.902969188 20/09/2010
Tit.CIÊNCIA, RAZÃO E ORDEM COM. E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03266545000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUPER FORÇA

351

No.902969234 20/09/2010
351
Tit.YURA S.A. (PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7655193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CEMENTOS RUMI
NCL(9) 19 piche [breu];construções transportáveis
não metálicas; betume; materiais de construção, não
metálicos; asfalto; cimento *;canos rígidos não
metálicos [construção]
Apostila: SEM DIREITOS EXCLUSIVOS AO USO
DA EXPRESSÃO " CEMENTOS"
Procurador: VEIRANO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 31 sementes de plantas; grãos [sementes]
Procurador: DOUGLAS H. QUEIROZ MARCAS E
PATENTES LTDA.
No.902969218 20/09/2010
Tit.LEANDRO LAZZARINI MORETTI (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07176600000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LEONE & RAÍ

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 08 cortadores [ferramentas manuais];lâminas
[ferramentas
manuais];cortadores
*;serras
[ferramentas manuais]
Procurador: CHARLES SOARES ROCHA

CFE(4) 5.3.11; 5.3.13; 27.5.1
NCL(9) 03 filtros solares; laquê para cabelos;
pomadas para uso cosmético; condicionador
[cosmético];unhas postiças; loções para uso
cosmético; cremes cosméticos; água de cheiro; antiséptico bucal, exceto para uso medicinal; óleos para
toalete; estojo cosmético
;cosméticos; óleos
essenciais; óleos para uso cosmético; sabonete
desodorante; sabonetes; fragrâncias (mistura de );unhas (esmalte para -);xampus; perfumes;
decalques decorativos para uso cosmético; algodão
para uso cosmético; desodorantes para uso pessoal;
esmalte para as unhas; hastes com pontas de
algodão para fins cosméticos; extratos de flores
[perfumaria]
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das
expressões EXTRATOS e CASA.
Procurador: AMILTON MANFREDI
No.902969269 20/09/2010
351
Tit.VILLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07273112000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIONALIS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

No.902969242 20/09/2010
351
Tit.FERNANDO HENRIQUE CHAGAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07383738000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Tênis Fashion

351

CFE(4) 26.11.5; 27.1.1; 27.5.1,13
NCL(9) 41 venda de ingressos para shows e
espetáculos; assessoria, consultoria e informação
em entretenimento [lazer];espetáculos ao vivo
(apresentação de -);produção de shows; grupo
musical; estúdios de gravação (serviços de );composição musical (serviços de -);espetáculos
(serviços de -);organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário];shows (produção de );locutor de eventos; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];divertimento; conjunto musical
(serviços
de
-)
[serviços
de
entretenimento];apresentação de espetáculos ao
vivo;
produção
de
vídeos;
entretenimento;
sonorização de eventos para empresas e similares;

CFE(4) 27.5.25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TÊNIS FASHION".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902969250 20/09/2010
351
Tit.SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82116252000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EXTRATOS DA TERRA CASA

CFE(4) 1.5.1; 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 36 imóveis [compra e venda de -];imóveis
[compra e venda de -][ informação, assessoria,
consultoria
];arrendamento
de
imóveis;
arrendamento de imóveis[ informação, assessoria,
consultoria ];imobiliária (avaliação -);imobiliária
(avaliação -)[ informação, assessoria, consultoria
];loteamento imobiliário; loteamento imobiliário[
informação,
assessoria,
consultoria
];imóveis
(arrendamento de -);imóveis (arrendamento de -)[
informação, assessoria, consultoria ];avaliação
imobiliária;
avaliação
imobiliária[
informação,
assessoria, consultoria ];administração predial;
administração predial[ informação, assessoria,
consultoria ];imobiliários (corretores -);imobiliários
(corretores -)[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária[ informação, assessoria,
consultoria ];corretores imobiliários; corretores
imobiliários[ informação, assessoria, consultoria
];incorporação de imóvel; incorporação de imóvel[
informação, assessoria, consultoria ];administração
de imóveis; administração de imóveis[ informação,
assessoria, consultoria ];corretagem *;corretagem *[
informação, assessoria, consultoria ];comércio de
imóveis; comércio de imóveis[ informação,
assessoria, consultoria ];imobiliárias (agências );imobiliárias (agências -)[ informação, assessoria,
consultoria ];imóveis (administração de -);imóveis
(administração de -)[ informação, assessoria,
consultoria
];agências
imobiliárias;
agências
imobiliárias[ informação, assessoria, consultoria ]
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Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CONSULTORIA IMOBILIÁRIA".
Procurador: TÂNIA AOKI CARNEIRO
No.902969277 20/09/2010
351
Tit.VILLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07273112000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIONALIS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
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[áudio e vídeo];caixa de som; câmeras de vídeo;
dvd, disco digital de vídeo; óculos; entretenimento
(aparelhos para -) adaptados para uso apenas com
receptores de televisão; software para jogo e
entretenimento [programa de computador];caixa
[estojo] para telefone celular
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REGS.818770813, 900844183.
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.902969331 20/09/2010
100
Tit.GM360 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11284102000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GM360 Comunicação com Resultado

CFE(4) 1.5.1; 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 37 construção (informação sobre );construção (informação sobre -)[ informação,
assessoria, consultoria ];supervisão de trabalhos de
construção civil; supervisão de trabalhos de
construção civil[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção; assessoria, consultoria e informação
em supervisão de construção[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial[ informação, assessoria, consultoria
];construção *;construção *[ informação, assessoria,
consultoria ];construção civil (supervisão de
trabalhos de -);construção civil (supervisão de
trabalhos de -)[ informação, assessoria, consultoria
];construtor (serviços de -);construtor (serviços de -)[
informação, assessoria, consultoria ];informação
sobre construção; informação sobre construção[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria
consultoria e informação em construções; assessoria
consultoria
e
informação
em
construções[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO À
EXPRESSÃO "CONSULTORIA IMOBILIÁRIA".
Procurador: TÂNIA AOKI CARNEIRO
No.902969307 20/09/2010
100
Tit.DIESEL S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7655894
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIESEL
NCL(9) 09 receptor de som; dvd, disco digital de
vídeo - aparelho; receptores de áudio e de vídeo;
óculos (cordões para -) [pincenê];óculos (correntes
para -);óculos (lentes de -);pincenê (estojos para );estojo porta-cds; alto-falantes; televisão (aparelhos
de -);câmeras cinematográficas; correntes para
óculos; caixa [estojo] para monitor de micro; estojos
de óculos; agendas eletrônicas; aparelhos para
transmissão de som; capas [estojos] de cd e dvd;
aparelho de telecomunicação; aparelho para jogo
adaptado para uso em televisão ;estojos para
óculos; discos compactos [áudio e vídeo];jogos
(aparelhos para -) adaptados para uso apenas com
receptores de televisão; rádios; alto-falante para
eletrodoméstico;
monitores
[periféricos
de
computador];som (aparelhos para gravação de );toca-cd [discos compactos];caixas para altofalantes; telefone (aparelhos de -);portáteis
(telefones -);pincenê (correntes para -);jogos de
computador (programas de -);caixa protetora [estojo]
de máquina fotográfica; telefones portáteis; câmeras
[fotografia];porta-cd ;caixa [estojo] para guardar
lentes; lentes ópticas; som (aparelhos para
reprodução
de
-);cordões
para
óculos
[pincenê];capacetes para proteção; cartucho, cd e
disquete para vídeo game [jogo];óculos (armação de
-);pincenê (armações para -);estojo para filmadora e
vídeo; armações de óculos; compactos (discos -)

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 agências de publicidade
*INCISO VII C/C XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
900386355 E 829792597.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902969366 20/09/2010
Tit.MARLENE TROLLI DE LIMA CESAR - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07771290000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VITALLUS PARIS

100

CFE(4) 5.3.11; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 03 sabonete desodorante; toalete (produtos
de-);loções capilares; perfumes; água depilatória;
cremes para clarear pele; incenso; adesivos
(substâncias -) para uso cosmético; adstringentes
para uso cosmético; batons para os lábios;
preparações cosméticas para emagrecimento;
condicionador [cosmético];sachês para perfumar
roupa; sobrancelhas (cosméticos para as -);petróleo
(geléia de -) para uso cosmético; água-de-toalete;
argila para estética; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; cílios postiços;
acetona (removedor de esmalte de unhas);acetona
para uso pessoal; água oxigenada [peróxido de
hidrogênio] para uso cosmético; beleza (máscaras
de -);sabonete para barbear; preparação cosmética
para redução da gordura localizada; pulverizadores
para perfumar hálito; sais de banho, exceto para uso
medicinal; maquiagem (produtos para remover );óleos para uso cosmético; produtos depilatórios;
cola para unha artificial; cosméticos (estojos de );geléia de petróleo para uso cosmético; lenços
impregnados com loções cosméticas; água de
colônia; ondular os cabelos (preparações para );permanentes
nos
cabelos
(produtos
neutralizadores
para
-);pomadas
para
uso
cosmético; tinturas para os cabelos; aromáticos
[óleos essenciais];sabonete antitranspirante para os
pés; sabonetes; maquiagem (pó para -);óleos

essenciais; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
lápis para uso cosmético; adesivos (substâncias -)
para fixar cabelos postiços; cera para depilação;
dentifrícios; xampus; loções pós-barba; pó para
maquiagem; creme desengraxante para limpeza de
mãos; colorantes para toalete; cremes cosméticos;
decalques decorativos para uso cosmético;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
reais);água de cheiro; água de lavanda; talco para
toalete; tinturas cosméticas; erva para defumador e
incenso; maquiagem para o rosto; papel impregnado
de substância para higiene pessoal; esmalte para as
unhas; filtros solares; laquê para cabelos; leite de
amêndoas para uso cosmético; óleos para toalete;
banhos (preparações cosméticas para -);unhas
(produtos para o cuidado das -);loções para uso
cosmético; óleos para perfumes e essências;
perfumaria (produtos de -);desodorantes para uso
pessoal; lápis de sobrancelhas; barba (tinturas para );barbear
(produtos
para
-);bronzeadoras
(preparações
-)
[cosméticos];pele
(produtos
cosméticos para cuidados da -);água dentifrícia;
banho de espuma (preparações para - ), exceto para
uso medicinal; cílios postiços (substâncias adesivas
para fixar -);produto para limpeza e hidratação da
pele não medicamentoso; removedor de cosmético;
antiperspirante [desodorante];erva para banho;
composto fluorado para higiene bucal; cristal para
banho de uso pessoal; cosméticos para os cílios;
defumação (produtos para -) [perfumaria];leites de
limpeza para toalete; antitranspirantes [produtos de
toalete];odorizadores de uso pessoal; maquiagem
(produtos para -);cosméticos.
*INCISO X DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: LUCIMAR APARECIDA ROQUE
No.902969390 20/09/2010
351
Tit.AMP SERVIÇOS DE FESTAS E EVENTOS
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10361575000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PERYLAMPO FESTAS

CFE(4) 3.13.2; 27.5.1
NCL(9) 41 espetáculos (serviços de -);organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento];divertimento; aluguel de cenários
para shows; aluguel de equipamento de áudio;
festas (planejamento de -);organização de bailes;
apresentação de espetáculos ao vivo; aluguel de
câmeras de vídeo; aluguel de equipamentos
desportivos
[exceto
veículos];aluguel
de
equipamentos para gravação de som; férias (colônia
de -);entretenimento; organização de exposições
para fins culturais ou educativos; recreação
(provimento de instalações para -);planejamento de
festas.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FESTAS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902969404 20/09/2010
351
Tit.IND E COM DE CONSERVAS DE CARNES
CORINGA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62453774000125
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

668 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

tv/rádio; televisão (programas de entretenimento de );rádio (programas de entretenimento de -);produção
de programas de rádio e televisão; televisão e rádio
(produção de programas de -)
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA
No.902969471 20/09/2010
Tit.VALORIZAÇAO EMPRESA DE CAFE S/A
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01316790000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPRESSO GOURMET ESPECIAL

351

No.902969633 20/09/2010
351
Tit.UNIAO SOCIAL CAMILIANA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58250689000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EDITORA SÃO CAMILO
NCL(9) 35 texto (processamento de -);edição de
texto publicitário; textos publicitários (publicação de );processamento de texto; comércio (através de
qualquer meio) de material de instrução e de ensino;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
EDITORA.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 1.1.1; 2.1.7
NCL(9) 29 carnes salgadas; carne; charque ou carne
seca ;lingüiça; carne de porco; costelinha
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902969420 20/09/2010
351
Tit.REGINALDO BORGES DA SILVA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74501879149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RENATO E REGINALDO
NCL(9) 41 espetáculos ao vivo (apresentação de );banda de música [serviços de entretenimento]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902969439 20/09/2010
241
Tit.DAIANE CRISTINA MACHADO MARQUES - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08364681000189
*PED 829721991.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP

CFE(4) 26.1.13; 27.5.1
NCL(9) 35 importação-exportação (agências de );organização e administração de empresa;
terceirização
[fornecimento
de
mão-deobra];administração comercial; consultoria em
organização de negócios; representação comercial
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESPRESSO GOURMET ESPECIAL".
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

No.902969447 20/09/2010
Tit.QUIMICA INDL. SUPPLY LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68377894000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECOSUPPLY

No.902969498 20/09/2010
Tit.JRF PUBLICIDADE LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08251764000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Ribeirão Delivery

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 04 lubrificantes; óleo lubrificante.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SUPPLY" E DA FIGURA DE GLOBO
TERRESTRE.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902969463 20/09/2010
Tit.AMAZÔNIA CABO LTDAS (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02311604000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SABORES DA AMAZÔNIA

351

CFE(4) 25.7.25; 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 41 rádio e televisão (produção de programas
de -);serviços de concepção de programas de

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 malhas [vestuário];camisas; macacões;
calças; calças compridas; bandanas; ciclistas
(vestuário para -);coletes; jaquetas; camisetas;
artigos de malha [vestuário];bermudas; saias;
confeccionado (vestuário -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.006707300.
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO

351

No.902969684 20/09/2010
Tit.JHONES LOURENÇO DA SILVA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11504642000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PALÁCIO DAS MÁGICAS

351

CFE(4) 3.5.1; 21.1.1; 25.12.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos
Procurador: DIMENSAO - MARCAS & PATENTES
S/S LTDA.

CFE(4) 11.1.3-4; 11.1.25
NCL(9) 16 revistas [periódicos]
Procurador: FELLIPE DANIEL DE MORAIS
FERNANDES
No.902969510 20/09/2010

No.902969641 20/09/2010
Tit.SOLMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÕES LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 86708799000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: R RELLU'S

351

CFE(4) 11.1.3-4
NCL(9) 16 revistas [periódicos]
Procurador: FELLIPE DANIEL DE MORAIS
FERNANDES
No.902969501 20/09/2010
Tit.JRF PUBLICIDADE LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08251764000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Jundiaí Delivery

Tit.KASINSKI FABRICADORA DE VEÍCULOS LTDA.
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00704722000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XIAO
NCL(9) 12 motocicletas; triciclos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
800503163.
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP

100

No.902969692 20/09/2010

351
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terapêutica; biológicas (preparações -) para uso
veterinário; cães (loções para -);cães (produtos para
lavar -);microrganismos (culturas de -) para uso
medicinal
e
veterinário;
microrganismos
(preparações de -) para uso medicinal e veterinário;
óleo mineral branco medicinal, utilizado na
formulação de cosméticos, medicamentos, produtos
veterinários
e
alimentos;
suplemento
ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; gorduras para uso
veterinário
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

Tit.INCENTIVE SOL SOLUÇÕES SOLIDÁRIAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07872790000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INVEST FÉRIAS

CFE(4) 5.1.12; 27.5.1
NCL(9) 36 financeira (avaliação -) [seguros, bancos,
imóveis];fundos de investimentos [finanças];imóveis
[compra e venda de -];investimentos de capital
[finanças];constituição e administração de fundo de
investimento
[serviços
financeiros];assessoria,
consultoria e administração de investimentos de
terceiros
Apostila: Sem exclusividade de uso das expressões
"INVEST" e "FÉRIAS".
Procurador: JOSE DOMINGOS DE LIMA FILHO
No.902969706 20/09/2010
351
Tit.UNIAO SOCIAL CAMILIANA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58250689000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EDITORA SÃO CAMILO
NCL(9) 40 encadernação; impressão litográfica;
litográfica
(impressão
-);litografia;
fotográfica
(impressão -);ofsete (impressão -);impressão ofsete;
impressão
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
EDITORA.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902969730 20/09/2010
351
Tit.UNIAO SOCIAL CAMILIANA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58250689000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EDITORA SÃO CAMILO
NCL(9) 41 edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque];publicação de textos [exceto para
publicidade];publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; assessoria, consultoria e informação em
educação
[instrução];editoração
eletrônica;
copidesque
[edição
de
texto,
exceto
de
publicidade];guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download];livros
(publicação de -);publicação de livros; textos
(publicação
de
-)
[exceto
para
publicidade];assessoria, consultoria e informação em
edição
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
EDITORA.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902969765 20/09/2010
Tit.CMN ALIMENTOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04631846000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GRAND MOULIN ALIMENTOS

351

CFE(4) 15.1.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 30 pó para bolo; bolo (massa para -);bolos;
espaguete; farinhas para uso alimentar; gelados
comestíveis; massa para bolo; suspiro; farinha de
trigo; pó para fabricação de doce; biscoitos; farinha
de rosca; brigadeiro, cajuzinho e quindim; farinha de
aveia; farinha de cevada; pão; pizzas; sanduíches;
bolos (flavorizantes para -), exceto óleos essenciais;
massas alimentares; empadão; lasanha; farinha de
batata; farofa; café solúvel; pasta de amêndoas;
pudins; fubá;tortas [doces e salgadas];farinha de
tapioca; farinha integral [uso alimentar];bolachas;
pastelaria; alimentares (massas -);aveia (alimentos à
base de -);bolo (pó para -);quibe; empada; farinha de
mandioca; farinha moída (produtos de -);biscoitos de
água e sal; bolos (decorações comestíveis para );brioches; café;café (sucedâneos de -);cereais
secos (flocos de -);farináceos (alimentos -);farinha de
milho; farinhas para uso alimentar *;gelo para
bebidas; pó para pudim; polvilho; farinha com
levedura comestível; farinha de arroz [para uso
alimentar];farinha para sopa; sorvetes; gelo, natural
ou artificial; floco de cereal; temperos; açúcar
cristalizado para uso alimentar; alimentos farináceos;
biscoitos amanteigados; bombons; cacau (produtos
de -);chá;chocolate (bebidas à base de -);confeitos;
especiarias; gelado (chá -);geléias de frutas
[confeitos];pipoca salgada [pronta];cacau em pó;café
em grão; crepe; pão de gengibre; bolo, preparado
para consumo final, confeitado ou não ;pãezinhos;
waffles; café em pó;bala comestível ;pipoca doce
[pronta]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "GRAND MOULIN" E "ALIMENTOS".
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME
No.902969781 20/09/2010
351
Tit.RONALD GLANZMANN (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15152307839
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CENTRALVET
NCL(9) 05 medicamentos para uso veterinário; kit
para enema [clister] para uso veterinário; químicas
(preparações -) para uso veterinário; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
aminoácidos para uso veterinário; bacterianas
(preparações -) para uso medicinal ou veterinário;
vitamina e sais minerais; castrador químico para
animal; loções para uso veterinário; veterinárias
(preparações -);reagentes químicos para uso
medicinal ou veterinário; enzimáticas (preparações -)
para uso veterinário; anticoncepcional para animal;
composição de aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
banho de imersão de uso animal (preparações para ),
para
uso
medicinal;
subprodutos
do
processamento de grãos de cereais [para uso
medicinal];suplemento nutricional de óleo comestível
para uso medicinal; cães (repelentes para );repelente higiênico para cão e gato; comestíveis
(fibras vegetais -) [não nutritivas];vitaminas
(preparações para -);suplementos alimentares
minerais; bacteriológicas (preparações -) para uso
medicinal e veterinário; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal ;culturas de
microrganismos para uso medicinal e veterinário;
elementos traço (preparações de -) para uso
humano ou animal; químicos (reagentes -) para uso
medicinal ou veterinário; clister para uso veterinário;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; xampu para animal com finalidade

No.902969811 20/09/2010
351
Tit.JOSE LUSTOSA FILHO - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08117275000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LAVA RÁPIDO IRMÃOS BELEZA
NCL(9) 37 veículos (lavagem de -);lavagem de
carros
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"LAVA-RÁPIDO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902969838 20/09/2010
351
Tit.RONALD GLANZMANN (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15152307839
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CENTRALVET
NCL(9) 31 animais confinados (alimento para );colza (torta de -) para gado; farinha de peixe para
consumo animal; enxofre em pó [suplemento para
ração]
;bloco de sal para animais; carne para
animal [alimento para animais];algarobilho para
consumo animal; animais de estimação (alimentos
para -);farinha para animais; proteína para consumo
animal; suplemento alimentar para ração de animal;
objetos comestíveis para mascar para animais;
resíduos de destilaria para consumo animal; torta
[alimento para animal];biscoitos para cães; ervas
para consumo humano ou animal; animais de
criação (preparações para engorda de -);biscoito
para animal de estimação; levedura para animais;
amendoim (torta de -) para animais; animais
(preparações
para
engorda
de
-);cereais
(subprodutos do processamento de -), para consumo
animal; ração para animal; reprodutores e matrizes;
alimentos para animais; amendoim (farinha de -)
para animais; cereal para animal; vegetal para
animal; algas para consumo humano ou animal;
alimentos para animais de estimação; animais
(alimentos para -);farelos (massa de -) para consumo
animal; grãos para consumo animal; subprodutos do
processamento de cereais, para consumo animal;
torta de amendoim para animais; bebidas para
animais de estimação; destilaria (resíduos de -) para
consumo animal; engorda de animais (preparações
para -);papas para engorda de animais de criação;
farinha de osso para animal
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902969854 20/09/2010
Tit.CALÇADOS VISUN LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03654828000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VISUN

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 calçados de madeira; chapéus, bonés etc;
chinelo
[vestuário
comum];botinas;
calçados
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*;vestuário *;meias; chuteira; sandálias; calçado
esportivo; botas para esportes *;calçados em geral
*;botas *;cintos [vestuário];calçado para uso
profissional
Procurador: MIRLENE APARECIDA FERREIRA
MESQUITA
No.902969862 20/09/2010
351
Tit.ELEPAR ELETRICIDADE PARANA LTDA - EPP
(BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15947153000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ELEPAR
CFE(4) 26.3.7; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de vidro bruto ou semiacabado; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos
Apostila: Sem exclusividade de uso das exxpressões
"VIDROS" e "ESQUADRIAS".
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
CFE(4) 26.1.3; 26.7.25; 27.5.17,24
NCL(9) 39 distribuição de energia; distribuição de
energia[
informação,
assessoria,
consultoria
];medição de energia elétrica; medição de energia
elétrica[
informação,
assessoria,
consultoria
];distribuição de eletricidade; distribuição de
eletricidade[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
embalagem; assessoria, consultoria e informação
em embalagem[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel de contêineres de armazenagem;
armazenagem;
armazenagem[
informação,
assessoria, consultoria ];armazenagem (aluguel de
contêineres de -);armazenagem (aluguel de
contêineres
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];mercadorias (armazenagem de );mercadorias (armazenagem de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];depósito; aluguel de
armazéns; aluguel de armazéns[ informação,
assessoria, consultoria ];energia (distribuição de );energia (distribuição de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
distribuição de energia; assessoria, consultoria e
informação em distribuição de energia[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: ALBERTO ANDRE LASCH
No.902969889 20/09/2010
351
Tit.RONALD GLANZMANN (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15152307839
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRALVET
NCL(9)
44
estética
para
animal
[toalete
animal];higiene animal [toalete animal];banco de
sêmen animal; desenvolvimento e transferência de
embrião
animal;
assessoria,
consultoria
e
informações sobre pesquisas no campo de
transferência de embrião de animal; clínica
veterinária; inseminação animal artificial; criação de
animais; assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de confinamento de animal;
veterinária (assistência -);vacinação de animal a
domicílio; produção de coberturas reprodutivas,
reprodutores, matrizes, embriões, de sêmen,
produtos genéticos e de reprodução de gado bovino
e produtos agropecuários; psicologia animal
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902969897 20/09/2010
351
Tit.TEMPERADOS TUBARAO LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03691702000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALUMISTAL VIDROS E ESQUADRIAS

No.902969900 20/09/2010
Tit.CMN ALIMENTOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04631846000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CHEF LUI

351

CFE(4) 2.1.11; 2.1.16; 2.1.23; 8.1.17; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
fitas e laços; comércio (através de qualquer meio) de
lubrificantes; comércio (através de qualquer meio) de
velas e pavios para iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de dentifrícios; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais;
comércio (através de qualquer meio) de graxas;
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de palha de aço; comércio (através
de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de decorações
para árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de loções para os cabelos; comércio (através
de qualquer meio) de sementes, plantas e flores
naturais; comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza; comércio (através de qualquer
meio) de produtos abrasivos para limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho];comércio (através de
qualquer meio) de fogos de artifício; comércio
(através de qualquer meio) de fósforos; comércio
(através de qualquer meio) de gelo; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de sabões;
comércio (através de qualquer meio) de tabaco;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para bebês; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para limpar, polir, desengordurar e
decapar; comércio (através de qualquer meio) de
pentes e esponjas; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura; comércio (através de qualquer meio) de

utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
para branquear [lavanderia];comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para fumantes;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais; comércio (através de qualquer meio) de
escovas; comércio (através de qualquer meio) de
sacos e sacolas; comércio (através de qualquer
meio) de papel e papelão; comércio (através de
qualquer meio) de desinfetantes; comércio (através
de qualquer meio) de ferramentas manuais;
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);comércio (através de qualquer meio) de
material de instrução e de ensino; comércio (através
de qualquer meio) de roupas
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME
No.902969935 20/09/2010
351
Tit.XUXA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28176667000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XUXA
NCL(9) 16 fraldas de papel ou celulose para bebês
[descartáveis]
Procurador: ALVES VIEIRA E LOPES ADVOGADOS
No.902969943 20/09/2010
Tit.CMN ALIMENTOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04631846000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LE BON PAIN

351

CFE(4) 5.7.1; 5.7.3; 25.5.1; 26.11.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes; comércio (através de qualquer meio)
de escovas; comércio (através de qualquer meio) de
gelo; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);comércio (através de qualquer meio) de
material de instrução e de ensino; comércio (através
de qualquer meio) de produtos abrasivos para
limpeza; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de dentifrícios; comércio (através de
qualquer meio) de lubrificantes; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica;
comércio (através de qualquer meio) de pentes e
esponjas; comércio (através de qualquer meio) de
velas e pavios para iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para fumantes;
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
fogos de artifício; comércio (através de qualquer
meio) de sementes, plantas e flores naturais;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para bebês; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de tabaco; comércio
(através de qualquer meio) de material de limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
para limpar, polir, desengordurar e decapar;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de fósforos; comércio (através de
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qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
flores artificiais; comércio (através de qualquer meio)
de loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos para a destruição dos
animais nocivos, fungicidas e herbicidas; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sabões; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de velas; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais; comércio (através de qualquer meio) de
fitas e laços; comércio (através de qualquer meio) de
sacos e sacolas; comércio (através de qualquer
meio)
de
preparações
para
branquear
[lavanderia];comércio (através de qualquer meio) de
palha de aço; comércio (através de qualquer meio)
de produtos alimentícios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "LE BON PAIN".
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME
No.902969978 20/09/2010
351
Tit.NASHA INTERNATIONAL COSMÉTICOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53941894000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLUOR PARTY
NCL(9) 03 sabonete desodorante; sais de banho,
exceto para uso medicinal; água depilatória; acetona
(removedor de esmalte de unhas);água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético;
amêndoas (sabonete de -);sabonete antitranspirante
para os pés; sabonetes; óleos para uso cosmético;
perfumaria (produtos de -);alga [cosmético];banho de
imersão de uso pessoal (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; descolorantes (produtos ) para uso cosmético; hastes com pontas de algodão
para
fins
cosméticos;
aromáticos
[óleos
essenciais];banho de espuma (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; dentifrícios; loções
capilares; loções pós-barba; pó para maquiagem;
lápis de sobrancelhas; lápis para uso cosmético;
água de cheiro; bronzeadoras (preparações -)
[cosméticos];cabelos (preparações para ondular );extratos de flores [perfumaria];tinturas cosméticas;
unhas postiças; removedor de cosmético; papel
impregnado de substância para higiene pessoal;
colorantes para toalete; cremes cosméticos;
fragrâncias (mistura de -);adstringentes para uso
cosmético; água de colônia; algodão para uso
cosmético;
condicionador
[cosmético];estojo
cosmético ;essências etéreas; xampus; maquiagem
para o rosto; produtos depilatórios; cola para unha
artificial; água-de-toalete; adesivos (substâncias -)
para uso cosmético; anti-séptico bucal, exceto para
uso medicinal; tinturas para os cabelos; toalete
(produtos de-);óleos essenciais; óleos para perfumes
e essências; perfumes; cosméticos para os cílios;
lenços impregnados com loções cosméticas; ondular
os cabelos (preparações para -);talco para toalete;
sabonete para barbear; cílios postiços; decalques
decorativos para uso cosmético; desodorantes para
uso pessoal; esmalte para unhas; água de lavanda;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-);batons para os lábios; sobrancelhas (lápis de );cera para bigode; loções cosméticas (lenços
impregnados com -);laquê para cabelos; leite de
amêndoas para uso cosmético; água dentifrícia; cera
para depilação; cosméticos.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FLUOR".
Procurador: SÉRGIO GUERRA
No.902969986 20/09/2010
Tit.JOANA APPENDINO VIEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27152365814
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VÔTE CONTAR TRANCOSO

351

CFE(4) 3.13.9; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 16 publicações impressas; anuário; revistas
[periódicos];impresso
(material
-);almanaques;
publicações em fascículos impressos; jornais;
boletim informativo; impressas (publicações );folhetos; álbuns; livros; periódicos; manuais
[impressos]
Procurador: TÂNIA AOKI CARNEIRO
No.902970089 20/09/2010
150
Tit.LUFT & CIA LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05933097000109
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI.
Procurador: DIEGO ALOISIO LUFT
No.902970100 20/09/2010
100
Tit.FLAVIA TOLEDO PIZA CIVITA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65591739172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MYFACE
NCL(9) 44 estética facial e corporal; estética facial e
corporal[
informação,
assessoria,
consultoria
];depilação; depilação[ informação, assessoria,
consultoria ];estética [tratamento da pele e
cabelo];estética [tratamento da pele e cabelo][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação no campo da saúde e da
medicina; bronzeamento artificial; bronzeamento
artificial[
informação,
assessoria,
consultoria
];consultas médicas [serviços médicos];consultas
médicas [serviços médicos][ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação
sobre beleza; assessoria, consultoria e informação
sobre beleza[ informação, assessoria, consultoria
];cirurgia plástica; cirurgia plástica[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação na área médica; clínicas médicas;
clínicas médicas[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação médica
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: PEDRO SOUTELLO ESCOBAR DE
ANDRADE
No.902970119 20/09/2010
Tit.JOANA APPENDINO VIEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27152365814
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOJA DA JOANINHA

100

artigos de louça de faiança [assessoria , consultoria ,
informação];comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de concha; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de concha
[assessoria , consultoria , informação];comércio
(através de qualquer meio) de velas; comércio
(através de qualquer meio) de velas [assessoria ,
consultoria , informação];comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana
[assessoria , consultoria , informação];comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
osso; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de osso [assessoria , consultoria ,
informação];comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de cortiça; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de cortiça;
assessoria , consultoria , informação];comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
âmbar; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de âmbar [assessoria , consultoria ,
informação];comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madrepérola; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de madrepérola
[assessoria , consultoria , informação];comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
marfim; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de marfim [assessoria , consultoria ,
informação];comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de espuma-do-mar; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
espuma-do-mar
[assessoria
,
consultoria
,
informação];comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
móveis
[assessoria
,
consultoria
,
informação];comércio (através de qualquer meio) de
molduras; comércio (através de qualquer meio) de
molduras
[assessoria
,
consultoria
,
informação];comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha [assessoria ,
consultoria , informação];comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de vime; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
vime [assessoria , consultoria , informação];comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro [assessoria , consultoria , informação];comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
junco; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de junco [assessoria , consultoria ,
informação];comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de chifre; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de chifre
[assessoria , consultoria , informação];comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
cana; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de cana [assessoria , consultoria ,
informação].
*INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI, REGISTRO
Nº 819715263. FICA AINDA CONSIGNADA, A
TÍTULO DE SUBSÍDIO A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTRO
ANTERIORES DE Nº 900218851, 901659592 E
902827553, CONSIDERADOS PARCIALMENTE
COLIDENTES COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: TÂNIA AOKI CARNEIRO
No.902970127 20/09/2010
Tit.DESIR PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72505316000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Desir Models

CFE(4) 3.13.9; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos
[assessoria
,
consultoria
,
informação];comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira
[assessoria , consultoria , informação];comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança; comércio (através de qualquer meio) de
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CFE(4) 27.5.1; 29.1.13
NCL(9) 41 agência de modelos para artistas[
assessoria, consultoria ];agência de modelos para
artistas (modelos vivos);agência de modelos para
artistas (modelos vivos)[ informação, assessoria,
consultoria ];treinamento prático [demonstração][
assessoria
];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais][ assessoria ]
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"MODELS".
Procurador: MARIA CRISTINA KELM DIAS
No.902970143 20/09/2010
010
Tit.RJU COMERCIO BENEFICIAMENTO DE
FRUTAS E VERDURAS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78575149000196
*COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO
SIGNATÁRIO, COMPROVANDO TER O MESMO
PODER PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.902970216 20/09/2010
Tit.LUIZ HENRIQUE PUGLISI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27847891875
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STAR POWER PROJECT

351

CFE(4) 1.1.10; 24.17.25; 26.1.10; 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 41 disc-jóquei; entretenimento; composição
musical (serviços de -);conjunto musical (serviços de
-) [serviços de entretenimento];banda de música
[serviços
de
entretenimento];grupo
musical;
espetáculos ao vivo (apresentação de -);sonorização
de eventos para empresas e similares
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"PROJECT".
Procurador: MARIA DO ROSÁRIO DE LIMA
No.902970232 20/09/2010
Tit.EMS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57507378000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ELÔ
NCL(9) 05 contraceptivos químicos
Procurador: LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA

351

No.902970259 20/09/2010
100
Tit.SANDRA REGINA TASQUEIRA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73028441000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BADLANDS SURF COM GARRA!

CFE(4) 3.6.3; 26.1.15; 27.5.1; 27.5.3,24
NCL(9) 25 casacos [vestuário];ciclistas (vestuário
para -);luvas sem dedos; roupa para ginástica
[colante];camisas; roupas de banho; trajes de banho;
agasalhos para as mãos; camisas (palas para );coletes; bermuda para prática de esporte; calção
para banho; tira (faixa) para a cabeça; trajes;
camisas (peitilhos de -);praia (roupas de -);banho
(toucas de -);botas para esportes *;calçados
*;macacões; biquíni; vestuário *;pulôveres; roupa
para ginástica; sungas; artigos de malha
[vestuário];bandanas; botinas; calções de banho
[sungas];camisetas; maiô;roupas para esqui náutico;
banho (roupas de -);banho (roupões de -);calçados
em geral *;gorros; boné;sandálias; calças; calçado
esportivo; roupões de banho; banho (calções de );chapéus, bonés etc; coletes para pesca;
combinações [vestuário];confeccionados (forros -)
[parte de vestuário];confeccionado (vestuário );toucas de natação; bermudas; bonés; borzeguins;
ginástica (sapatos para -);jaquetas; malhas
[vestuário];canga; toucas de banho; capotes;
esportes (sapatos para -) *;faixas para a cabeça
[vestuário];banho (chinelos de -);banho (sandálias de
-);boné (palas de -);capuzes [vestuário];faixas
[vestuário];impermeáveis (roupas -);ginástica (roupa
para -) [colante]
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: MARIA REGINA DE ARRUDA PINTO

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 29 carnes salgadas; costela; carne de
carneiro; rabada [de boi, de porco ou de vitela];carne
de cabrito; fígado; salsichas; rim; carne de porco;
carne de ovelha; costelinha; carne; carne fresca
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO: "FRIGORÍFICO".
Procurador: FABIO LUIZ BINCOLETTO LISBOA
BARBANTE
No.902970305 20/09/2010
351
Tit.MAYARD MARQUES COSTA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07969290680
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AXÉ TAIÔ
NCL(9) 41 planejamento de festas; organização de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];produção de shows; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"AXÉ".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902970313 20/09/2010
Tit.MIRIAM ROSE CONDE CANTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06011921841
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BLESSED ARTE MÁGICA

351

No.902970275 20/09/2010
351
Tit.MAYARD MARQUES COSTA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07969290680
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MITAIO - A MICARETA DE TAIOBEIRAS
NCL(9) 41 produção de shows; organização de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];planejamento de festas
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"MICARETA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902970283 20/09/2010
351
Tit.MAYARD MARQUES COSTA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07969290680
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARNATAIO - O CARNAVAL DE
TAIOBEIRAS
NCL(9) 41 produção de shows; promotor de eventos
[se artísticos/culturais];organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário];planejamento de
festas
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"CARNAVAL".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902970291 20/09/2010
Tit.FRIGORIFICO SAGRILLO LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88776638000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FRIGORIFÍCO SAGRILLO

CFE(4) 24.17.25
NCL(9) 28 bonecas
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902970321 20/09/2010
351
Tit.FITOACTIVE SUPLEMENTOS ALIMENTARES
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10870537000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: bodyactive

351

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 30 amido (produtos de -) para uso alimentar;
cereais (preparações feitas com -);complemento/
suplemento alimentar composto por cereais [não
medicinal] ;adoçantes naturais; guaraná [pó para
preparar bebida];aveia (alimentos à base de -);barra
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dietética de cereais; própolis para consumo humano;
glicose para uso alimentar; alimentos farináceos;
farinhas para uso alimentar; glúten para uso
alimentar; flocos de aveia; geléia real para consumo
humano [exceto para uso medicinal];levedura em
cápsula, exceto para uso medicinal
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902970453 21/09/2010
010
Tit.ATITUD´S CALÇADOS KIDS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12226859000100
*COM QUALIFICAÇÃO COMPPLETA DO
SIGNATÁRIO, COMPROVANDO TER O MESMO
PODER PARA REPRESENTAR A FIRMA.
Procurador: IVO ROBSON DA SILVA SANTOS

No.902970356 20/09/2010
351
Tit.FITOACTIVE SUPLEMENTOS ALIMENTARES
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10870537000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: vitactive
CFE(4) 20.1.17
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902970399 20/09/2010
351
Tit.JOFFRE ALVES DA SILVA NETTO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11786538000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BISCOITO MAIOR

CFE(4) 26.7.25; 27.7.1
NCL(9) 30 alimentos farináceos; farinhas para uso
alimentar;
guaraná
[pó
para
preparar
bebida];levedura
*;complemento/
suplemento
alimentar composto por cereais [não medicinal] ;leite
de soja [condimento];amido para uso alimentar;
cereais (preparações feitas com -);aveia (alimentos à
base de -);glúten para uso alimentar; levedura em
cápsula, exceto para uso medicinal; cacau em
pó;geléia real para consumo humano [exceto para
uso medicinal];adoçantes naturais; própolis para
consumo humano
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902970364 20/09/2010
351
Tit.JOFFRE ALVES DA SILVA NETTO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11786538000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BISCOITO MAIOR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 alimentares (massas -);biscoitos;
alimentos farináceos; pão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BISCOITO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902970372 20/09/2010
351
Tit.VERIDIANA MAIA MOREIRA 97553352349
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11985940000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLASTMAIA

No.902970461 21/09/2010
100
Tit.EMS PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA.
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05342442000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EMS PROJECT
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação
sobre tributos, impostos e taxas; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial];previsões
econômicas; informações de negócios; levantamento
mercadológico; consultoria em organização de
negócios; assessoria em gestão de negócios;
assessoria, consultoria e informação empresarial
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
822831929.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902970470 21/09/2010
100
Tit.FALCÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09252646000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FALCÃO TINTAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BISCOITO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902970410 20/09/2010
351
Tit.WELLINGTON MOURA FIGUEIROA FARIAS-ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08600426000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DEGUTTI CAFÉS SORVETES E CREPES

CFE(4) 27.5.4
NCL(9) 43 lanchonetes.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "CAFÉS", "SORVETES" E
"CREPES".
Procurador: EDUARDO VALENÇA FREITAS
No.902970437 21/09/2010
241
Tit.YTK LINNUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
AUTO PEÇAS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07407057000159
*(PED.EX.REC.): 827335652 E (PED.SOBREST.):
829374051.
Procurador: CRISTIANE BOMFIM DE MENEZES
ALVES DOS SANTOS
No.902970445 21/09/2010
241
Tit.RENIVALDO PEREIRA DE JESUS (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87952114549
*OPOS. 902616510.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 3.7.1; 27.5.1
NCL(9) 02 amianto (tintas de -);redutores para lacas;
tintas (aglutinantes para -);vernizes ;redutores para
tintas; esmaltes [vernizes];agente de aglutinação
para tintas; lacas (redutores para -);revestimentos
[tintas];fixadores [vernizes];lacas; revestimentos para
tetos
[tintas];tintas
(esmaltes
para
-);tintas
(espessantes para -);aglutinantes para tintas;
alumínio (tintas de -);tintas (aglutinante para -);tintas
(redutores para -);apresto (tintas para -);tintas
;esmaltes para tintas. todos incluídos nesta classe.
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
818774452. INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A
EXPRESSÃO
"TODOS
INCLUÍDOS
NESTA
CLASSE" PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À NCL(9)
02 REIVINDICADA.
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.902970488 21/09/2010
100
Tit.EMS PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA.
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05342442000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EMS PROJECT
NCL(9) 36 avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis];consultoria financeira; corretagem de
valores; assessoria, consultoria e informação na
área econômico-financeira; assessoria, consultoria e
informação em administração de riscos financeiros;
fiscal (consultoria -);atuária; informações financeiras;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro; administração financeira;
gestão financeira
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
819231843.
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Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902970500 21/09/2010
Tit.A L MOTEIS LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12995643000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRÓPICOS MOTEL

100

CFE(4) 5.3.14; 26.4.16; 27.5.1
NCL(9) 43 hotéis; restaurantes; motéis
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTRO
812800885.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902970518 21/09/2010
351
Tit.PACOPOLLO CONFECÇÕES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06187200000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TOM DA PELE

[vestuário];bonés; calçados em geral *;coturno;
calçado para uso profissional
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.829381937.
Procurador: HEMERSON GABRIEL SILVA
No.902970542 21/09/2010
351
Tit.TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28928567874
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DANÇA MATERNA

CFE(4) 2.5.6; 2.7.9; 26.1.16; 27.7.1
NCL(9) 41 ensino (serviços de -);academia de
dança;
teatro
de
variedades
[espetáculos
musicais];apresentação de espetáculos ao vivo
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "DANÇA".
Procurador: HELLEN MACHADO DA SILVA
No.902970585 21/09/2010
351
Tit.SANTHER - FÁBRICA DE PAPEL SANTA
THEREZINHA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61101895000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SYM
NCL(9) 05 fraldas higiênicas para incontinentes
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.902970607 21/09/2010
Tit.DMA DISTRIBUIDORA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01928075000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINEIRÃO SUPERMERCADOS

351

CFE(4) 5.5.21; 27.5.1
NCL(9) 25 roupas de banho; bermudas; roupa
íntima; calçados em geral *;macacões; saias;
camisas; cintos [vestuário];roupas de couro;
confeccionado (vestuário -);roupa para ginástica;
chapéus, bonés etc; camisetas; calças; artigos de
malha [vestuário];casacos [vestuário];trajes
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA
No.902970526 21/09/2010
100
Tit.RICCI & RICCI COMÉRCIO DE CALÇADOS
LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12122948000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CAPADOCCIA

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 25 luvas sem dedos; chinelo [vestuário
comum];sandálias; sapatos de futebol; botinas;
cintos porta-moedas [vestuário];palmilhas; solado
não ortopédico; calçado esportivo; calçados
*;casacos
[vestuário];galochas;
luvas
[vestuário];sapatos (antiderrapantes para -);botas
(canos de -);coletes; cinta [vestuário comum];solas
para calçados; couro (roupas de -);roupas de couro;
sapatos de praia; botas *;chuteira; cintos

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de cana; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de cana[
informação, assessoria, consultoria ];agenciamento
de mercadoria [intermediação];agenciamento de
mercadoria [intermediação][ informação, assessoria,
consultoria ];representação comercial; representação
comercial[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de dentifrícios;
comércio (através de qualquer meio) de dentifrícios[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de desinfetantes;
comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de flores
artificiais; comércio (através de qualquer meio) de
flores artificiais[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de velas e
pavios para iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de velas e pavios para iluminação[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de material de limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de material de
limpeza[
informação,
assessoria,
consultoria

];comércio (através de qualquer meio) de
preparações para branquear [lavanderia];comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
branquear [lavanderia][ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
preparações para limpar, polir, desengordurar e
decapar; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para limpar, polir, desengordurar e
decapar[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais; comércio (através de qualquer meio) de
óleos essenciais[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de
decorações para árvores de natal; comércio (através
de qualquer meio) de decorações para árvores de
natal[ informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas; comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de produtos
de perfumaria; comércio (através de qualquer meio)
de produtos de perfumaria[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios[ informação,
assessoria, consultoria ];cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos);cartão de
vantagem (emissão e distribuição de cartões de
benefícios que dão ao respectivo titular acesso a
vantagens no preço de determinados produtos)[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de loções para os
cabelos; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
produtos para a destruição dos animais nocivos,
fungicidas e herbicidas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos para a destruição dos
animais nocivos, fungicidas e herbicidas[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de sementes, plantas e flores
naturais; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de velas; comércio (através de
qualquer meio) de velas[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
pentes e esponjas; comércio (através de qualquer
meio) de pentes e esponjas[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
fósforos; comércio (através de qualquer meio) de
fósforos[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de sabões;
comércio (através de qualquer meio) de sabões[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de água mineral
engarrafada; comercialização de água bruta;
comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de palha de aço;
comércio (através de qualquer meio) de palha de
aço[
informação,
assessoria,
consultoria
];administração comercial; administração comercial[
informação, assessoria, consultoria ];administração
de empresa; administração de empresa[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de gelo; comércio (através de
qualquer meio) de gelo[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas a conservar
alimentos; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas a conservar
alimentos[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet; assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
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realizado pela internet[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
produtos abrasivos para limpeza; comércio (através
de qualquer meio) de produtos abrasivos para
limpeza[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas[ informação, assessoria,
consultoria ];administração de cartão de desconto;
administração de cartão de desconto[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de fogos de artifício; comércio
(através de qualquer meio) de fogos de artifício[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de tabaco;
comércio (através de qualquer meio) de tabaco[
informação, assessoria, consultoria ];cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
cartão de afinidade que oferece descontos aos
afiliados[
informação,
assessoria,
consultoria
];programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade);programas de cartão de
pontuação (tipo programa de milhagem/fidelidade)[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para
animais; comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e administração de
empresa; organização e administração de empresa[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos [lâminas]
de barbear; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos [lâminas] de barbear[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de pincéis; comércio (através de
qualquer meio) de pincéis[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
artigos para animais; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais[ informação,
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de escovas; comércio (através de
qualquer meio) de escovas[ informação, assessoria,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista[ consultoria ];atendimento ao
cliente
[s.a.c.;
serviço
de
orientação
ao
consumidor];atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço
de orientação ao consumidor][ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão);serviços de
programas de fidelidade (clube, cartão, talão)[
informação, assessoria, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para bebês;
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para bebês[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SUPERMERCADOS".
Procurador: MARCONNI DA SILVA RODRIGUES
No.902970658 21/09/2010
351
Tit.SOCIEDADE DE ADVOGADOS NOGUEIRA E
BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11297995000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NOGUEIRA E BARROS
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CFE(4) 20.1.3; 26.7.17; 26.7.25; 29.1.4,6
NCL(9) 45 pesquisas jurídicas; pesquisas jurídicas[
informação, assessoria, consultoria ];representação
jurídica de associados, grupos civis organizados ou
da sociedade civil para defesa de interesses e
direitos
individuais,
coletivos
e
difusos;
representação jurídica de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos[
informação, assessoria, consultoria ];serviço de
contagem de tempo de serviço de trabalhadores
[serviços jurídicos];serviço de contagem de tempo de
serviço de trabalhadores [serviços jurídicos][
informação, assessoria, consultoria ];serviços de
assistência jurídica, prestados a título de assistência
social; serviços de assistência jurídica, prestados a
título de assistência social[ informação, assessoria,
consultoria ];serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, orientação e assistência jurídica
aos seus associados; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, orientação e assistência
jurídica
aos
seus
associados[
informação,
assessoria, consultoria ];arbitragem (serviços de );arbitragem (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre compilação e interpretação da legislação
aplicável
(se
consultoria
jurídica);assessoria,
consultoria e informações sobre compilação e
interpretação da legislação aplicável (se consultoria
jurídica)[
informação,
assessoria,
consultoria
];arbitragem, mediação e resolução alternativa de
disputa [serviços jurídicos];arbitragem, mediação e
resolução alternativa de disputa [serviços jurídicos][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação sobre assuntos jurídicos;
assessoria, consultoria e informação sobre assuntos
jurídicos[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação sobre
negociações
trabalhistas
[serviços
jurídicos];assessoria, consultoria e informação sobre
negociações
trabalhistas
[serviços
jurídicos][
informação, assessoria, consultoria ];representação,
diante da administração pública ou de entidades
privadas, de associados, grupos civis organizados
ou da sociedade civil para defesa de interesses e
direitos
individuais,
coletivos
e
difusos;
representação, diante da administração pública ou
de entidades privadas, de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos[
informação, assessoria, consultoria ];serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
representação e defesa dos interesses das
organizações associativas, patronais e empresariais
diante da administração pública ou de entidades
privadas e em negociações trabalhistas; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
representação e defesa dos interesses das
organizações associativas, patronais e empresariais
diante da administração pública ou de entidades
privadas e em negociações trabalhistas[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços jurídicos; serviços
jurídicos[ informação, assessoria, consultoria
];mediação; mediação[ informação, assessoria,
consultoria ];serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
assistência jurídica aos associados[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, representação e defesa
dos interesses trabalhistas por organizações

sindicais diante da administração pública ou de
entidades privadas e em negociações trabalhistas;
serviços prestados por entidades sindicais, a saber,
representação e defesa dos interesses trabalhistas
por organizações sindicais diante da administração
pública ou de entidades privadas e em negociações
trabalhistas[ informação, assessoria, consultoria
];serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, representação jurídica de uma
determinada classe; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação jurídica de uma determinada classe[
informação, assessoria, consultoria ];serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, informações sobre legislação trabalhista;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, informações sobre legislação
trabalhista[ informação, assessoria, consultoria ].
Procurador: SANDRA MALVEIRA
No.902970682 21/09/2010
Tit.STADIA - PROJETOS, ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10991455000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Stadia

351

CFE(4) 7.5.9
NCL(9) 37 construção *;construção *[ consultoria ]
Procurador: MIGUEL BARBADO NETO
No.902970704 21/09/2010
100
Tit.DEL PREMIUM DIST. DE ALIMENTOS LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04872477000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RKS KI SABOR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios[ consultoria
];amostras (distribuição de -);assessoria em gestão
comercial ou industrial; distribuição de amostras;
industrial ou comercial (assessoria em gestão );agenciamento de mercadoria [intermediação]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
815072368 E 816800197.
Procurador: IVO ROBSON DA SILVA SANTOS
No.902970712 21/09/2010
Tit.JORGE LUIZ SANTOS PEIXOTO (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19694229553
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MANGUE VIVO

100
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NCL(9) 16 periódicos; jornais; revistas [periódicos]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BRASIL".
Procurador: CLÁUDIO JOSÉ MARTINS COSTA
GONÇALVES

CFE(4) 9.3.1; 9.3.3; 9.3.9,14
NCL(9) 25 sungas; banho (roupas de -); bermudas;
calçados;
combinações
[vestuário];
camisas;
camisetas; vestuário; calças; calçados; biquíni;
roupas de banho; calções de banho [sungas];
malhas [vestuário]; calças compridas; banho
(chinelos de -); camisa (punho de -); artigos de
malha [vestuário]; sandálias; banho (sandálias de -);
boné;boné (palas de -); bonés; chapéus, bonés
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
902311867 EXCLUÍDAS DA ESPECIFICAÇÃO AS
EXPRESSÕES "EM GERAL" E " ETC " POR SEU
CARÁTER GENÉRICO PARA FINS DE
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902970763 21/09/2010
100
Tit.AILTON MORAES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04440829805
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: pelejas
NCL(9) 41 entretenimento [lazer] (informações sobre
-)[ informação ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
826734960
Procurador: RODRIGO GABRINHA
No.902970771 21/09/2010
Tit.MASTER INK - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA -EPP. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03406466000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRINT LOJA

351

Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902970798 21/09/2010
241
Tit.GERMINAL EDITORA E MARKETING LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00833328000199
*825418283, 900452056.
Procurador: CLÁUDIO JOSÉ MARTINS COSTA
GONÇALVES
No.902970801 21/09/2010
351
Tit.LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29346301000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOTALVIT
NCL(9) 30 erva para infusão, exceto medicinal;
complemento/ suplemento alimentar composto por
cereais [não medicinal]
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.902970810 21/09/2010
100
Tit.MARCIO TADEU BOISA ALONSO PENAPOLIS EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00728364000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GENERAL CAR

No.902970739 21/09/2010
241
Tit.CRISTIANO DOS SANTOS TORRES (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06491133494
*825578566.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902970747 21/09/2010
351
Tit.NEW ALIGN INDÚSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08403876000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NA SOLUTIONS

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; assessoria, consultoria e informação
ao consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "PRINT" E "LOJA".
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902970780 21/09/2010
351
Tit.NEW ALIGN INDÚSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08403876000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NA SOLUTIONS

CFE(4) 1.3.2; 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 09 réguas de cálculo; medidores
[contadores];aparelho ou instrumento de inspeção;
aparelho ou instrumento de proteção; comparadores;
indicadores automáticos de baixa pressão nos
pneus; réguas [instrumentos de medida];teodolitos;
calibradores; pressão (medidores de -);medição
(instrumentos para -);balanceamento (aparelhos
para -);diagnóstico (aparelhos de -), exceto para uso
médico; precisão (aparelhos medidores de );aparelho ou instrumento de pesagem; pressão
(indicadores de -);régua de precisão; indicadores
eletrônicos emissores de luz; balanças; aparelho e
unidade de controle eletrônico para processamento,
avaliação e medição de sinal gerado por sensor;
aparelho ou instrumento de aferição; medidores;
adaptador
[eletricidade
parte
de
aparelho];aparelhos para medição; balanças de
precisão; medidores (aparelhos elétricos -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOLUTIONS".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902970755 21/09/2010
351
Tit.GERMINAL EDITORA E MARKETING LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00833328000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OFICINA BRASIL PESADOS

CFE(4) 1.3.2; 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de pesagem;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas;
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de ferragem; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de medição; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de controle (inspeção)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SOLUTIONS".

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
*INCISO I DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902970828 21/09/2010
351
Tit.A. P. OLIVEIRA & CIA. INFORMÁTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05462382000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONECTCOR

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 38 fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; aparelhos de transmissão de
mensagens (aluguel de -);correio, transmissão de
mensagem; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador; aluguel de
modems; fornecimento de acesso a banco de dados;
provedor de acesso [telecomunicação];computador
(comunicação por terminais de -);computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-);mensagem (transmissão de -);comunicação por
terminais de computador; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
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computadores (se o serviço for o provimento de
acesso a um website);telecomunicações (serviços de
roteamento e junção de -);aluguel de aparelhos de
transmissão de mensagens; fornecimento de acesso
a usuários a uma rede mundial de computadores
[provedores de serviço]
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902970836 21/09/2010
Tit.PRINTECH IMPRESSOS SERIGRÁFICOS
LTDA.ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01362467000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRINTSET

351

CFE(4) 26.2.7; 27.5.1
NCL(9) 16 capa plástica para encadernação ou para
disco; embalagens de papel ou plástico; cartão de
visita; pranchetas para desenho; papel cartão;
cardápio [cartão para -];cromos; descansos de mão
para pintores; desenhos impressos; diagramas;
etiquetas adesivas [papelaria];filme plástico para
embrulhar; filme plástico, extensível, para uso em
paletização; folhas de celulose reciclada para
embrulhar; guardanapos de papel; maquiagem
(lenços de papel para retirar -);diário; massa para
modelar, exceto para uso odontológico; papel
;pastas para papéis; pastas [colas] para escritório ou
uso doméstico; tiras adesivas para papelaria ou para
uso doméstico; transparências [papelaria];anotações
(blocos
para
-);cartas
[mapas];cartões
de
participação [papelaria];catálogos; fichário de mesa;
filme
de
polietileno
[para
embalar
ou
embrulhar];classificador [artigo de escritório];blocos
para desenho; cartões perfurados para teares de
jacquard; quadros de avisos, de papel ou papelão;
recortes (álbuns de -);globos terrestres; livros para
escrever ou desenhar; maquetes de arquitetura;
papel para cobrir vasos de flores; caderno de
caligrafia; coador [filtro] de papel; cartão; portacanetas; reproduções gráficas; sacos [invólucros,
sacolas] para embalar, de papel ou plástico; laços de
papel;
letras
e
números
[caracteres
de
tipografia];litografias;
mata-borrões;
matérias
plásticas para modelar; papel (guardanapos de );papel luminoso; papel machê;papelaria (artigos de );pastas [papelaria];tubos de papelão; almofadas de
tinta para carimbos; amostras biológicas para uso
em microscopia [material didático];apagar (produtos
para -);blocos de papel em múltiplas vias
[papelaria];caixas de papelão ou papel; cartazes
[pôsteres];livro de contabilidade; adesivo [material de
escritório];material didático [exceto aparelhos];papel
para embalagem; papel-pergaminho; elo de papel ou
papelão; cartão com imagem e mensagem impressa;
cartolina; plástico bolha [para embalagem ou
empacotamento];quadros
(indicadores
não
eletrônicos para -);papel acetinado; decalcomania;
dedeiras [material de escritório];desenho (esquadros
para -);encadernação (fios para -);fichários para
papéis soltos; filtro de papel; fitas de papel;
fotografias; fotografias (suportes para -);garrafas
(embalagens de papelão ou papel para -);lixo (sacos
de -), de papel ou plástico; material escolar
[papelaria];papel para cópias [papelaria];papelão
;viscose (folhas de -) para embalar; prendedores
para
dinheiro;
álbuns;
bandejas
para
correspondência; calcular (tabelas para -);circulares;
sinete para lacrar; cartões de felicitações; clipes de
papel;
plantas
[impressos];curvas
francesas;
escrever
(equipamentos
para
-);galés
[tipografia];papel (laços de -);capa de papel para

assento de vaso sanitário; livro de tombo; dinheiro
(prendedores
para
-);publicações
impressas;
suportes para canetas e lápis; tabelas aritméticas;
tecidos para encadernação; papel da china; papel
marmorizado; papel para gráfica; descansos de
papel
redondos para mesa; encadernações;
envoltórios [papelaria];escrita (modelos de -);fichas
de arquivo; fotogravuras; geográficos (mapas -);jogo
americano de papel para mesa; livro cartonado;
papel (fitas de -);papel higiênico; papelão de pasta
[polpa] de madeira; tipos [numerais e letras de
tipografia];amido (material de embalagem, feito de );aritméticas (tabelas -);bandeiras [de papel];blocos
de notas [cadernos];blocos para anotações; cartão
postal; cartas, cartões ;fatura e formulário;
publicações em fascículos impressos; chapéus de
festa em papel; caderno para música; cópias
heliográficas [plantas];porta fita adesiva [material de
escritório];representações
gráficas;
gravuras;
impressos [gravuras];livro didático; molde de papel e
de papelão; porta-talão de cheques; suportes de
livros; baralho para cartomancia; bobina de papel e
papelão; bonecos para fins didáticos [material
didático];estatuetas
de
papel
machê;fichas
[papelaria];fitas de papel e cartões para gravação de
programas de computador; fitas de tinta para
impressoras de computador; folhas de papel
[papelaria];horários impressos; lenços de papel;
mapas geográficos; livro de bolso; marcadores de
livros; papel (pesos para -);papel de carta; papel
toalha; papel xuan [para pintura e caligrafia
chinesas];pastas de arquivo; tipografia (caracteres
de -);toalhas de mesa e guardanapos, de papel;
toalhas
de
rosto,
de
papel;
blocos
[papelaria];cartuchos de papel, de forma cônica;
clichê estêncil; clipes para canetas; clipes para
papel; adesivo para álbum de figurinha; livro
encadernado; pranchetas; tabelas para calcular; tela
para encadernação; embalagens de papel para
cremes; envelopes [papelaria];oleografias; papel
laminado; duplicata [impresso];agenda; cartão postal
sonoro; decalques; desenhar (artigos para );encadernação (artigos para -);encadernação (tela
para -);escrever (artigos para -);estêncil; etiquetar
(aparelhos manuais para -);etiquetas para fichas;
fitas auto-adesivas [para papelaria ou uso
doméstico];folhetos; livros razão; lousas para
escrever; papelão (tubos de -);passaporte (porta );pastéis [lápis ou bastões];tiras de encadernação;
babadores de papel; bilhetes; carimbar (selos para );cheques (porta-talão de -);periódicos; café (filtros
de papel para -);calendário de folhas destacáveis;
baralho para tarô;hectógrafos; caderno escolar; livro
litúrgico; cartão moldado; cartão oleado; porta
passaporte;
papel
almaço
pautado;
papel
descartável para assento sanitário; embalagem
(material de -), feito de amido; estêncil
[papelaria];etiquetas, exceto de tecido; fitas de tinta;
formulários [impressos];gráficas (reproduções );imagens [representações gráficas];impressoras de
computador (fitas de tinta para -);impressos horários;
letreiros de papel ou cartão; microondas (sacos para
cozinhar em forno -);papéis soltos (fichários para );papel para eletrocardiógrafos; papel para embrulho;
papelão (artigos de -);traçar (estiletes para -) para
desenho;
almanaques;
anéis
de
charutos;
apontadoras de lápis (máquinas -) [elétricas ou não
elétricas];arquitetura (maquetes de -);brasões
[sinetes];brochuras; caixas para canetas; clichês
para tipografia; capas [papelaria];cartão impresso
para crachá;sacos de lixo, de papel ou plástico;
sinalizadores de papel ou papelão; descanso para
copos de cerveja; encadernação (equipamentos e
máquinas
para
-)
[equipamento
de
escritório];garrafas (invólucros de papelão ou papel
para -);impresso (material -);papel encerado;
caderneta de nota; prospectos; retratos; revistas
[periódicos];sacos
para
cozinhar
em
forno
microondas; tela para decalque; berço para mataborrão; bilhete de papel ou de cartolina; papel
contínuo; papel crepom; cromolitografias; encerado
(papel -);escritório (materiais de -), exceto móveis;
filtros de papel para café;fios para encadernação;
fotografias (aparelhos para emoldurar -);higiênico
(papel -);impressas (publicações -);indicadores não
eletrônicos para quadros; lápis; marcar (giz para -

);terrestres (globos -);toalhas de papel para mesa;
adesivas (substâncias -) [colas] para papelaria ou
uso doméstico; apontadores de lápis [elétricos ou
não elétricos];arquivos [material de escritório];atlas;
caixas para selos; calendários; cartões musicais de
felicitações; capa de papel para disco; caixas para
chapéus (papelão para -);cartão para menu
[cardápio];programas de computador (fitas de papel
e cartões para gravação de -);revestimento de papel
para gavetas [perfumado ou não];bolacha para
chope [descanso para copo de cerveja];decalque
(papel para -);descansos de papel para copos ou
garrafas; litografados (objetos de arte -);manuais
[impressos];dicionário; paletização (filme plástico,
extensível, para uso em -). todos incluídos nesta
classe.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PRINTSET".
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À NCL(9) 16 REIVINDICADA.
Procurador: VERA LÚCIA DIAS LINDNER
No.902970844 21/09/2010
Tit.NOVA SUPRI DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11421198000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NOVA SUPRI

351

CFE(4) 26.2.3; 26.2.7; 27.5.1; 27.5.3; 29.1.14
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: JOÃO HENRIQUE ROMA
No.902970860 21/09/2010
100
Tit.TECNO COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07272825000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Ibyte Facilitando Sua Vida

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: JOSÉ NILSON FARIAS SOUSA
JÚNIOR
No.902970895 21/09/2010
Tit.BRT INDÚSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12497323000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARY RED

351
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NCL(9) 31 biscoitos para cães; alimentos para
animais; ração para animal
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 25 vestuário; confeccionado (vestuário -).
todos incluídos nesta classe.
*INSERIDA NA ESPECIFICAÇÃO A EXPRESSÃO
"TODOS INCLUÍDOS NESTA CLASSE" PARA
MELHOR
ADEQUAÇÃO
À
NCL(9)
25
REIVINDICADA.
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.902970950 21/09/2010
351
Tit.PIPOCAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65862542000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIPOCAR
NCL(9) 11 carrinhos/carrocinhas/barracas para a
venda de alimentos com balcões aquecidos ou
resfriados
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.902971018 21/09/2010
351
Tit.TECNO COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07272825000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Golden Micros

No.902970968 21/09/2010
351
Tit.CAMPESTRE INDUSTRIA GRAFICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00268449000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TÁ NO BAIRRO!

No.902970909 21/09/2010
351
Tit.ANA MARIA DINIZ ENSINO DE ESPORTES
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10500746000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RUVORA ASSESSORIA ESPORTIVA

CFE(4) 27.5.1; 27.5.10; 27.5.21,25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores
Procurador: JOSÉ NILSON FARIAS SOUSA
JÚNIOR

CFE(4) 2.1.23; 2.3.23; 7.1.8; 26.1.4; 27.5.1
NCL(9) 16 publicações impressas; revistas
[periódicos];impresso (material -);publicações em
fascículos impressos; periódicos; jornais
Procurador: MERCOSUL ASS CONS
EMPRESARIAL P/ AMERICA DO SUL SC LTDA
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 41 divertimento; assessoria, consultoria e
informação em educação física; recreação
(informações sobre -);educação física; competições
desportivas (organização de -);aulas de ginástica;
entretenimento [lazer] (informações sobre );competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];assessoria, consultoria e informação
em atividades desportivas e culturais; informações
sobre recreação; organização de competições
desportivas; personal trainer; recreação (provimento
de instalações para -);organização de competições
[educação
ou
entretenimento];entretenimento;
academia de ginástica (serviços de-);assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ASSESSORIA ESPORTIVA".
Procurador: MERCOSUL ASS CONS
EMPRESARIAL P/ AMERICA DO SUL SC LTDA

No.902970992 21/09/2010
351
Tit.HONG JI CHINA SERVIÇOS DE VIAGENS E
TURISMO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03366534000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HJ COM. & TUR.

No.902970917 21/09/2010
351
Tit.COMÉRCIO DE CEREAIS MUÑOZ E NUNES
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05819608000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DOKID

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 39 excursões (organização de -);agente de
viagem; organização de excursões; organização de
cruzeiros
[viagens];assessoria,
consultoria
e
informação em viagem e turismo; reserva de
assentos para viagem; reservas para viagens; guia
de turismo; cruzeiros (organização de -)
[viagens];agências de turismo [exceto para reservas
de hotel];emissão e venda de passagens; aluguel de
veículos; visitas turísticas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COM. & TUR.".
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA

CFE(4) 3.1.8; 3.6.1; 27.5.1

SUCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO OU
ASSOCIAÇÃO COM O TÍTULO DA REFERIDA
OBRA, CONFORME INCISO XVII DO ART 124 DA
LPI.
Procurador: MERCOSUL ASS CONS
EMPRESARIAL P/ AMERICA DO SUL SC LTDA

No.902971000 21/09/2010
090
Tit.TUDOBEM FILMES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12431096000121
*APRESENTE AUTORIZAÇÃO DE USO DO
TÍTULO DO FILME "TUDO BEM" DE ARNALDO
JABOR, ASSINADA PELO TITULAR DOS
DIREITOS DESSE FILME, JÁ QUE A MARCA É

No.902971034 21/09/2010
351
Tit.FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE
ITAJAÍ (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01406705000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TVBE - TV BRASIL ESPERANÇA

CFE(4) 26.7.25; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 38 agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão
de
informações);satélite
(transmissão por -);transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
bbs
[serviços
de
telecomunicação];radiodifusão; cabo (teledifusão por
-);televisionamento;
informações
sobre
telecomunicação; transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite; assessoria consultoria
e informação em telecomunicação; noticiário [serviço
de transmissão de -]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " TV " E " BRASIL "
Procurador: SAULO LEAL
No.902971050 21/09/2010
351
Tit.BECKO IMPORTACAO E PARTICIPACOES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00362957000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVOLE
NCL(9) 28 aparelho de musculação; iscas artificiais
para
pesca;
nassas
[equipamento
de
pesca];colchonete para musculação; pranchas à
vela; aparelhos para musculação; musculação
(aparelhos para -);pranchas de surfe; pranchas
skates; linhas para pesca; artigo para caça e pesca
;artigo para esporte, exceto roupa ;bastão para
ginástica;
meia
para
hidroginástica
[artigo
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esportivo];chamariz para caça ou pesca; pranchas
de surfe (bolsas para esquis e -);varas de pescar;
caça ou pesca (chamariz para -);sarrico [rede para
pesca];pesca (apetrechos de -);indicadores de
mordida [material de pesca];bicicletas fixas para
exercícios de ginástica; bóias para pesca; carretéis
para pesca; armadilha para caça e pesca; sensores
de mordida [material de pesca];apetrechos de pesca;
asas-delta; tripa para pesca; ginástica (aparelhos de
-);aparelho para tração [ginástica]
Procurador: EVARISTO PEREIRA JÚNIOR
No.902971069 21/09/2010
351
Tit.AUTO POSTO SOUZA LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10427288000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HADASSA
NCL(9) 37 abastecimento de veículos; polimento de
veículo; lubrificação de veículos; lavagem de
veículos; postos de gasolina (serviços de );manutenção de veículos
Procurador: MARCIA MARINI DA SILVA
No.902971123 21/09/2010
241
Tit.FLIGHT LEVEL CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74580473000141
*DEF.NOTIF. 830042768, PED. 901435317.
Procurador: MERCOSUL ASS CONS
EMPRESARIAL P/ AMERICA DO SUL SC LTDA
No.902971131 21/09/2010
Tit.ALINE SILVA DA SILVA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10850409000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GELATO'S

351

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 30 sorvetes; gelados comestíveis
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GELATO".
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902971140 21/09/2010
150
Tit.SHUTTLE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04711147000140
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART.216 DA LPI.
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.902971158 21/09/2010
351
Tit.MARCO AURELIO MOTTA PINTO GUEDES
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11975320000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Cuvée

CFE(4) 11.3.1-2
NCL(9) 43 assessoria, consultoria e informação
sobre o vinho e suas características; assessoria,

consultoria e informação sobre o vinho e suas
características[ informações, assessoria, consultoria
]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'CUVÉE'.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902971174 21/09/2010
351
Tit.TALENS PUBLICIDADE LTDA - EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00664676000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SQUEEZE COMUNICAÇÃO
NCL(9) 35 publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade on-line em rede de
computadores[ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação em marketing[
informação, assessoria, consultoria ]; agências de
publicidade; agências de publicidade[ informação,
assessoria, consultoria ]; atualização de material
publicitário; atualização de material publicitário[
informação, assessoria, consultoria ]; publicidade;
publicidade[ informação, assessoria, consultoria ];
publicação de textos publicitários; publicação de
textos
publicitários[
informação,
assessoria,
consultoria ]; publicidade por qualquer meio;
publicidade por qualquer meio[ informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; assessoria, consultoria e informação
em publicidade e propaganda através de qualquer
meio[ informação, assessoria, consultoria ]; agências
de
propaganda;
agências
de
propaganda[
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informações sobre marketing;
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing[ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre
propaganda;
assessoria
promocional,
consultoria e informação sobre propaganda[
informação, assessoria, consultoria ]; marketing
(estudos de -); marketing (estudos de -)[ informação,
assessoria, consultoria ]; pesquisa de marketing;
pesquisa de marketing[ informação, assessoria,
consultoria ]; edição de texto publicitário; edição de
texto publicitário[ informação, assessoria, consultoria
]; distribuição de material publicitário; distribuição de
material
publicitário[
informação,
assessoria,
consultoria ]; serviços de layout para fins
publicitários; serviços de layout para fins
publicitários[ informação, assessoria, consultoria ];
propaganda; propaganda[ informação, assessoria,
consultoria ]; preparação de colunas publicitárias;
preparação de colunas publicitárias[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COMUNICAÇÃO"
Procurador: HENRIQUE MOURA ROCHA
No.902971190 21/09/2010
351
Tit.ACADEMIA CEARENCE DE ODONTOLOGIA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07606007000281
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Academia Cearense de Odontologia
Fundada em 23.09.1984

assistência
social[
assessoria,
consultoria
];conferências (organização e apresentação de );organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de seminários[
assessoria,
consultoria
];informações
sobre
educação [instrução];informações sobre educação
[instrução][ assessoria, consultoria ];organização e
apresentação
de
oficinas
de
trabalho
[treinamento];organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento][ assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução];assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução][ assessoria,
consultoria ];educação (serviços de -);educação
(serviços de -)[ assessoria, consultoria ];organização
e apresentação de simpósios; organização e
apresentação de simpósios[ consultoria ];seminários
(organização e apresentação de -);seminários
(organização e apresentação de -)[ assessoria,
consultoria
];congressos
(organização
e
apresentação de -);organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
conferências[ assessoria, consultoria ];academias
[educação];academias
[educação][
assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "ACADEMIA", "ODONTOLOGIA" E
"FUNDADA EM 23.09.1984".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902971204 21/09/2010
351
Tit.NERCILDE PEREIRA DA COSTA
CONFECÇÕES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09539294000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SKYLOVER
NCL(9) 25 coletes; calças; camisas; artigos de malha
[vestuário];banho
(roupões
de
-);bermudas;
combinações [vestuário];camisetas; roupões de
banho; uniformes; capuzes [vestuário];ternos; banho
(calções de -);casacos [vestuário];jaquetas; malhas
[vestuário];saias;
vestuário
*;sungas;
blazers
[vestuário];calças
compridas;
confeccionado
(vestuário -)
Procurador: DOMINGOS ROBERTO LOPES
No.902971220 21/09/2010
351
Tit.SINDICATO DA IND DE MAT PLAST DO EST
DO RIO DE JANEIRO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33698317000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PLASTDESIGN
NCL(9) 35 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902971239 21/09/2010
351
Tit.SINDICATO DA IND DE MAT PLAST DO EST
DO RIO DE JANEIRO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33698317000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIMPERJ
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação
empresarial
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902971247 21/09/2010
351
Tit.NERCILDE PEREIRA DA COSTA
CONFECÇÕES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09539294000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALFANDEGA
NCL(9) 25 camisetas; coletes; saias; banho (calções
de
-);artigos
de
malha
[vestuário];casacos
[vestuário];vestuário *;confeccionado (vestuário );capuzes
[vestuário];camisas;
blazers
[vestuário];sungas; bermudas; jaquetas; malhas
[vestuário];calças; calças compridas
Procurador: DOMINGOS ROBERTO LOPES

CFE(4) 28.19
NCL(9) 41 organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
congressos[ assessoria, consultoria ];serviços de
educação, prestados a título de assistência social;
serviços de educação, prestados a título de

No.902971255 21/09/2010
351
Tit.SINDICATO DA IND DE MAT PLAST DO EST
DO RIO DE JANEIRO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33698317000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

680 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81243735000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POSITIVO BATTERY POWER

Marca: SIMPERJ

CFE(4) 26.7.25
NCL(9) 35 assessoria, consultoria e informação
empresarial
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902971271 21/09/2010
351
Tit.SINDICATO DA IND DE MAT PLAST DO EST
DO RIO DE JANEIRO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33698317000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MERCOPLAST
NCL(9) 35 organização de feiras para fins comerciais
ou publicitários
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902971280 21/09/2010
Tit.VALORIZAÇAO EMPRESA DE CAFE S/A
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01316790000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPRESSO GOURMET ESPECIAL

351

CFE(4) 26.1.13; 27.5.1
NCL(9) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESPRESSO GOURMET ESPECIAL".
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.902971298 21/09/2010
Tit.IRMAOS MICHEL LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28930345000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMARAGY

351

CFE(4) 26.4.3; 27.1.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: MÉRCIA DOS SANTOS FIGUEIRA
No.902971301 21/09/2010
Tit.POSITIVO INFORMÁTICA S/A (BR/PR)

351

CFE(4) 15.1.25; 27.5.1,25
NCL(9)
42
computadores
(aluguel
de
);computadores (aluguel de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];atualização de software de
computador; atualização de software de computador[
informação, assessoria, consultoria ];conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão física];conversão de dados e programas
de
computador
[exceto
conversão
física][
informação, assessoria, consultoria ];criação e
manutenção de web sites para terceiros; criação e
manutenção de web sites para terceiros[ informação,
assessoria, consultoria ];manutenção (criação e -) de
web sites para terceiros; manutenção (criação e -) de
web sites para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (instalação de );software de computador (instalação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (manutenção de -);software de
computador (manutenção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em hardware de
computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (aluguel de -);software de
computador (aluguel de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];hardware de computador (consultoria
em -);hardware de computador (consultoria em -)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (atualização de -);software de
computador (atualização de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];computador (duplicação de
programas de -);computador (duplicação de
programas de -)[ informação, assessoria, consultoria
];manutenção de software de computador;
manutenção
de
software
de
computador[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
computadores;
aluguel
de
computadores[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
software de computador; aluguel de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];computadores (projeto de sistema de );computadores (projeto de sistema de -)[
informação, assessoria, consultoria ];assistência
técnica em software; assistência técnica em
software[ informação, assessoria, consultoria
];recuperação de dados [informática];recuperação de
dados
[informática][
informação,
assessoria,
consultoria ];software de computador (elaboração
[concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação,
assessoria, consultoria ];análise de sistemas
[informática];análise de sistemas [informática][
informação, assessoria, consultoria ];suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados[ informação,
assessoria,
consultoria
];fornecimento
de
mecanismos de busca para a internet; fornecimento
de mecanismos de busca para a internet[
informação, assessoria, consultoria ].
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"BATTERY POWER".
Procurador: NATAN BARIL
No.902971310 21/09/2010
Tit.ANÁLISE PLENA - SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E COBRANÇAS LTDA. - ME
(BR/SP)

100

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09072201000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIGUE POR MENOS
NCL(9) 35 negócios (informações de -) [ informação,
assessoria, consultoria ]; aluguel de espaço
publicitário [ informação, assessoria, consultoria ];
propaganda [ informação, assessoria, consultoria ];
publicidade on-line em rede de computadores [
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet [ informação, assessoria, consultoria ];
bancos de dados de computador (sistematização de
informações em -) [ informação, assessoria,
consultoria ]; publicidade por qualquer meio [
informação, assessoria, consultoria ]; sistematização
de informações em bancos de dados de computador
[ informação, assessoria, consultoria ]; atendimento
ao cliente [s.a.c.; serviço de orientação ao
consumidor] [ informação, assessoria, consultoria ];
telemarketing [ informação, assessoria, consultoria ];
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -) [ informação, assessoria,
consultoria ]
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: VANESSA DA SILVA FERRO
No.902971328 21/09/2010
351
Tit.COVELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33927419000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AVITRIN
NCL(9) 31 suplemento alimentar para ração de
animal; ração para animal
Procurador: VANESSA DA SILVA FERRO
No.902971336 21/09/2010
Tit.VALORIZAÇAO EMPRESA DE CAFE S/A
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01316790000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VALOR CAFÉ

351

CFE(4) 26.1.13; 27.5.1
NCL(9) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CAFÉ".
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.902971344 21/09/2010
Tit.VALORIZAÇAO EMPRESA DE CAFE S/A
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01316790000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ESPRESSO GOURMET ESPECIAL

351

RPI 2214 de 11/06/2013

CFE(4) 26.1.13; 27.5.1
NCL(9) 30 café;café (sucedâneos de -);café (bebidas
de -) com leite; chá (bebidas à base de );sucedâneos de café;chocolate (bebidas à base de );flavorizantes para café;café solúvel; café não
torrado; chá;chocolate (bebidas de -) com leite; café
(bebidas à base de -);chocolate; café em grão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ESPRESSO GOURMET ESPECIAL".
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.902971409 21/09/2010
351
Tit.FS UNION COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12498987000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INKALLFLEX

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
02
brancos
[corantes
ou
tintas];revestimentos para tetos [tintas];inibidor de
corrosão;
preparações
antiferrugem
[para
conservação];conservação de madeira (preparações
para -);proteção de metais (preparações para );antiincrustação (tinta -);chassis de veículos
(revestimento de proteção para -);proteção
(revestimento de -) para chassis de veículos; tetos
(revestimentos para -) [tintas];vernizes *;fixadores
[vernizes];anticorrosão
(faixas
-);anticorrosão
(preparações
-);madeira
(preparações
para
conservação de -);madeira (tinturas para -);esmaltes
[vernizes];madeira (revestimento para -) [tintas];tinta
anti-corrosiva; tintas *;revestimentos [tintas]
Procurador: MERCOSUL ASS CONS
EMPRESARIAL P/ AMERICA DO SUL SC LTDA
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impermeáveis (roupas -); quimono [vestuário]; saias;
calças compridas; camisas (peitilhos de -); cartolas;
manípulos [estolas]; robe; saltos de sapatos; sutiãs;
túnicas; camisas (palas para -); ligas de meias;
orelheiras [vestuário]; palas para camisas; pelerines;
pijamas; polainas; suspensórios; calças; íntima
(roupa -); jérseis [vestuário]; lingerie (fr.); meias;
baby-doll; praia (roupas de -); roupa íntima; roupas
de banho; roupões de banho; agasalhos para as
mãos; calçados ;calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisetas; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; luvas sem dedos;
macacões; paletós; peliças; poncho; biquíni; calça
para equitação; ternos; capotes; ligas; estolas;
anáguas; banho (roupões de -); blazers [vestuário];
capuzes [vestuário]; confeccionados (forros -) [parte
de vestuário]; estolas de pele; malhas [vestuário];
camisola; sáris; vestuário; colarinhos [vestuário];
coletes [roupa íntima]; espartilhos; palas de boné;
peles [vestuário]; spencer; roupas de imitação couro;
turbantes; uniformes; xales; bermudas; calça (fraldas
-); calçados; chapéus (armações de -); cintos portamoedas [vestuário]; enxovais de bebês; gabardines
[vestuário]; parcas; echarpe; tira (faixa) para a
cabeça; camisas; faixas para a cabeça [vestuário];
guarda-pós; mitras [chapéus]; polainas (presilhas
para -); roupas de couro; sobretudos [vestuário];
vestuário de papel; aventais [vestuário]; bandanas;
camisetas (peitilhos de -); chapéus, bonés; cintas
[roupa íntima]; colarinhos postiços; gravatas; lenços
de pescoço; meias (calcanheiras para -); penhoar;
véus [vestuário]; confeccionado (vestuário -); cueiros
de
matérias
têxteis
para
bebês;
forros
confeccionados [parte de vestuário]; pele (estolas de
-); pulôveres; viseiras; banho (roupas de -); bolsos;
bolsos para roupas; coletes; gorros; jaquetas; meias
absorventes de transpiração; meias-calças; maiô;
punhos de camisa; roupa de baixo; couro (roupas de
-); meias (ligas de -); sungas; trajes de banho;
artigos de malha [vestuário]; bebês (cueiros de
matérias têxteis para -); botas; couro (roupas de
imitação de -); mantilhas; pescoço (lenços de -);
canga; culote [calça para montaria]; suéteres;
chapéus [chapelaria]; luvas [vestuário]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902971425 21/09/2010
351
Tit.DAFRA DA AMAZÔNIA INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08322908000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DAFRA ACTION 150CC
NCL(9) 12 motocicletas; triciclos; triciclo (veículo)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "150CC".
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902971433 21/09/2010
Tit.RENATA FREITAS DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10361933000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VOLENCE JEANS BRASIL

351

No.902971417 21/09/2010
351
Tit.HELOISA HELENA ZANETTI FARIA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11766296000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: nuit blanche

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 cachecóis; calçados de madeira; casacos
[vestuário]; ceroulas; corpete; faixas [vestuário];

CFE(4) 26.3.1
NCL(9) 25 calças; artigos de malha [vestuário];
camisetas; parcas; bermudas; malhas [vestuário];
calças compridas; saias; capotes; sobretudos
[vestuário]; casacos [vestuário]; camisas; jaquetas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES "JEANS" E "BRASIL" .
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA

No.902971441 21/09/2010
351
Tit.TAYO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50712082000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TAYO TAYO

CFE(4) 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 35 contabilidade; contabilidade[ assessoria,
consultoria ];perícia técnica na área contábil;
auditoria;
auditoria[
assessoria,
consultoria
];declarações de impostos (preparação de -);guardalivro
[contabilidade];guarda-livro
[contabilidade][
assessoria, consultoria ]
Procurador: ITAMARATI PATENTES E MARCAS
LTDA.
No.902971492 21/09/2010
241
Tit.L V B A COMUNICACAO E PROPAGANDA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47193818000131
*824174011, 829435972, 829279229, 829279237,
900447125.
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.902971514 21/09/2010
351
Tit.L V B A COMUNICACAO E PROPAGANDA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47193818000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PR MOBILITY
NCL(9) 35 atualização de material publicitário; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; publicidade por catálogos de vendas;
anúncio; comerciais de rádio; comerciais de
televisão; textos publicitários (publicação de );assessoria, consultoria e informações sobre
marketing; corretor de publicidade (serviço de );preparação de colunas publicitárias; produção de
filme publicitário; negócios (pesquisa em -);pesquisa
de marketing; pesquisa em negócios; agências de
publicidade; serviços de layout para fins publicitários;
opinião (pesquisas de -);assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião; agências de
propaganda; aluguel de espaço publicitário;
propaganda; publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade por qualquer meio;
pesquisa de mercado; aluguel de material
publicitário; marketing (estudos de -);assessoria,
consultoria e informação em marketing; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors];mala direta
(publicidade por -);relações públicas; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista; assessoria,
consultoria e informações estatísticas; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; publicidade; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta;
edição de texto publicitário; assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.902971522 21/09/2010
Tit.POSITIVO INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81243735000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POSITIVO MY WEBCAM

351
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NCL(9) 38 agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão
de
informações);noticiário
[serviço de transmissão de -];bbs [serviços de
telecomunicação];teledifusão; assessoria, consultoria
e informação em comunicação no campo áudio
visual; radiodifusão; assessoria consultoria e
informação em telecomunicação; televisionamento
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES

CFE(4) 16.1.5; 27.5.1,25
NCL(9)
42
computadores
(aluguel
de
);computadores (aluguel de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em hardware de
computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (manutenção de );software de computador (manutenção de -)[
informação, assessoria, consultoria ];análise de
sistemas
[informática];análise
de
sistemas
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];computador (duplicação de programas de );computador (duplicação de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];hardware de
computador (consultoria em -);hardware de
computador (consultoria em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(atualização de -);software de computador
(atualização de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física];conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão
física][
informação,
assessoria,
consultoria
];manutenção
de
software
de
computador;
manutenção
de
software
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];computadores (projeto de sistema de );computadores (projeto de sistema de -)[
informação, assessoria, consultoria ];recuperação de
dados
[informática];recuperação
de
dados
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (aluguel de -);software de
computador (aluguel de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];criação e manutenção de web sites para
terceiros; criação e manutenção de web sites para
terceiros[ informação, assessoria, consultoria
];suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados[
informação, assessoria, consultoria ];manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(instalação de -);software de computador (instalação
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];aluguel
de computadores; aluguel de computadores[
informação, assessoria, consultoria ];aluguel de
software de computador; aluguel de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];assistência técnica em software; assistência técnica
em software[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (elaboração [concepção]
de-);software
de
computador
(elaboração
[concepção]
de-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];atualização de software de computador;
atualização de software de computador[ informação,
assessoria,
consultoria
];fornecimento
de
mecanismos de busca para a internet; fornecimento
de mecanismos de busca para a internet[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MY WEBCAM".
Procurador: NATAN BARIL
No.902971530 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACADEMIA EM DEBATE

No.902971549 21/09/2010
150
Tit.MARINA PORTO VELEIRO DE BUZIOS
EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29938297000112
*PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART.216 DA LPI.
Procurador: LEANDRO DA SILVEIRA BEZERRA
No.902971557 21/09/2010
100
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACADEMIA EM DEBATE
NCL(9) 41 produção de programas de rádio e
televisão; ensino (serviços de -);educação (serviços
de -);produção de vídeos; editoração eletrônica;
edição de videoteipe; entretenimento; televisão
(programas de entretenimento de -);serviços de
concepção de programas de tv/rádio; produção de
filme; rádio (programas de entretenimento de );agência de notícias/jornalismo (se for elaboração
de reportagens fotográficas ou não);roteirização
(serviços de -)
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902971565 21/09/2010
351
Tit.SANTA PAULA INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS
S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04158279000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MARINA PORTO DA PEDRA
NCL(9) 36 imóveis [compra e venda de ];administração de condomínio; imobiliária (avaliação
-);imóveis (administração de -);comércio de imóveis;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária; administração de imóveis; loteamento
imobiliário; avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis];avaliação imobiliária
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MARINA".
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES
No.902971573 21/09/2010
351
Tit.EXPANSIVA PRODUÇÕES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88818257000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRANSPORTE TOTAL
NCL(9) 16 jornais; periódicos; revistas [periódicos]
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902971581 21/09/2010
Tit.POSITIVO INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81243735000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POSITIVO SMART BACKUP

351

CFE(4) 14.5.23; 27.5.1,25
NCL(9) 42 computadores (projeto de sistema de );computadores (projeto de sistema de -)[
informação, assessoria, consultoria ];hardware de
computador (consultoria em -);hardware de
computador (consultoria em -)[ informação,

assessoria, consultoria ];manutenção (criação e -) de
web sites para terceiros; manutenção (criação e -) de
web sites para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria
];computadores
(aluguel
de
);computadores (aluguel de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];criação e manutenção de
web sites para terceiros; criação e manutenção de
web sites para terceiros[ informação, assessoria,
consultoria ];computador (duplicação de programas
de -);computador (duplicação de programas de -)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador
(instalação
de
-);software
de
computador
(instalação
de
-)[
informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(manutenção de -);software de computador
(manutenção de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];análise de sistemas [informática];análise
de sistemas [informática][ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de software de computador;
aluguel de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(aluguel de -);software de computador (aluguel de -)[
informação, assessoria, consultoria ];fornecimento
de mecanismos de busca para a internet;
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet[
informação,
assessoria,
consultoria
];consultoria em hardware de computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[
informação, assessoria, consultoria ];atualização de
software de computador; atualização de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados[
informação, assessoria, consultoria ];conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão física];conversão de dados e programas
de
computador
[exceto
conversão
física][
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (elaboração [concepção] de-);software
de computador (elaboração [concepção] de-)[
informação, assessoria, consultoria ];assistência
técnica em software; assistência técnica em
software[ informação, assessoria, consultoria
];aluguel
de
computadores;
aluguel
de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];recuperação de dados [informática];recuperação de
dados
[informática][
informação,
assessoria,
consultoria ];software de computador (atualização de
-);software de computador (atualização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];manutenção de
software de computador; manutenção de software
de computador[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SMART BACKUP".
Procurador: NATAN BARIL
No.902971603 21/09/2010
Tit.THIAGO FERREIRA KHOURY (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07555273640
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Rodei

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para
acesso,
sem
possibilidade
de
download];publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; jornalismo (reportagens)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902971611 21/09/2010

351
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Tit.AISLAN DANTAS DOS PRAZERES (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96161345587
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TURMA DO BALANÇO

CFE(4) 22.1.21
NCL(9) 41 shows (produção de -);organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];banda
de música [serviços de entretenimento]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902971646 21/09/2010
351
Tit.ROTOSYSTEM PLÁSTICOS INDUSTRIAIS
LTDA-EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05441718000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ROTOSYSTEM

CFE(4) 26.1.7; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas
Procurador: REMARCA REGISTRO DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902971654 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BASTIDORES MACKENZIE
NCL(9) 38 teledifusão; radiodifusão; bbs [serviços de
telecomunicação];assessoria,
consultoria
e
informação em comunicação no campo áudio visual;
televisionamento;
assessoria
consultoria
e
informação em telecomunicação; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações);noticiário [serviço de transmissão de -]
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902971662 21/09/2010
351
Tit.SDR - PRODUÇÕES E FILMES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06071761000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROGRAMA AGITAÇÃO

CFE(4) 27.5.1
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NCL(9) 41 produção de programas de rádio e
televisão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'PROGRAMA'.
Procurador: JOSE DOMINGOS DE LIMA FILHO
No.902971689 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BASTIDORES MACKENZIE
NCL(9) 41 produção de filme; produção de
programas de rádio e televisão; edição de
videoteipe; entretenimento; roteirização (serviços de
-);televisão (programas de entretenimento de );editoração eletrônica; produção de vídeos; ensino
(serviços de -);agência de notícias/jornalismo (se for
elaboração de reportagens fotográficas ou
não);educação
(serviços
de
-);serviços
de
concepção de programas de tv/rádio; rádio
(programas de entretenimento de -)
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902971697 21/09/2010
Tit.RITRAMA S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7656629
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RITRAMA

351

CFE(4) 26.2.5,7
NCL(9) 16 etiquetas, exceto de tecido; letreiros de
papel ou cartão; papel luminoso; papel para
máquinas registradoras; tiras adesivas para
papelaria ou para uso doméstico; adesivas
(substâncias -) [colas] para papelaria ou uso
doméstico; tela para encadernação; decalcomania;
filme plástico para embrulhar; fita adesiva (porta -)
[material de escritório];papelão *;pastas [colas] para
escritório ou uso doméstico; cola de amido, para
papelaria ou uso doméstico; porta fita adesiva
[material de escritório];decalque (papel para -);papel
laminado; embalagens feitas de celulose regenerada
(ompi);tela para decalque; papel acetinado; tiras de
encadernação; representações gráficas; plástico
bolha [para embalagem ou empacotamento];bobina
de papel e papelão; filme plástico, extensível, para
uso em paletização; pastas [papelaria];viscose
(folhas de -) para embalar; colas para escritório ou
uso doméstico; filme de polietileno [para embalar ou
embrulhar];adesivo [material de escritório];capa
plástica para encadernação ou para disco;
embalagens de papel ou plástico; cartão com
imagem e mensagem impressa; reproduções
gráficas;
decalques;
papel
para
cópias
[papelaria];cola para papelaria ou para uso
doméstico; papel para gráfica; folhas de papel
[papelaria];pastas de arquivo; pastéis [lápis ou
bastões];adesivo para álbum de figurinha; quadros
de avisos, de papel ou papelão; telas gomadas para
papelaria; ictiocola para escritório ou uso doméstico;
fitas adesivas para papelaria ou para uso doméstico;
papel (fitas de -);gomas [substâncias adesivas] para
papelaria ou uso doméstico; impresso (material );bobina gomada [para escritório];etiquetas adesivas
[papelaria];etiquetas para fichas; fitas auto-adesivas
[para papelaria ou uso doméstico];fitas gomadas
[papelaria];pastas para papéis; transparências
[papelaria];paletização (filme plástico, extensível,
para uso em -)
Prior.:2988914
23/03/2010 AR
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA

No.902971700 21/09/2010
Tit.POSITIVO INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81243735000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POSITIVO AUDIO POWER

351

CFE(4) 16.1.5; 16.1.25; 27.5.1,25
NCL(9) 42 hardware de computador (consultoria em
-);hardware de computador (consultoria em -)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (manutenção de -);software de
computador (manutenção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];computador (duplicação de
programas de -);computador (duplicação de
programas de -)[ informação, assessoria, consultoria
];computadores (aluguel de -);computadores (aluguel
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];software
de computador (elaboração [concepção] de);software de computador (elaboração [concepção]
de-)[ informação, assessoria, consultoria ];suporte
técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados[
informação, assessoria, consultoria ];conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão física];conversão de dados e programas
de
computador
[exceto
conversão
física][
informação, assessoria, consultoria ];consultoria em
hardware de computador; consultoria em hardware
de computador[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (aluguel de -);software de
computador (aluguel de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];aluguel de computadores; aluguel de
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];criação e manutenção de web sites para terceiros;
criação e manutenção de web sites para terceiros[
informação, assessoria, consultoria ];manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros[ informação,
assessoria, consultoria ];manutenção de software de
computador;
manutenção
de
software
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];computadores (projeto de sistema de );computadores (projeto de sistema de -)[
informação, assessoria, consultoria ];assistência
técnica em software; assistência técnica em
software[ informação, assessoria, consultoria
];software de computador (atualização de -);software
de computador (atualização de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];software de computador
(instalação de -);software de computador (instalação
de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];recuperação de dados [informática];recuperação de
dados
[informática][
informação,
assessoria,
consultoria ];aluguel de software de computador;
aluguel de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];análise de sistemas
[informática];análise de sistemas [informática][
informação, assessoria, consultoria ];atualização de
software de computador; atualização de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; fornecimento de mecanismos de busca para
a internet[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AUDIO POWER".
Procurador: NATAN BARIL
No.902971719 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
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Tit.GIF2U COMÉRCIO DE UTENSILIOS
DOMESTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11269618000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GIF2U.COM.BR

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RESENHA MACKENZIE
NCL(9) 38 agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações);teledifusão;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
comunicação
no
campo
áudio
visual;
televisionamento; noticiário [serviço de transmissão
de -];assessoria consultoria e informação em
telecomunicação; radiodifusão; bbs [serviços de
telecomunicação]
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902971727 21/09/2010
351
Tit.CERRADO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09504789000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CANTINHO DO CERRADO

CFE(4) 27.5.1-2; 27.5.9-10
NCL(9) 43 cestas de café da manhã (fornecimento
de -) [serviços de alimentação];cestas de café da
manhã (fornecimento de -) [serviços de alimentação][
informação, assessoria, consultoria ];bar (serviços de
-);bar (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];alimentação natural, macrobiótica
[preparação
de
alimentos
para
consumo];alimentação
natural,
macrobiótica
[preparação
de
alimentos
para
consumo][
informação, assessoria, consultoria ];auto-serviço
(restaurantes de -);auto-serviço (restaurantes de -)[
informação, assessoria, consultoria ];cyber-café
[restaurante];cyber-café [restaurante][ informação,
assessoria, consultoria ];lanchonetes; lanchonetes[
assessoria, consultoria ];restaurantes; restaurantes[
informação,
assessoria,
consultoria
];cafés
[bares];cafés [bares][ informação, assessoria,
consultoria ]
Procurador: MARCELO DE CASTRO MOREIRA
No.902971743 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RESENHA MACKENZIE
NCL(9) 41 rádio (programas de entretenimento de );televisão (programas de entretenimento de );agência de notícias/jornalismo (se for elaboração
de reportagens fotográficas ou não);edição de
videoteipe; serviços de concepção de programas de
tv/rádio; ensino (serviços de -);educação (serviços
de -);roteirização (serviços de -);produção de
programas de rádio e televisão; produção de vídeos;
entretenimento; editoração eletrônica; produção de
filme
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "RESENHA".
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902971751 21/09/2010
351
Tit.JOTEL ASSESSORIA E TELECOMUNICACAO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55084073000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GESTÃO BR

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(9) 36 proteção ao crédito[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria consultoria e
informação em cobrança e cadastro[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação em crédito[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
empréstimos[ informação, assessoria, consultoria
];informações financeiras[ informação, assessoria,
consultoria ];informação sobre crédito de cheques,
títulos e outros documentos[ informação, assessoria,
consultoria ]
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"GESTÃO".
Procurador: BLANCO & VALLIM S/C LTDA - EPP
No.902971760 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCRITURA EM FOCO
NCL(9) 38 assessoria, consultoria e informação em
comunicação no campo áudio visual; noticiário
[serviço de transmissão de -];televisionamento; bbs
[serviços de telecomunicação];assessoria consultoria
e informação em telecomunicação; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações);teledifusão; radiodifusão
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902971786 21/09/2010
Tit.RITRAMA S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7656629
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RITRAMA

351

CFE(4) 26.2.5,7
NCL(9) 17 plástico (filme -), exceto para embalar;
fitas adesivas, exceto para papelaria e uso medicinal
ou doméstico; filamentos plásticos, exceto para uso
em têxteis; filme plástico, exceto para embalar; fibras
plásticas, exceto para uso em têxteis; isolantes
(materiais -);chapa ou lamina de plástico; fibras
elásticas, exceto para uso em têxteis; películas para
controle e bloqueio da luz e do sol a serem aplicadas
em vidros; isolantes; papel para capacitores
elétricos; plásticas (fibras -), exceto para uso em
têxteis; vinil auto adesivo em bobinas para
impressão digital; auto-adesivas (fitas -), exceto para
papelaria e uso medicinal ou doméstico; isolantes
(fita e faixa -);faixas adesivas, exceto para papelaria
e uso medicinal ou doméstico; fibras de carbono,
exceto para uso têxtil
Prior.:2988912
23/03/2010 AR
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.902971816 21/09/2010

351

CFE(4) 27.7.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de metais
preciosos e suas ligas; comércio (através de
qualquer meio) de monumentos não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de âmbar; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
consultoria em organização de negócios; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
cozimento; negócios (consultoria em gestão de );comércio (através de qualquer meio) de couro;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de vime; comércio (através de qualquer meio)
de amianto; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cutelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de chifre; comércio (através de
qualquer meio) de produtos em matérias plásticas
semiprocessadas; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de molduras;
assessoria em gestão de negócios; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madrepérola; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de osso; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
[lâminas]
de
barbear;
importação-exportação
(agências de -);comércio (através de qualquer meio)
de artigos de joalheria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana; assessoria
em gestão comercial ou industrial; comércio (através
de qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de concha; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de cortiça; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
marfim; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO '.COM.BR'.
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.902971824 21/09/2010
Tit.RABONI INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10307364000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: U.B UNLIMITED BEAUTY

351
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CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 25 roupas de banho; roupas de imitação
couro; sutiãs; toucas de natação; túnicas; casacos
[vestuário];faixas [vestuário];lenços de pescoço;
macacões; biquíni; calção para banho; camisola;
roupa de baixo; toucas de banho; vestuário incluído
nesta classe; capotes; ginástica (roupa para -)
[colante];meias; calçado esportivo; roupa íntima;
roupões de banho; sungas; togas; anáguas;
calçados incluídos nesta classe; calçados em geral,
desde que inclusos nesta classe; chapéus, bonés
etc;
paletós;
sáris;
camisas;
chapéus
[chapelaria];colarinhos [vestuário];coletes [roupa
íntima];couro (roupas de -);baby-doll; roupas de
couro; trajes de banho; turbantes; banho (roupões
de
-);corpete;
cuecas;
gravatas;
cartolas;
confeccionado (vestuário -);robe; roupa para
ginástica;
chinelos
[pantufas];cintas
[roupa
íntima];luvas sem dedos; malhas [vestuário];tira
(faixa) para a cabeça; véus [vestuário];banho
(roupas de -);banho (toucas de -);calções de banho
[sungas];combinação [roupa íntima];combinações
[vestuário];confeccionados (forros -) [parte de
vestuário];fantasia (roupas de -);poncho; quimono
[vestuário];punhos de camisa; roupa para ginástica
[colante];ternos; trajes; cintos [vestuário];espartilhos;
lingerie (fr.);luvas [vestuário];praia (roupas de );sobretudos [vestuário];uniformes; artigos de malha
[vestuário];banho (calções de -);camisetas; capuzes
[vestuário];coletes; gorros; pijamas; cinta [vestuário
comum];roupas de fantasia; suéteres; íntima (roupa );ligas; armações de chapéus; bandanas; bermudas;
blazers [vestuário];bonés; cachecóis; calçados de
madeira; couro (roupas de imitação de -);ligas de
meias; maiô;suspensórios; faixas para a cabeça
[vestuário];jérseis [vestuário];calçado para uso
profissional; ceroulas; canga; boné;saias; calças;
calças
compridas;
casulas
sacerdotais
[vestimenta];peles [vestuário]
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.902971832 21/09/2010
351
Tit.ROGERIO SANTOS PRODUÇÃO GOSPEL ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10612033000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RÁDIO SÚPLICA
NCL(9) 41 televisão e rádio (produção de programas
de -); televisão e rádio (produção de programas de -)
[ informação, assessoria, consultoria ]; rádio e
televisão (produção de programas de -); rádio e
televisão (produção de programas de -) [ informação,
assessoria, consultoria ]; rádio (programas de
entretenimento de -); rádio (programas de
entretenimento de -) [ informação, assessoria,
consultoria ]; rádio e televisão (aluguel de aparelhos
de -) [ informação, assessoria, consultoria ]; serviços
de concepção de programas de tv/rádio; serviços de
concepção de programas de tv/rádio [ informação,
assessoria, consultoria ]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de programas de rádio e
televisão [ informação, assessoria, consultoria
];religiosa (educação -); religiosa (educação -) [
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " RADIO "
Procurador: ALTAIR DIAS MELLO CIA
No.902971875 21/09/2010

351

Tit.AD-TECH COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10319814000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SYNTEC

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACADEMIA EM DEBATE".
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES

CFE(4) 27.5.4
NCL(9) 04 lubrificantes; aditivo ou concentrado para
lubrificante; óleo lubrificante
Procurador: JOSE DOMINGOS DE LIMA FILHO

No.902971956 21/09/2010
241
Tit.AGUAS MINERAIS BACCARELLI LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55730881000198
*829119078
Procurador: EMBLEMA ASSESSORIA E SERVIÇOS
S/C LTDA.

No.902971883 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACADEMIA EM DEBATE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 teledifusão; assessoria consultoria e
informação em telecomunicação; bbs [serviços de
telecomunicação];radiodifusão;
televisionamento;
agência
de
notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão de informações);assessoria,
consultoria e informação em comunicação no campo
áudio visual; noticiário [serviço de transmissão de -]
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902971891 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACADEMIA EM DEBATE

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 rádio (programas de entretenimento de );edição de videoteipe; televisão (programas de
entretenimento de -);editoração eletrônica; produção
de filme; agência de notícias/jornalismo (se for
elaboração de reportagens fotográficas ou
não);educação (serviços de -);produção de vídeos;
ensino (serviços de -);produção de programas de
rádio e televisão; serviços de concepção de
programas de tv/rádio; entretenimento; roteirização
(serviços de -)

No.902971921 21/09/2010
351
Tit.TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51427102000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATM ECOLOGIK
NCL(9) 36 informações financeiras; transferência
eletrônica de fundos; site para efetuar pagamentos
de taxas, consórcios, mensalidades; bancários
(serviços -); análise financeira; cartão de crédito
(serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ATM".
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR

No.902971980 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCRITURA EM FOCO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
38
teledifusão;
agência
de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações);televisionamento;
assessoria
consultoria e informação em telecomunicação;
radiodifusão; noticiário [serviço de transmissão de ];assessoria,
consultoria
e
informação
em
comunicação no campo áudio visual; bbs [serviços
de telecomunicação]
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902972006 21/09/2010
351
Tit.BATTERIES & BANDS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7666322
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOTTOMARINO
NCL(9) 14 pulseiras de relógios; relógios (correntes
de -);relógios (pulseiras de -);estojos de relógios de
pulso; caixas de relógios de pulso; relógios de pulso;
pulseiras de relógio
Procurador: FELSBERG, PEDRETTI, MANNRICH E
AIDAR ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS
No.902972030 21/09/2010
241
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
*PED. 902971808.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902972049 21/09/2010
100
Tit.COMÉRCIO VAREJISTA MG LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03399820000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPERMERCADO PAULINO SERVINDO
BEM, PARA SERVIR SEMPRE!
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CFE(4) 26.4.9
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902972073 21/09/2010
241
Tit.AGUAS MINERAIS BACCARELLI LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55730881000198
*829119078
Procurador: EMBLEMA ASSESSORIA E SERVIÇOS
S/C LTDA.
No.902972081 21/09/2010
351
Tit.MAURÍCIO VITORIO CALSEVERINI ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02754482000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DGU

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 roupões de banho; xales; cuecas; robe;
blazers
[vestuário];ceroulas;
gorros;
biquíni;
suéteres; suspensórios; sungas; bermudas; bonés;
cachecóis; jaquetas; lingerie (fr.);meias; baby-doll;
pulôveres;
roupa
íntima;
sobretudos
[vestuário];bandanas; paletós; pijamas; polainas;
colarinhos [vestuário];confeccionado (vestuário );espartilhos;
túnicas;
uniformes;
capuzes
[vestuário];casacos
[vestuário];cintas
[roupa
íntima];gravatas; maiô;camisola; roupa de baixo;
toucas de banho; togas; viseiras; camisetas;
combinações
[vestuário];corpete;
gabardines
[vestuário];meias-calças; calção para banho; saias;
calças; ligas; luvas [vestuário];roupa para ginástica;
roupas de banho; sutiãs; coletes; combinação [roupa
íntima];ligas de meias; macacões; ternos; trajes;
vestuário
*;camisas;
artigos
de
malha
[vestuário];calções
de
banho
[sungas];faixas
[vestuário];canga; boné
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902972111 21/09/2010
351
Tit.ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LECRISTO
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80790298000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ICIFBRASIL INTERNATIONAL CENTER
FOR INTEGRAL FORMATION

RPI 2214 de 11/06/2013

CFE(4) 9.1.1; 26.4.1; 26.4.3; 27.5.1
NCL(9) 41 assessoria, consultoria e informação
ensino; universidade [serviço de educação];ensino
(serviços de -);educação (serviços de -);assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino];informações sobre educação
[instrução];cursos livres [ensino]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÃO " BRASIL " E " INTERNATIONAL
CENTER FOR INTEGRAL FORMATION "
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.902972120 21/09/2010
351
Tit.ESGRIMA DESENVOLVIMENTO DE MARCAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10220172000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESGRIMA

CFE(4) 27.1.1
NCL(9) 35 propaganda; propaganda [ informação,
assessoria, consultoria ]; publicidade; publicidade [
informação, assessoria, consultoria ]; administração
comercial; administração comercial [informação,
assessoria, consultoria ]; assessoria, consultoria e
informação em agências de modelos para
publicidade ou promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação em agências de modelos
para publicidade ou promoção de vendas [
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria em
gestão comercial ou industrial; assessoria em gestão
comercial ou industrial[ informação, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios e comercialização de produtos
sob contrato de franquia; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia [ informação, assessoria, consultoria ];
representação comercial; representação comercial [
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria promocional, consultoria e
informação sobre propaganda [ informação,
assessoria, consultoria ]; gestão de pessoal
(consultoria em -); gestão de pessoal (consultoria em
-)[ informação, assessoria, consultoria ]; agências de
propaganda; agências de propaganda[ informação,
assessoria, consultoria ]; aluguel de espaço
publicitário; aluguel de espaço publicitário [
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios
para companhias industriais ou comerciais;
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais
[ informação, assessoria, consultoria ]; agências de
publicidade; agências de publicidade [ informação,
assessoria, consultoria ]; licenciamento, compra e
venda, leasing de marcas e patentes (intermediação

de negócios comerciais); licenciamento, compra e
venda, leasing de marcas e patentes (intermediação
de negócios comerciais)[ informação, assessoria,
consultoria ]; industrial ou comercial (assessoria em
gestão -); industrial ou comercial (assessoria em
gestão -) [ informação, assessoria, consultoria ];
administração de empresa; administração de
empresa [ informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação na implantação
e viabilização de sistema de franquia; assessoria,
consultoria e informação na implantação e
viabilização de sistema de franquia [ informação,
assessoria, consultoria ];consultoria em gestão de
pessoal; consultoria em gestão de pessoal [
informação, assessoria, consultoria ]; consultoria em
organização
de
negócios;
consultoria
em
organização de negócios [ informação, assessoria,
consultoria ]; estudos e pareceres pertinentes à
macro e microeconomia, serviços estes prestados
com fins de assessoria na gestão de negócios e
operação de uma empresa comercial; estudos e
pareceres pertinentes à macro e microeconomia,
serviços estes prestados com fins de assessoria na
gestão de negócios e operação de uma empresa
comercial [informação, assessoria, consultoria ];
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial]; assessoria, consultoria e
informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade
intelectual
[gestão
comercial][
informação, assessoria, consultoria ];franchising
(venda e licenciamento de -), tratando-se de
administração de negócios em franchising;
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising [
informação, assessoria, consultoria ]; assessoria em
gestão de negócios; assessoria em gestão de
negócios[ informação, assessoria, consultoria ];
espaço publicitário (aluguel de -); espaço publicitário
(aluguel de -)[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: DOMINGOS ROBERTO LOPES
No.902972154 21/09/2010
351
Tit.MÁRIO LUIS DOMINGUES CONFECÇÃO - M.E.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09090039000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PONTUAÇÃO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 25 saias; macacões; coletes; bermuda para
prática de esporte; calças; camisetas; malhas
[vestuário];sobretudos
[vestuário];bermudas;
combinações [vestuário];jaquetas; calças compridas;
cintos
[vestuário];colarinhos
[vestuário];confeccionado (vestuário -);vestuário;
artigos
de
malha
[vestuário];capuzes
[vestuário];camisas; luvas [vestuário]
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES
No.902972170 21/09/2010
090
Tit.SCHULTZ - INGA TURISMO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04628135000157
*COMPROVE O EXERCÍCIO LÍCITO E EFETIVO, À
ÉPOCA DO DEPÓSITO DO DO PEDIDO EM TELA,
DE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS
REIVINDICADOS, OBSERVANDO O DISPOSTO
NO § 1º DO ART. 128 DA LPI.
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO
No.902972189 21/09/2010
100
Tit.ECCO CHEMICAL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA ME (BR/SP)

RPI 2214 de 11/06/2013

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12074073000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MODDA
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902972200 21/09/2010
351
Tit.MIDI MINUIT HOLDING (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7656653
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PARTIZAN
NCL(9) 35 produção de filme publicitário
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
óleos industriais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INDÚSTRIA QUÍMICA".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902972260 21/09/2010
Tit.MULTLUZ ENGENHARIA LTDA (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10691716000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MULTLUZ ENGENHARIA

351

CFE(4) 3.13.1; 27.5.1
NCL(9) 25 calções de banho [sungas];malhas
[vestuário];vestuário *;calças compridas; sungas;
bermudas; camisetas; calças; roupas de banho;
trajes
de
banho;
artigos
de
malha
[vestuário];casacos [vestuário]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MODAS".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902972227 21/09/2010
351
Tit.OTL EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA
LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08055446000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: O.T.L. EXPRESS

CFE(4) 24.15.21; 27.5.1
NCL(9) 39 expedição de frete; transporte por carro;
armazenagem; transporte; transporte por caminhão;
logística referente ao transporte de carga; logística
referente ao transporte de carga[ informação,
assessoria, consultoria ];corretagem de transporte;
corretagem de transporte[ informação ];entrega de
pacotes;
informações
sobre
transportes;
intermediação de carga; entrega de mercadorias
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "EXPRESS".
Procurador: DANILO CÉSAR DE CASTRO
No.902972251 21/09/2010
351
Tit.MAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44465854000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAN Indústria Química

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações
para
branquear
[lavanderia];agenciamento
de
mercadoria
[intermediação];comércio (através de qualquer meio)
de produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de sabões; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias para uso em
lavanderia; comércio (através de qualquer meio) de
produtos abrasivos para limpeza; comércio (através
de qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
limpar, polir, desengordurar e decapar; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de desinfetantes;
comércio (através de qualquer meio) de sacos e

CFE(4) 27.5.12; 27.5.17; 27.5.23,25
NCL(9) 42 economia de energia (consultoria na área
de - );economia de energia (consultoria na área de ) [assessoria , consultoria , informação];engenharia;
engenharia
[assessoria
,
consultoria
,
informação];consultoria na área de economia de
energia; consultoria na área de economia de energia
[assessoria , consultoria , informação];estudos para
projetos técnicos; estudos para projetos técnicos
[assessoria , consultoria ,informação] projetos
técnicos (estudos para -);projetos técnicos (estudos
para
-)
[assessoria
,
consultoria
,
informação];calibragem
[medição];calibragem
[medição]
[assessoria
,
consultoria
,
informação];perícia técnica na área de engenharia;
perícia técnica na área de engenharia [assessoria ,
consultoria , informação];cálculo e dimensionamento
na área de engenharia; cálculo e dimensionamento
na área de engenharia [assessoria , consultoria ,
informação];certificação (serviços de teste, análise e
avaliação de produtos e serviços de terceiros para
fins de - );certificação (serviços de teste, análise e
avaliação de produtos e serviços de terceiros para
fins de - ) [assessoria , consultoria ,
informação];automação industrial [desenvolvimento,
instalação e manutenção de sistemas];automação
industrial
[desenvolvimento,
instalação
e
manutenção de sistemas] [assessoria , consultoria ,
informação];engenharia elétrica [projeto de ];engenharia elétrica [projeto de -] [assessoria ,
consultoria , informação] projeto de distribuição de
energia elétrica; projeto de distribuição de energia
elétrica
[assessoria
,
consultoria
,
informação];assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia [assessoria ,
consultoria , informação];projeto de geração de
energia elétrica; projeto de geração de energia
elétrica [assessoria , consultoria , informação]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENGENHARIA".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902972308 21/09/2010
351
Tit.VERLY & MELO MODAS LTDA.ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09398870000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MICHIMANU MODAS

No.902972316 21/09/2010
351
Tit.ELETRO TRANSFORMADORES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17431099000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ET ELETRO TRANSFORMADORES

CFE(4) 1.15.3; 27.5.2,17
NCL(9) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas; manutenção de equipamentos elétricos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ELETRO TRANSFORMADORES".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902972324 21/09/2010
100
Tit.DELLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07865495000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DELLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES

CFE(4) 27.5.1; 27.5.15; 28.11
NCL(9) 39 entrega de mercadorias; aluguel de
armazéns; descarregamento [carga];expedição de
frete; corretagem de transporte; corretagem de
transporte[ informação, assessoria, consultoria
];despachantes (serviços de -) de frete; informações
sobre
transportes;
transporte;
transporte[
informação, assessoria, consultoria ];logística
referente ao transporte de carga; logística referente
ao transporte de carga[ informação, assessoria,
consultoria ];armazenagem; frete [transporte de
mercadorias];armazenagem
de
mercadorias;
transporte por caminhão
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTRO
822615991.
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.902972332 21/09/2010
Tit.CARIRI MEDICAMENTOS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73206914000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARIRI MEDICAMENTOS

RPI 2214 de 11/06/2013

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
dentários; compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas];comércio (através de qualquer meio) de
escovas; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos ortopédicos;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; administração comercial; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
902730533
Procurador: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
FILHO
No.902972367 21/09/2010
Tit.IMAGINARY SOLUÇÕES E
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05454062000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: imaginary software system

351

CFE(4) 26.4.18; 26.4.24; 27.5.1; 27.5.8; 29.1.12
NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informação em
software; assessoria, consultoria e informação em
software[ informação, assessoria, consultoria
];programação
de
computador
[informática];programação
de
computador
[informática][ informação, assessoria, consultoria
];análise de sistemas [informática];análise de
sistemas [informática][ informação, assessoria,
consultoria
];duplicação
de
programas
de
computador;
duplicação
de
programas
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];análise e processamento de dados [serviço de
informática];análise e processamento de dados
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria ];criação de software de computação
gráfica; criação de software de computação gráfica[
informação, assessoria, consultoria ];computador
(duplicação de programas de -);computador
(duplicação de programas de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];computadores (projeto de
sistema de -);computadores (projeto de sistema de )[ informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e

software para terceiros; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros[ informação, assessoria, consultoria
];projeto de sistema de computadores; projeto de
sistema de computadores[ informação, assessoria,
consultoria ];software de computador (atualização de
-);software de computador (atualização de -)[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (elaboração [concepção] de-);software
de computador (elaboração [concepção] de-)[
informação, assessoria, consultoria ];análise de
suporte e sistema [serviço de informática];análise de
suporte e sistema [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados[ informação,
assessoria,
consultoria
];tratamento
de
informação/dados [serviço de informática];tratamento
de informação/dados [serviço de informática][
informação, assessoria, consultoria ];elaboração
[concepção] de software de computador; elaboração
[concepção] de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];criação de homepage;
criação de homepage[ informação, assessoria,
consultoria
];consultoria
em
hardware
de
computador;
consultoria
em
hardware
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];dados (recuperação de -) [informática];dados
(recuperação de -) [informática][ informação,
assessoria, consultoria ];hardware de computador
(consultoria em -);hardware de computador
(consultoria em -)[ informação, assessoria,
consultoria ];atualização de software de computador;
atualização de software de computador[ informação,
assessoria, consultoria ];conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão
física];conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física][ informação,
assessoria, consultoria ];assistência técnica em
software; assistência técnica em software[
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador
(instalação
de
-);software
de
computador
(instalação
de
-)[
informação,
assessoria, consultoria ];implantação de sistema
[informática];implantação de sistema [informática][
informação, assessoria, consultoria ];instalação de
software de computador; instalação de software de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática];atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática][ informação, assessoria,
consultoria
];recuperação
de
dados
[informática];recuperação de dados [informática][
informação, assessoria, consultoria ];software de
computador (manutenção de -);software de
computador (manutenção de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de análise de
processamento
de
dados
[serviço
de
informática];serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática][ informação,
assessoria, consultoria ];manutenção de software de
computador;
manutenção
de
software
de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros);fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros)[ informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " SOFTWARE " E " SYSTEM "
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902972375 21/09/2010
241
Tit.AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37090115000124

*820846970.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902972413 21/09/2010
351
Tit.ROUG PART´S COMERCIAL LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05592479000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PEDEPEÇAS

CFE(4) 15.7.1; 26.1.7; 27.5.17
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos[ assessoria,
consultoria ];importação-exportação (agências de -)[
assessoria, consultoria ];comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água[ assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PEDEPEÇAS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902972430 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TELAMACKENZIE
NCL(9) 41 edição de videoteipe; ensino (serviços de
-);roteirização (serviços de -);rádio (programas de
entretenimento de -);televisão (programas de
entretenimento de -);produção de filme; produção de
programas de rádio e televisão; serviços de
concepção de programas de tv/rádio; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não);educação (serviços de );entretenimento; editoração eletrônica; produção de
vídeos
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902972448 21/09/2010
100
Tit.ECCO CHEMICAL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12074073000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MODDA
NCL(9) 03 sabões; sobrancelhas (cosméticos para
as -);maquiagem (pó para -);perfumes; pés
(sabonetes antitranspirantes para os -);produtos
depilatórios; esmalte para as unhas; adstringentes
para uso cosmético; cabelos (preparações para
ondular -);pomadas para uso cosmético; amêndoas
(sabonete
de
-);aromáticos
[óleos
essenciais];sabonetes; loções pós-barba; pele
(cremes para clarear a -);postiças (unhas -);cremes
cosméticos; lápis para uso cosmético; loções para
uso cosmético; maquiagem (produtos para remover );postiços (cílios -);cílios (produtos cosméticos para
os-);cílios postiços; desodorantes para uso pessoal;
adesivos (substâncias -) para uso cosmético;
maquiagem (produtos para -);vernizes (produtos
para remover -);loções capilares; cremes para
clarear pele; desodorante (sabonete -);lápis de
sobrancelhas; água de cheiro; batons para os lábios;
tinturas para os cabelos; banhos (preparações
cosméticas para -);sais de banho, exceto para uso
medicinal; tinturas cosméticas; perfumaria (produtos
de -);cosméticos para os cílios; fragrâncias (mistura
de -);água de colônia; sabonete para barbear;
sobrancelhas (lápis de -);cosméticos; cosméticos
(estojos de);extratos de flores [perfumaria];xampus;
loções cosméticas (lenços impregnados com -);leite
de amêndoas para uso cosmético; lenços
impregnados com loções cosméticas; água de
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lavanda; amêndoas (óleo de -);barbear (produtos
para -);ondular os cabelos (preparações para );produtos para limpeza; maquiagem para o rosto;
depilatórios (produtos -);laquê para cabelos;
bronzeadoras (preparações -) [cosméticos];sabonete
antitranspirante para os pés; sabonete desodorante;
pó para maquiagem; descolorantes (produtos -) para
uso cosmético; esmalte para unhas; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -);cera para depilação
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902972456 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TELAMACKENZIE
NCL(9) 38 agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações);bbs [serviços
de
telecomunicação];teledifusão;
radiodifusão;
assessoria
consultoria
e
informação
em
telecomunicação; televisionamento; assessoria,
consultoria e informação em comunicação no campo
áudio visual; noticiário [serviço de transmissão de -]
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902972464 21/09/2010
Tit.PERES & ARROYO LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54735402000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FARMÁCIA NOVA ERA

100

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações
farmacêuticas;
drogaria
[comércio];comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; farmácia [comércio de
produtos farmacêuticos]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
819080683. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DA ANTERIORIDADE DE Nº
823355144, AINDA NÃO DECIDIDA,
CONSIDERADA IGUALMENTE COLIDENTE COM
O PRESENTE SINAL.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902972472 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PALCOMACKENZIE
NCL(9) 41 entretenimento; ensino (serviços de );editoração eletrônica; educação (serviços de );televisão (programas de entretenimento de );produção de filme; produção de programas de rádio
e televisão; rádio (programas de entretenimento de );roteirização
(serviços
de
-);agência
de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não);produção de vídeos; edição de
videoteipe; serviços de concepção de programas de
tv/rádio
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902972480 21/09/2010
Tit.THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7201761
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

351

Marca: MEGA DERMÈ BETAGRANULE
NCL(9) 03 pele (produtos cosméticos para cuidados
da -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'DERMÈ'.
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.902972502 21/09/2010
100
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PALCOMACKENZIE
NCL(9)
38
teledifusão;
agência
de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações);televisionamento;
assessoria
consultoria e informação em telecomunicação;
radiodifusão; assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; noticiário
[serviço de transmissão de -];bbs [serviços de
telecomunicação]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
818187972 E 818466979.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902972537 21/09/2010
351
Tit.ECCO DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS
LTDA EPP (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11437684000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Terrali
NCL(9) 20 prateleiras para móveis; vitrines
[móveis];estantes [móveis];móvel modulado; móveis
para
escritório;
porta-livros
[móveis];murais
decorativos [móveis] (apliques para -), exceto de
materiais têxteis; divisórias de madeira para móveis;
mesa (carrinhos de servir à -) [móveis];prateleiras
para arquivos [móveis];móveis (divisórias de madeira
para
-);portas
para
móveis;
bancos
[móveis];escritório (móveis para -)
Procurador: SALATIEL ANDRIOLA PIZELLI
No.902972553 21/09/2010
351
Tit.THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7201761
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DELIGLACE
NCL(9) 03 pele (produtos cosméticos para cuidados
da -)
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.902972561 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAMÍLIA E SOCIEDADE

Tit.CARDOS & NEJAIM LTDA. ME (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12288272000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COISAS CRIATIVAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários; comércio (através de
qualquer meio) de cartas de baralho; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas para
embalagem; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de papel ou
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria;
comércio (através de qualquer meio) de decorações
para árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e
produtos confeccionados de couro e imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de espelhos; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum;
comércio (através de qualquer meio) de adesivos
para papelaria ou para uso doméstico
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902972596 21/09/2010
351
Tit.DANIEL NOGUEIRA PASCARELLI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22814525816
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA LUMINE

CFE(4) 26.1.14; 27.5.1
NCL(9) 41 editoração eletrônica; educação (serviços
de -);ensino (serviços de -);produção de vídeos;
roteirização (serviços de -);rádio (programas de
entretenimento de -);agência de notícias/jornalismo
(se for elaboração de reportagens fotográficas ou
não);entretenimento; serviços de concepção de
programas de tv/rádio; produção de filme; produção
de programas de rádio e televisão; televisão
(programas de entretenimento de -);edição de
videoteipe
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES

CFE(4) 24.17.10; 26.4.2; 26.11.1
NCL(9) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];produção de shows; banda de
música [serviços de entretenimento];entretenimento;
sonorização; grupo musical
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BANDA".
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME

No.902972570 21/09/2010

No.902972618 21/09/2010

351

351

690 DIRMA – Despachos em Pedidos

Tit.THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7201761
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HIDRAET
NCL(9) 03 pele (produtos cosméticos para cuidados
da -)
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.902972626 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FAMÍLIA E SOCIEDADE

CFE(4) 26.1.14; 27.5.1
NCL(9) 38 noticiário [serviço de transmissão de ];assessoria
consultoria
e
informação
em
telecomunicação; teledifusão; assessoria, consultoria
e informação em comunicação no campo áudio
visual; televisionamento; radiodifusão; bbs [serviços
de telecomunicação];agência de notícias/jornalismo
(se transmissão/difusão de informações)
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
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CFE(4) 25.7.20; 26.1.1
NCL(9) 41 cursos livres [ensino];educação (serviços
de -);ensino (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO: " REDE DE ARTE".
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.902972693 21/09/2010
351
Tit.MEGA FREIOS DISTRIBUIDORA DE PECAS E
SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05197228000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEGA Fam
CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 marmelada; banana; purê de tomate;
frutas cristalizadas; polpa de tomate; tomate em
conserva; tomate seco; compotas; geléias para uso
alimentar; polpas de frutas; frutas, legumes e
verduras secos; geléias de frutas cítricas; doce de
leite (ompi)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CASA AMARELA".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 26.4.18; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.902972707 21/09/2010
100
Tit.CODIME-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
MERCADORIA S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08283205000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CS STEEL

No.902972642 21/09/2010
351
Tit.THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7201761
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HYNTIME
NCL(9) 03 pele (produtos cosméticos para cuidados
da -)
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.902972669 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FAMÍLIA E SOCIEDADE
NCL(9) 41 editoração eletrônica; produção de
vídeos; serviços de concepção de programas de
tv/rádio; ensino (serviços de -);produção de
programas de rádio e televisão; televisão (programas
de entretenimento de -);produção de filme; edição de
videoteipe; roteirização (serviços de -);rádio
(programas de entretenimento de -);agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não);educação (serviços de );entretenimento
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902972685 21/09/2010
351
Tit.PROJETO CULTURA CURSOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10878751000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE DE ARTE

No.902972731 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FAMÍLIA E SOCIEDADE
NCL(9) 38 noticiário [serviço de transmissão de ];radiodifusão; assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual;
televisionamento;
teledifusão;
agência
de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações);assessoria consultoria e informação
em
telecomunicação;
bbs
[serviços
de
telecomunicação]
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902972766 21/09/2010
351
Tit.DATALAYER PROJETOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10335187000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Datalayer projetos

CFE(4) 28.19
NCL(9) 06 aço; aço estirado; aço para cimentação;
aço laminado; grampo de metal [ferragem]
;vergalhão; tela metálica; aço plano e não plano;
arame farpado; aço (construções de -)
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGS.
819523852 E 823375315. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DO
PEDIDO DE REGISTRO ANTERIOR DE N°
829184198, AINDA NÃO REGISTRADO,
CONSIDERADO IGUALMENTE COLIDENTE COM
O PRESENTE SINAL.
Procurador: JULIANO MILANO MOREIRA
No.902972715 21/09/2010
351
Tit.THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7201761
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NETOLEUX
NCL(9) 03 pele (produtos cosméticos para cuidados
da -)
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.902972723 21/09/2010
351
Tit.MAGALHAES & CARRAZONE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12195366000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CASA AMARELA

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 42 artes gráficas (serviços de criação em );assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura;
topográficos
(levantamentos
);engenharia agrícola [projeto de -];engenharia
agronômica [projeto de -];engenharia civil [projeto de
-];engenharia de produção [projeto de -];consultoria
em proteção ambiental; serviços de ilustrações
gráficas, técnicas e simulações gráficas de projeto;
engenharia; análise de solo; projeto de engenharia
de qualquer natureza; engenharia aeronáutica
[projeto de -];engenharia de mina [projeto de ];engenharia elétrica [projeto de -];serviços de
engenharia e planejamento no campo de redes de
informação e comunicações; proteção ambiental
(pesquisa no campo de - );projeto industrial; desenho
de plantas para construção; engenharia eletrônica
[projeto de -];engenharia industrial [projeto de ];engenharia sanitarista [projeto de -];projeto de
distribuição de energia elétrica; análise para
exploração de campos petrolíferos; criação em artes
gráficas (serviços de -);pesquisas geológicas;
planejamento urbano; arquitetura; engenharia da
computação [projeto de -];pesquisa no campo de
proteção
ambiental;
exploração
submarina
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[pesquisa];consultoria em arquitetura; testes em
poços de petróleo; engenharia de material [projeto
de -];engenharia florestal [projeto de -];engenharia
mecânica [projeto de -];projeto de arquitetura; projeto
de geração de energia elétrica; estudos para
projetos técnicos; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia industrial; desenho de
arte gráfica, inclusive para homepage; engenharia
de segurança do trabalho [projeto de -];engenharia
metalúrgica [projeto de -];projeto de distribuição de
água; consultoria na área de economia de energia;
explorações subaquáticas; economia de energia
(consultoria
na
área
de
);cálculo
e
dimensionamento na área de engenharia
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'PROJETOS'.
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.902972782 21/09/2010
351
Tit.THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7201761
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RÉTIOUI
NCL(9) 03 pele (produtos cosméticos para cuidados
da -)
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.902972790 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TELAMACKENZIE M
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No.902972901 21/09/2010
241
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS
RELUZ LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29641982000182
*PED 828064393, 829244980
Procurador: GLEIDSON DA SILVA GONÇALVES
No.902972928 21/09/2010
Tit.J. C. MOREIRA JUNIOR (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04864474000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NUTRIBEL

351

CFE(4) 26.1.1; 26.4.4; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 41 editoração eletrônica; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não);roteirização (serviços de );televisão (programas de entretenimento de );serviços de concepção de programas de tv/rádio;
produção de filme; produção de vídeos;
entretenimento; edição de videoteipe; produção de
programas de rádio e televisão; rádio (programas de
entretenimento de -);educação (serviços de -);ensino
(serviços de -)
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902972855 21/09/2010
351
Tit.VERLY & MELO MODAS LTDA.ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09398870000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MICHIMANU MODAS

CFE(4) 5.7.2; 27.5.1
NCL(9) 35 representação comercial; farmácia
[comércio de produtos farmacêuticos];comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.
No.902972944 21/09/2010
241
Tit.ECCO CHEMICAL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12074073000107
*PED. 902972529
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902972987 21/09/2010
351
Tit.CODIME-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
MERCADORIA S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08283205000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CDS

CFE(4) 26.1.1; 26.4.4; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 38 assessoria, consultoria e informação em
comunicação
no
campo
áudio
visual;
televisionamento;
assessoria
consultoria
e
informação em telecomunicação; radiodifusão;
agência
de
notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão de informações);bbs [serviços
de
telecomunicação];noticiário
[serviço
de
transmissão de -];teledifusão
Apostila: SEM DIREITO AO USO ECLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TELA".
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902972820 21/09/2010
351
Tit.THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7201761
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SALYDEUX
NCL(9) 03 pele (produtos cosméticos para cuidados
da -)
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CFE(4) 3.13.1; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas];comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MODAS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902972863 21/09/2010
351
Tit.CODIME-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
MERCADORIA S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08283205000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CODIME

CFE(4) 1.5.1
NCL(9) 06 tela metálica; vergalhão; aço plano e não
plano; arame farpado; grampo de metal [ferragem]
;aço (construções de -);aço para cimentação; aço
laminado; aço; aço estirado
Procurador: JULIANO MILANO MOREIRA
No.902972995 21/09/2010
351
Tit.MAGALHAES & CARRAZONE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12195366000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CASA AMARELA

No.902972847 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TELAMACKENZIE M
CFE(4) 1.5.1
NCL(9) 06 grampo de metal [ferragem] ;arame
farpado; tela metálica; aço (construções de -);aço;
vergalhão; aço plano e não plano; aço estirado; aço
para cimentação; aço laminado
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
FIGURA DO GLOBO TERRESTRE.
Procurador: JULIANO MILANO MOREIRA
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CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 30 tortas; bombons; molho de tomate; floco
de cereal; chocolate; aveia integral em pó;pastel;
panquecas;
bolos;
caramelos
[doces];doces
[confeitos];polvilho; extrato de tomate ;farinha de
aveia; nhoque; pão; tortillas; confeitos; brigadeiro,
cajuzinho e quindim; amêndoas (confeitos de );creme batido (preparações para engrossar );massas alimentares; complemento/ suplemento
alimentar composto por cereais [não medicinal] ;bala
comestível ;tortas [doces e salgadas];ketchup
[molho];salada (molho para -);tomate (molho de );waffles; brioches; lasanha; bolachas; pó para
fabricação de doce; pudins; aveia (alimentos à base
de
-);biscoitos;
geléias
de
frutas
[confeitos];salgadinho, exceto croquete; farinha
integral [uso alimentar];pizzas; goiabada
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CASA AMARELA".
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902973029 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FLASHES DA HISTÓRIA
NCL(9) 38 televisionamento; teledifusão; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações);bbs
[serviços
de
telecomunicação];noticiário [serviço de transmissão
de -];assessoria, consultoria e informação em
comunicação no campo áudio visual; radiodifusão;
assessoria
consultoria
e
informação
em
telecomunicação
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902973053 21/09/2010
100
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FLASHES DA HISTÓRIA
NCL(9) 41 editoração eletrônica; produção de
programas de rádio e televisão; edição de
videoteipe; televisão (programas de entretenimento
de -);rádio (programas de entretenimento de );roteirização (serviços de -);serviços de concepção
de
programas
de
tv/rádio;
agência
de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não);educação (serviços de );entretenimento; ensino (serviços de -);produção de
filme; produção de vídeos
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902973070 21/09/2010
351
Tit.KNIJNIK ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04248289000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KNIJNIK ENGENHARIA
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engenharia; criação e projeto de planta para
construção; projeto de arquitetura
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENGENHARIA".
Procurador: CLÁUDIO JOSÉ MARTINS COSTA
GONÇALVES
No.902973096 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEMAS E CRENÇAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 agência de notícias/jornalismo (se for
elaboração de reportagens fotográficas ou
não);entretenimento; produção de filme; produção de
vídeos; televisão (programas de entretenimento de );editoração eletrônica; produção de programas de
rádio e televisão; edição de videoteipe; educação
(serviços de -);ensino (serviços de -);roteirização
(serviços de -);serviços de concepção de programas
de tv/rádio; rádio (programas de entretenimento de -)
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902973118 21/09/2010
100
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TEMAS E CRENÇAS
NCL(9) 38 noticiário [serviço de transmissão de ];radiodifusão;
teledifusão;
televisionamento;
assessoria
consultoria
e
informação
em
telecomunicação;
bbs
[serviços
de
telecomunicação];agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações);assessoria,
consultoria e informação em comunicação no campo
áudio visual
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
816342431. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR DE Nº 824842456, AINDA NÃO
REGISTRADO, CONSIDERADO IGUALMENTE
COLIDENTE COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902973126 21/09/2010
351
Tit.SANDIAS CORRETORA DE COMMODITIES
LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00926423000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Sandias

empréstimos; assessoria, consultoria e informação
em empréstimos[ informação, assessoria, consultoria
];consultoria financeira; consultoria financeira[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informações financeiras prestadas a
investidores; assessoria, consultoria e informações
financeiras prestadas a investidores[ informação,
assessoria, consultoria ];serviços de consultoria
econômica; serviços de consultoria econômica[
informação, assessoria, consultoria ];análise e
gestão de crédito; análise e gestão de crédito[
informação, assessoria, consultoria ];financeira
(gestão -);financeira (gestão -)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação
em
investimentos;
assessoria,
consultoria e informação em investimentos[
informação,
assessoria,
consultoria
];informe
financeiro relacionado à assessoria econômicofinanceira; informe financeiro relacionado à
assessoria
econômico-financeira[
informação,
assessoria, consultoria ];gestão financeira; gestão
financeira[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em crédito;
assessoria, consultoria e informação em crédito[
informação, assessoria, consultoria ];corretagem
incluída nesta classe; corretagem incluída nesta
classe[
informação,
assessoria,
consultoria
];assessoria técnica em linhas de crédito; assessoria
técnica em linhas de crédito[ informação, assessoria,
consultoria ];financeiras (informações -);financeiras
(informações -)[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro; assessoria, consultoria e
informação em planejamento financeiro[ informação,
assessoria, consultoria ];perícia técnica na área de
economia; perícia técnica na área de economia[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria
consultoria e informação em cobrança e cadastro;
assessoria consultoria e informação em cobrança e
cadastro[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação na área
econômico-financeira; assessoria, consultoria e
informação
na
área
econômico-financeira[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em mercado de ações;
assessoria, consultoria e informação em mercado de
ações[ informação, assessoria, consultoria ]
*ALTERADA A ESPECIFICAÇÃO PARA MELHOR
ADEQUAÇÃO À CLASSE REIVINDICADA.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902973134 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TEMAS E CRENÇAS
NCL(9) 41 produção de programas de rádio e
televisão; educação (serviços de -);entretenimento;
serviços de concepção de programas de tv/rádio;
editoração eletrônica; agência de notícias/jornalismo
(se for elaboração de reportagens fotográficas ou
não);produção de vídeos; roteirização (serviços de );ensino (serviços de -);produção de filme; edição de
videoteipe; televisão (programas de entretenimento
de -);rádio (programas de entretenimento de -)
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902973142 21/09/2010
Tit.PETER LEWIN (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7656270
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOLF PARK ACADEMY

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 42 consultoria em arquitetura; engenharia;
construção (desenho de plantas para -);projetos
técnicos (estudos para -);projeto e cálculo;
engenharia civil [projeto de -];assessoria, consultoria
e informações sobre arquitetura; cálculo e
dimensionamento
na
área
de
engenharia;
assessoria, consultoria e informações sobre

CFE(4) 29.1.12
NCL(9) 36 financeira (consultoria -);financeira
(consultoria -)[ informação, assessoria, consultoria
];assessoria,
consultoria
e
informação
em

351
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CFE(4) 27.5.6
NCL(9) 41 organização de exposições para fins
culturais ou educativos; entretenimento; educação
(serviços de -);instrução (serviços de -);organização
de competições desportivas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÕES "GOLF" ;"PARK" E "ACADEMY"
ISOLADAMENTE
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
No.902973150 21/09/2010
100
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEMAS E CRENÇAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 38 agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão
de
informações);televisionamento;
assessoria,
consultoria e informação em comunicação no campo
áudio visual; assessoria consultoria e informação em
telecomunicação; noticiário [serviço de transmissão
de -];teledifusão; radiodifusão; bbs [serviços de
telecomunicação]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
816342431. FICA AINDA CONSIGNADA, A TÍTULO
DE SUBSÍDIOS A EVENTUAL RECURSO, A
IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO
ANTERIOR DE Nº 824842456, AINDA NÃO
REGISTRADO, CONSIDERADO IGUALMENTE
COLIDENTE COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902973169 21/09/2010
351
Tit.LIER PERFUMES E COSMETICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54568779000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RENOVETY
NCL(9) 03 loções para uso cosmético; banhos
(preparações cosméticas para -);cremes cosméticos;
pele (produtos cosméticos para cuidados da );xampus;
perfumes;
condicionador
[cosmético];perfumaria (produtos de -);cosméticos
Procurador: ANDRA ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.902973177 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M MACKENZIE
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CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9)
38
aluguel
de
equipamentos
de
telecomunicação;
radiodifusão;
assessoria
consultoria e informação em telecomunicação;
teledifusão; agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão
de
informações);televisionamento;
assessoria,
consultoria e informação em comunicação no campo
áudio visual; noticiário [serviço de transmissão de ];bbs [serviços de telecomunicação]
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902973185 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M MACKENZIE

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(9) 41 estúdios de gravação (serviços de );produção de filme; rádio (programas de
entretenimento de -);agência de notícias/jornalismo
(se for elaboração de reportagens fotográficas ou
não);aluguel de aparelhos de rádio e televisão;
câmeras de vídeo (aluguel de -);editoração
eletrônica; produção de vídeos; roteirização
(serviços de -);serviços de concepção de programas
de tv/rádio; educação (serviços de -);aluguel de
equipamento de áudio; produção de programas de
rádio e televisão; entretenimento; televisão
(programas de entretenimento de -);ensino (serviços
de -);edição de videoteipe
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902973207 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MACKENZIE
NCL(9)
38
teledifusão;
agência
de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações);assessoria consultoria e informação
em telecomunicação; televisionamento; radiodifusão;
bbs [serviços de telecomunicação];aluguel de
equipamentos de telecomunicação; assessoria,
consultoria e informação em comunicação no campo
áudio visual; noticiário [serviço de transmissão de -]
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902973215 21/09/2010
Tit.MASTER INK - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA -EPP. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03406466000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MASTER-INK

100

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; importação-exportação
(agências de -)
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902973223 21/09/2010
Tit.ENKILO MALHAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82846569000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FOFINHO'S

004

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 44 toalete de animais; veterinária
(assistência -);estética para animal [toalete
animal];clínica veterinária; vacinação de animal a
domicílio; higiene animal [toalete animal]
*POR INCORREÇÃO NOS DADOS DO TITULAR.
Procurador: ANSELMO CARDOSO
No.902973258 21/09/2010
351
Tit.INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60967551000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MACKENZIE
NCL(9) 41 aluguel de equipamento de áudio;
câmeras de vídeo (aluguel de -);estúdios de
gravação (serviços de -);edição de videoteipe;
roteirização (serviços de -);televisão (programas de
entretenimento
de
-);rádio
(programas
de
entretenimento de -);produção de filme; produção de
programas de rádio e televisão; produção de vídeos;
agência de notícias/jornalismo (se for elaboração de
reportagens fotográficas ou não);serviços de
concepção de programas de tv/rádio; editoração
eletrônica; entretenimento; aluguel de aparelhos de
rádio e televisão; educação (serviços de -)
*RETIRADO DA ESPECIFICAÇÃO O ITEM
"ENSINO (SERVIÇOS DE -)", TENDO EM VISTA O
PREVISTO NO INCISO XX DO ART. 124 DA LPI
(DUALIDADE DE MARCAS), COM RELAÇÃO AO
REGISTRO 819081469 DESTE MESMO
REQUERENTE.
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.902973266 21/09/2010
Tit.NA CAIXA PROMOÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07324093000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FESTIVAL DE INVERNO DE BELO
HORIZONTE 2010

351
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CFE(4) 6.19.19; 9.3.1; 26.1.16; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 35 agências de propaganda; aluguel de
espaço publicitário; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing; aluguel de material publicitário;
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; publicidade; desfile de
moda com fim publicitário; assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda;
promoção
de
venda
para
terceiros
[publicidade];agenciamento de artistas; comerciais
de televisão; pesquisa de marketing; propaganda;
assessoria, consultoria e informação em marketing;
publicação de textos publicitários; publicidade on-line
em rede de computadores; assessoria, consultoria e
informação sobre organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta;
material publicitário (atualização de -);pesquisa de
mercado; pesquisas de opinião; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas de opinião;
comerciais de rádio; marketing (estudos de );serviços de layout para fins publicitários;
publicidade por qualquer meio; externa (publicidade ) [letreiros, outdoors];atualização de material
publicitário; mala direta (publicidade por -);edição de
texto publicitário; agências de publicidade;
preparação de colunas publicitárias
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'FESTIVAL DE INVERNO'.
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.902973304 21/09/2010
351
Tit.AJ IND E COM DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05466169000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GW ENERGY
NCL(9) 07 aeronáuticos (motores -);abafadores de
som para motores e máquinas; alimentadores
[partes de máquinas];alternadores; amortecedores
(êmbolos -) [peças de máquinas]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ENERGY".
Procurador: O PRÓPRIO.
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motores; terminais e barras de direção das linhas de
tratores agrícolas, veículos utilitários e caminhões
(se partes de veículos);amortecedoras (molas -) para
veículo; veículo (chassi de -);freio (sapatas de -) para
veículos; freios para veículos; sapatas de freio para
veículos; suspensão (amortecedores para -) de
veículos; torção (barras de -) para veículos; torque
(conversor de -) para veículos terrestres; veículos
basculantes; empilhadeiras; veículos (molas de
suspensão para -);veículos para locomoção por via
terrestre, aérea, fluvial, marítima e ferroviária;
tratores; veículos (eixos para rodas de -);veículos
terrestres (bielas para -), exceto peças de motores;
lonas de freio para veículos; molas amortecedoras
para veículos; chassi de veículos; amortecedores
para suspensão de veículos; segmentos de freio
para veículos; molas de suspensão para veículos;
tambores de freio (parte de veículos);freio (lonas de ) para veículos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "INDUSTRIA"
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902973347 21/09/2010
351
Tit.RECOPREST COMÉRCIO E
TRANSFORMAÇÃO DE PAPÉIS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10334297000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PREMIUM PAPER

No.902973363 21/09/2010
351
Tit.ARTEFATOS DE BORRACHA DO LESTE LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04720897000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARTEFATOS DE BORRACHA DO LESTE
NCL(9) 17 borracha, bruta ou semitrabalhada; chapa
ou placa de borracha sintética ;asbesto em bruto;
borracha em estado natural [bruto];borracha
sintética; borracha [liga, folha, tira, laminado, pó]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ARTEFATOS DE BORRACHA".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902973380 21/09/2010
351
Tit.ARTEFATOS DE BORRACHA DO LESTE LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04720897000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUCATARIA DO LESTE

CFE(4) 26.4.7; 26.4.16; 26.4.18; 26.11.12; 27.5.1
NCL(9) 16 toalhas de papel para mesa; papel
(guardanapos de -);toalhas de rosto, de papel;
lenços de papel; guardanapos de papel; papel
toalha; papel higiênico
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "PREMIUM PAPER".
Procurador: ALDO PIMENTA DE CARVALHO
No.902973355 21/09/2010
Tit.NA CAIXA PROMOÇÕES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07324093000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FESTIVAL DE INVERNO DE BELO
HORIZONTE 2010

351

No.902973339 21/09/2010
351
Tit.W.M.G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05469494000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WMG INDUSTRIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 12 transmissões para veículos terrestres;
bielas para veículos terrestres, exceto peças de

eventos (serviços relativos ao -);apresentação de
espetáculos ao vivo; espetáculos ao vivo
(apresentação de -);agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] ;acampamentos
desportivos (serviços de -);colônia de férias;
decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
locutor de eventos; divertimento; espetáculos
(serviços de -);teatro de variedades [espetáculos
musicais];clubes (serviços de -) [lazer ou
educação];assessoria, consultoria e informação em
entretenimento
[lazer];sonorização;
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];competições
desportivas
(organização de -);venda de ingressos para shows e
espetáculos; companhia teatral (serviços de );eventos desportivos (cronometragem de -);teatrais
(produções -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "FESTIVAL DE INVERNO".
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES

CFE(4) 26.11.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
chicotes, arreios e artigos de selaria; comércio
(através de qualquer meio) de borracha; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SUCATARIA".
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902973410 21/09/2010
351
Tit.ARMAZÉM EDUCACIONAL LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12326691000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARMAZÉM EDUCACIONAL

CFE(4) 6.19.19; 9.3.1; 26.1.16; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 41 organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário];entretenimento [lazer]
(informações sobre -);organização de competições
[educação ou entretenimento];shows (produção de );promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];informações sobre recreação;
organização de competições desportivas; produção
de shows; entretenimento; arbitragem esportiva;
informações
sobre
entretenimento
[lazer];organização de exposições para fins culturais
ou educativos; assessoria, consultoria e informação
em atividades desportivas e culturais; cerimonial de
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CFE(4) 20.1.3; 21.1.14; 27.5.1
NCL(9) 16 telas para pintura; material escolar
[papelaria];cartazes
[pôsteres];carta
geográfica;
desenhar (artigos para -);matérias plásticas para
modelar; terrestres (globos -);tiras adesivas para
papelaria ou para uso doméstico; bandeiras [de
papel];cartão; bonecos para fins didáticos [material
didático];atlas; sinalizadores de papel ou papelão;
reproduções gráficas; geográficos (mapas );imagens [representações gráficas];almanaques;
cartas [mapas];cartas, cartões, etc *;desenhar
(instrumentos para -);representações gráficas; cartão
com imagem e mensagem impressa; tela para
decalque;
tipos
[numerais
e
letras
de
tipografia];aquarelas; argila para modelar; arquitetura
(maquetes de -);calendário de folhas destacáveis;
plantas
[impressos];pranchetas;
tela
para
encadernação; mapas geográficos; tipografia
(caracteres de -);borrachas para apagar; livros para
escrever ou desenhar; maquetes de arquitetura;
material didático [exceto aparelhos];pranchetas para
desenho; lousas para escrever; calendários; globos
terrestres; livros
Procurador: DENNIS HENRIQUE SALDANHA NERY
No.902973436 21/09/2010
351
Tit.DEC DESIGN COMUNICAÇÃO E MARKENTING
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00581179000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DOLFYN SMART RESULTS

CFE(4) 26.15.5
NCL(9) 41 organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];organização
e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento][
informação, assessoria, consultoria ];organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de congressos[
informação, assessoria, consultoria ];orientação
vocacional; orientação vocacional[ informação,
assessoria, consultoria ];educação (serviços de );educação (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];educação (informações sobre -)
[instrução];educação
(informações
sobre
-)
[instrução][ informação, assessoria, consultoria
];treinamento prático [demonstração];treinamento
prático [demonstração][ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
conferências[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de seminários[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria
e
informação
em
educação
[instrução];assessoria, consultoria e informação em

DIRMA – Despachos em Pedidos 695

educação [instrução][ informação, assessoria,
consultoria ];instrução (serviços de -);instrução
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de simpósios;
organização e apresentação de simpósios[
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação ensino; assessoria,
consultoria e informação ensino[ informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SMART RESULTS".
Procurador: SEBASTIÃO ULISSES DELICIO

ou
entretenimento];competições
desportivas
(organização de -);desportivos (serviços de
acampamentos -);organização de competições
desportivas; agências de notícias; academia de
ginástica
(serviços
de-);educação
física;
entretenimento;
televisão
(programas
de
entretenimento de -);televisão e rádio (produção de
programas de -);produção de vídeos; rádio
(programas de entretenimento de -);eventos
desportivos (cronometragem de -)
Procurador: LUCIANA BAMPA BUENO DE
CAMARGO

No.902973460 21/09/2010
351
Tit.BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04334412000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LEAO DO MAR
NCL(9) 22 fios trançados para rede
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.902973584 21/09/2010
351
Tit.ARMAZÉM EDUCACIONAL LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12326691000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARMAZÉM EDUCACIONAL

No.902973479 21/09/2010
351
Tit.DMG WORLD MEDIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67685933000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZARPAR
NCL(9) 16 periódicos; almanaques; revistas
[periódicos];livros
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902973509 21/09/2010
351
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS
RELUZ LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29641982000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Reluz
NCL(9) 03 xampus; neutralizadores (produtos -) para
permanentes nos cabelos; barba (tinturas para );sabonete desodorante; água de colônia; óleos para
toalete; ondular os cabelos (preparações para );loções para uso cosmético; água de cheiro;
condicionador [cosmético];cabelos (tinturas para os );tinturas para os cabelos; cabelos (preparações
para ondular -);cosméticos; sabonetes; loções
capilares; óleos para perfumes e essências; óleos
para uso cosmético; descolorantes (produtos -) para
uso cosmético; sobrancelhas (cosméticos para as );tinturas cosméticas; óleos para limpeza; perfumes
Procurador: GLEIDSON DA SILVA GONÇALVES
No.902973517 21/09/2010
351
Tit.BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04334412000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LEAO DO MAR
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
redes
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902973525 21/09/2010
351
Tit.DMG WORLD MEDIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67685933000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZARPAR
NCL(9) 38 transmissão de mensagens e de imagens
por meio de computador; comunicação por terminais
de computador
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902973568 21/09/2010
351
Tit.SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61902722000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REPÚBLICA POPULAR DO CORINTHIANS
NCL(9) 41 clubes (serviços de -) [lazer ou
educação];acampamentos desportivos (serviços de );congressos (organização e apresentação de );informações sobre entretenimento [lazer];jogos online
(provimento
de
serviços
para
-)
[computadores];produção de programas de rádio e
televisão; competições (organização de -) [educação

CFE(4) 20.1.3; 21.1.14; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de ensino; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino [ informação, assessoria,
consultoria ]; comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de adesivos
para papelaria ou para uso doméstico [ informação,
assessoria, consultoria ]; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos [
informação, assessoria, consultoria ]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes [ informação,
assessoria, consultoria ]; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos [
informação, assessoria, consultoria ]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria [ informação, assessoria, consultoria ];
comércio (através de qualquer meio) de material de
instrução e de ensino; comércio (através de qualquer
meio) de material de instrução e de ensino [
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES " ARMAZÉM " E " EDUCACIONAL
"
Procurador: DENNIS HENRIQUE SALDANHA NERY
No.902973592 21/09/2010
351
Tit.RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11572932000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RAFAMEDICAL

CFE(4) 27.5.1
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NCL(9) 35 representação comercial; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal; comércio (através de
qualquer meio) de material de sutura; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de material para
curativos
Procurador: MARI ALBA PERITO
No.902973606 21/09/2010
351
Tit.MERCADO DOS SONHOS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07208334000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LOUNGE

CFE(4) 26.1.5; 26.1.24; 27.5.1
NCL(9) 18 bolsa para tênis ;pasta de viagem;
mochilas escolares; pastas [malas];bolsas de
viagem; capas de guarda-chuvas; guarda-sóis
[sombrinhas];pastas escolares; bolsa do vestuário
comum; bolsas de mão; guarda-chuvas
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902973614 21/09/2010
351
Tit.BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04334412000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LEAO DO MAR
NCL(9) 09 redes de proteção contra acidentes;
projeção (telas de -);redes de segurança
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902973622 21/09/2010
351
Tit.BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04334412000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHIP
NCL(9) 22 redes (fios trançados para -)
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902973649 21/09/2010
100
Tit.ANÁLISE PLENA - SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E COBRANÇAS LTDA. - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09072201000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TUDO POR MENOS
NCL(9) 35 propaganda[ informação, assessoria,
consultoria ];bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -)[ informação,
assessoria, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet[ informação, assessoria, consultoria ];bancos
de dados de computador (compilação de informação
em
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];publicidade on-line em rede de computadores[
informação, assessoria, consultoria ];atendimento ao
cliente [s.a.c.; serviço de orientação ao consumidor][
informação, assessoria, consultoria ];sistematização
de informações em bancos de dados de
computador[ informação, assessoria, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
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computadores; comércio (através de qualquer meio)
de equipamento de processamento de dados e
computadores[ informação, assessoria, consultoria
];publicidade por qualquer meio[ informação,
assessoria, consultoria ];aluguel de espaço
publicitário[ informação, assessoria, consultoria
];negócios (informações
de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];telemarketing[ informação,
assessoria, consultoria ]
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI, REG
Procurador: VANESSA DA SILVA FERRO

No.902973657 21/09/2010
351
Tit.BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04334412000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHIP
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
redes
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902973665 21/09/2010
351
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIRMALIZE
NCL(9) 32 bebidas (preparações para fabricar );substância para fazer bebida não alcoólica
Procurador: ANDREA CARVALHAL MACEDO DE
ALMEIDA
No.902973673 21/09/2010
100
Tit.BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04334412000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHIP
NCL(9) 09 redes de proteção contra acidentes; redes
de segurança
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI REG
829756434
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.902973690 21/09/2010
351
Tit.FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE
JOINVILLE (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84714682000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RECRIANDO COM FIBRAS

CFE(4) 3.13.1; 3.13.23; 26.11.3; 27.5.1
NCL(9) 41 instrução (serviços de -);instrução
(serviços de -)[ informação, assessoria, consultoria
];organização de competições [educação ou
entretenimento];organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria, consultoria ];organização de exposições
para fins culturais ou educativos; organização de
exposições para fins culturais ou educativos[
informação, assessoria, consultoria ];educação
(informações
sobre
-)
[instrução];educação
(informações sobre -) [instrução][ informação,
assessoria, consultoria ];educação (serviços de );educação (serviços de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];colóquios (organização e apresentação
de -);colóquios (organização e apresentação de -)[
informação, assessoria, consultoria ];conferências
(organização e apresentação de -);conferências
(organização e apresentação de -)[ informação,

assessoria, consultoria ];congressos (organização e
apresentação de -);congressos (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];ensino (serviços de -);ensino (serviços
de -)[ informação, assessoria, consultoria ];oficinas
de trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento];oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento][ informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de seminários; organização e apresentação de
seminários[ informação, assessoria, consultoria
];universidade [serviço de educação][ consultoria
];organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento];organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento][ informação,
assessoria, consultoria ];organização e apresentação
de simpósios; organização e apresentação de
simpósios[ informação, assessoria, consultoria
];organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de colóquios[
informação, assessoria, consultoria ];organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação
de
congressos[
informação,
assessoria, consultoria ];seminários (organização e
apresentação de -);seminários (organização e
apresentação de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
conferências[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: FELIPE LUIS ISER DE MEIRELLES
No.902973711 21/09/2010
351
Tit.MERCADO DOS SONHOS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07208334000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LOUNGE

CFE(4) 26.1.5; 26.1.24; 27.5.1
NCL(9) 14 broches [jóias e bijuterias];joalheria /
bijuteria (artigos de -);penduricalhos [jóias e
bijuterias];amuletos [jóias e bijuterias];brincos;
imitações de pedras preciosas; metal precioso
(estatuetas de -);relógios de pulso; relógios de sol;
brilhante [jóia];tornozeleira (jóia/bijuteria);contas de
madeira para bijuteria; chaveiros de bijuteria; argola
de uso pessoal [bijuteria];bracelete de qualquer
material
[jóia/bijuteria];adereços
[jóias
e
bijuterias];pulseiras
[jóias
e
bijuterias];pedras
preciosas (imitações de -);colares [jóias e
bijuterias];gravatas (prendedores de -);balangandã
[ornamento ou amuleto, ordinariamente de metal, em
forma de figa, medalha, pendente de broche, argola
ou pulseira];bijuteria / joalheria (artigos de -);jóias e
bijuterias de âmbar amarelo; adereços de prata;
berloques [jóias e bijuterias];medalhões [jóias e
bijuterias];anéis [jóias e bijuterias];correntes [jóias e
bijuterias];gravatas (alfinetes de -);metais preciosos
não trabalhados ou semitrabalhados; metal precioso
(fios de -) [jóias e bijuterias]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902973720 21/09/2010
241
Tit.H. A. VILIBOR - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11323443000130
*PED.825092930
Procurador: PIETRA LEVATO DO NASCIMENTO
No.902973738 21/09/2010
Tit.ENFAC IND E COM DE CALCADOS E
COMPONENTES LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09601694000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ENFAC

351
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Tit.TECHNICOLOR USA, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7656300
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRASS VALLEY
NCL(9) 41 produção de programas de rádio e
televisão; entretenimento; produção de filme;
estúdios de cinema; estúdios de gravação (serviços
de -)
Procurador: KOURY LOPES ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(9)
25
botinas;
cinta
[vestuário
comum];sandálias;
calçados
(incluídos
nesta
classe);palmilhas;
chinelo
[vestuário
comum];coturno; galochas; alpercatas; solas para
calçados; solado não ortopédico; viras para botas e
sapatos; saltos de sapatos; botas (incluídas nesta
classe);chuteira.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902973797 21/09/2010
351
Tit.TECHNICOLOR USA, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7656300
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRASS VALLEY
NCL(9) 38 telechamadas (serviços de -) [rádio,
telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica];correio, transmissão de mensagem;
transmissão de filmes de televisão via cabo, satélite,
rede de telecomunicação; computador (transmissão
de mensagens e de imagens por meio de);teledifusão por cabo; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador; transmissão
[emissão] de sinal de telecomunicação por satélite;
cabo (teledifusão por -);televisionamento; mensagem
(transmissão de -);teledifusão; radiocomunicação;
radiodifusão;
satélite
(transmissão
por
);comunicação por terminais de computador
Procurador: KOURY LOPES ADVOGADOS

No.902973860 21/09/2010
351
Tit.SÃO BENTO EMPRENDIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04135260000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIVKUL
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de água mineral engarrafada;
comercialização de água bruta; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de louça de faiança;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902973878 21/09/2010
351
Tit.TECHNICOLOR USA, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7656300
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRASS VALLEY
NCL(9) 09 receptores de áudio e de vídeo;
computador
(programas
de
-)
[para
download];câmeras de vídeo; aparelhos para
transmissão de som; transmissores de sinais
eletrônicos; computador (programas de -), gravados;
sinais eletrônicos (transmissores de -);comutadores;
câmeras cinematográficas; máquina de edição de
som e imagem
Procurador: KOURY LOPES ADVOGADOS
No.902973894 21/09/2010
Tit.DOMANI HOTEL LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04638058000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DOMANI HOTEL

351

CFE(4) 24.13.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão de negócios;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informação
em negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista; assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial];consultoria em organização de
negócios; gestão (consultoria em -) de negócios;
assessoria, consultoria e informação empresarial;
consultoria profissional em negócios; assessoria,
consultoria
e
informação
relacionadas
ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; organização de exposições
para fins comerciais ou publicitários
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "MAIS VAREJO".
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902973916 21/09/2010
Tit.HEALMAX ADM. E INCORPORADORA DE
IMOVEIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12385523000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Armazém União

351

No.902973819 21/09/2010
351
Tit.CIBRAVELAS INDÚSTRIA DE VELAS LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11617152000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CIBRAVELAS

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(9) 43 hotéis; reservas em hotéis; motéis;
agências de acomodações [hotéis, pensões]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'HOTEL'.
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 04 parafina; velas [iluminação]
Procurador: SILVA & GUIMARAES MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902973835 21/09/2010
351
Tit.BIOCENTURY, S.L.U (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7656807
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHOCOLATE FREEDOM
NCL(9) 30 bombons; chocolate; cacau
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
"chocolate".
Prior.:2.920.438 (0) 22/03/2010 ES
*ESPECIFICAÇÃO ALTERADA PARA
ADEQUAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA PU.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.902973851 21/09/2010

351

No.902973908 21/09/2010
351
Tit.SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DO RS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87112736000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAIS VAREJO

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 36 agências imobiliárias; arrendamento de
imóveis; locação de apartamentos (agências
imobiliárias de -);aluguel de loja [imóvel];imóveis
[compra e venda de -];loteamento imobiliário; aluguel
de escritórios [imóveis];aluguel de apartamentos;
corretores imobiliários; administração de imóveis;
incorporação de imóvel; avaliação imobiliária;
comércio de imóveis
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.902973932 21/09/2010
Tit.HAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63965974000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOW IT

351
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07208334000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LOUNGE

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 42 aluguel de computadores; aluguel de
software de computador
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902973959 21/09/2010
351
Tit.ECOS FESTAS E EVENTOS LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07712614000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BARFEST I 2010

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 41 planejamento de festas; planejamento de
festas[
informação,
assessoria,
consultoria
];competições (organização de -) [educação ou
entretenimento][ informação, assessoria, consultoria
];serviços de premiação; serviços de premiação[
informação, assessoria, consultoria ];entretenimento;
entretenimento[ informação, assessoria, consultoria
];festas (planejamento de -);festas (planejamento de
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];entretenimento [lazer] (informações sobre );entretenimento [lazer] (informações sobre -)[
informação, assessoria, consultoria ];reservas de
lugares para shows[ informação, assessoria,
consultoria ];divertimento; divertimento[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902973975 21/09/2010
Tit.MAURÍCIO CUNDARI MARQUES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15940538800
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARCADOS POR DEUS

351

CFE(4) 2.9.17; 27.5.1
NCL(9) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio);grupo musical; entretenimento; composição
musical (serviços de -)
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902973983 21/09/2010
100
Tit.MERCADO DOS SONHOS LTDA - ME (BR/PR)

CFE(4) 26.1.5; 26.1.24; 27.5.1
NCL(9) 03 sabonetes; sachês para perfumar roupa;
erva para banho; óleos essenciais; desodorantes
para uso pessoal; gaulteria (óleo de -)
[perfumaria];óleos para perfumes e essências;
cosméticos (estojos de -);cremes para clarear pele;
esmalte para unhas; cabelos (tinturas para os );roupa (sachês para perfumar -);creme, pasta e
líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da
pele, orgânico, inorgânico e sintético; âmbar
[perfume];cabelos (preparações para ondular );condicionador [cosmético];cosméticos; sabonete
desodorante; xampus; água de colônia; óleos para
toalete; banho de espuma (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; água-de-toalete;
desinfetante (sabão -);essenciais (óleos -);água de
cheiro; beleza (máscaras de -);removedor de
cosmético; perfumes; desodorante (sabonete );esmalte para as unhas; batons para os lábios; talco
para toalete; unhas (esmalte para -);perfumaria
(produtos de -);cremes cosméticos; água de lavanda;
unhas (produtos para o cuidado das -);pó para
maquiagem; clarear (cremes para -) a pele; filtros
solares; óleo de lavanda; extratos de flores
[perfumaria]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
826088619, 829730672.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902973991 21/09/2010
351
Tit.CSU CARDSYSTEM S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01896779000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CSU.Acquirer
NCL(9) 35 compilação de informação para bancos
de dados de computador; negócios (consultoria
profissional em -);negócios (pesquisa em -);negócios
(informações de -);pesquisa de dados em arquivos
de computador [para terceiros];negócios (consultoria
em gestão e organização de -);bancos de dados de
computador (compilação de informação em );negócios (levantamentos de informações de );gestão (consultoria em -) de negócios; bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -);negócios (consultoria em gestão
de -);atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor];gestão computadorizada
de arquivos; sistematização de informações em
bancos de dados de computador; serviços de
processamento de dados [compilação em banco de
dados]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "ACQUIRER".
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.902974025 21/09/2010
Tit.PEDRO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02685904190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Grupo Sampegada

CFE(4) 28.19
NCL(9) 41 grupo musical; grupo musical[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "GRUPO".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902974033 21/09/2010
351
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FORTALIZE
NCL(9) 05 suplementos alimentares minerais;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal
Procurador: ANDREA CARVALHAL MACEDO DE
ALMEIDA
No.902974041 21/09/2010
Tit.EXPORTADORA VIEYZA LTDA (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7147929
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SANTA ALBA

351

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 33 vinho
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.902974050 21/09/2010
100
Tit.CONFECÇÕES BRILHO D' SOL LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08361830000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRILHO D´SOL

351

CFE(4) 1.3.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
roupas[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário[ informação, assessoria,
consultoria ]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG
826053793.
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Procurador: PORTFOLIO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902974076 21/09/2010
351
Tit.JJ GONÇALVES ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08113627000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JJ GONÇALVES ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA

CFE(4) 7.3.11
NCL(9) 36 administração de imóveis; administração
de imóveis[ informação, assessoria, consultoria
];administração de condomínio; administração de
condomínio[ informação, assessoria, consultoria
];administração predial; administração predial[
informação, assessoria, consultoria ];corretagem
*;corretagem *[ informação, assessoria, consultoria
];administração de carteira locatícia; administração
de carteira locatícia[ informaçãoo, assessoria,
consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902974084 21/09/2010
Tit.LEILA CRISTIANE DA SILVA PESSOA ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07253466000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: A ABDUÇÃO

351

CFE(4) 26.1.1; 26.2.1; 26.5.1
NCL(9) 25 bermudas; capotes; calças; calças
compridas; bandanas; capuzes [vestuário];casacos
[vestuário];blazers [vestuário];bonés; macacões;
artigos de malha [vestuário];jaquetas; saias;
camisas; camisetas; coletes
Procurador: DILERMAR RIBEIRO SCHAEWER
No.902974092 21/09/2010
100
Tit.SANDRA DE SOUZA MAIA DE SÁ (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09293318000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 0800 CONFECÇÕES
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
fitas e laços; comércio (através de qualquer meio) de
redes; comércio (através de qualquer meio) de
tecidos; comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes; comércio (através de qualquer
meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho];aluguel
de
máquinas
de
venda
automática; amostras (distribuição de -);assessoria
em gestão comercial ou industrial; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários; comércio
(através de qualquer meio) de fios e fibras para uso
têxtil; importação-exportação (agências de -

);comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; cartão de
vantagem (emissão e distribuição de cartões de
benefícios que dão ao respectivo titular acesso a
vantagens
no
preço
de
determinados
produtos);administração de empresa; comércio
(através de qualquer meio) de tendas; agenciamento
de mercadoria [intermediação];comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas para
embalagem; distribuição de amostras; industrial ou
comercial (assessoria em gestão -);organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer
meio)
de
botões
[artigos
de
armarinho];comércio (através de qualquer meio) de
capachos e esteiras; assessoria, consultoria e
informação sobre organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; comércio (através de
qualquer meio) de rendas e bordados; serviços de
layout para fins publicitários; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; assessoria em gestão de negócios;
levantamentos de informações de negócios;
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
tapeçarias murais; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de chapelaria;
compras para terceiros (serviços de -) [compra de
produtos
e
serviços
para
outras
empresas];decoração de vitrines; feiras (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários; comércio
(através de qualquer meio) de cordas e fios;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens; demonstração de produtos; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
pentes e esponjas; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: PAULO BASTOS
No.902974106 21/09/2010
Tit.CRISTOVÃO DA SILVA DANEL (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12203232000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARKLON

351

CFE(4) 27.5.1; 29.1.1,8
NCL(9) 25 vestuário *;camisas; bermudas
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA
No.902974114 21/09/2010
Tit.LEILA CRISTIANE DA SILVA PESSOA ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07253466000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TIBERIAN

351

CFE(4) 23.5.1; 27.5.1
NCL(9) 25 saias; macacões; capotes; calças; artigos
de
malha
[vestuário];camisetas;
casacos
[vestuário];bermudas; calças compridas; camisas;
bonés;
coletes;
bandanas;
blazers
[vestuário];capuzes [vestuário];jaquetas
Procurador: DILERMAR RIBEIRO SCHAEWER
No.902974122 21/09/2010
Tit.CBN SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04273695000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPRESSO MANIA

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.902974149 21/09/2010
351
Tit.ACOBAR ASSOC. BRAS. DOS CONST. DE
BARCOS E SEUS IMPLEM. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42519363000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACOBAR

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 42 estudos para projetos técnicos; perícia
técnica na área de engenharia; assessoria,
consultoria e informação sobre testes de segurança
de produtos para consumidores [testes de
materiais];certificação (serviços de teste, análise e
avaliação de produtos e serviços de terceiros para
fins de - );serviços prestados por órgão fiscalizador
da profissão, a saber,
avaliação de serviços
profissionais, no intuito de medir a conformidade
destes serviços às normas profissionais vigentes;
engenharia naval [projeto de -];controle de qualidade
na indústria; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, controle de
qualidade de produtos ou de serviços prestados por
profissionais
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
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No.902974190 21/09/2010
Tit.JOSÉ ALEXANDRE SABINO (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12028420000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MADLY
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351

CFE(4) 26.1.12; 27.5.1
NCL(9) 25 coletes; jaquetas; camisetas; capotes;
casacos [vestuário];bermudas; bandanas; blazers
[vestuário];bonés; saias; calças; camisas; artigos de
malha [vestuário];capuzes [vestuário];macacões;
calças compridas
Procurador: DILERMAR RIBEIRO SCHAEWER
No.902974203 21/09/2010
Tit.NUTRITERAPICA - TERAPIA MEDICO
NUTRICIONAL LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03225975000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NUTRITERÁPICA

351

CFE(4) 5.7.2; 26.3.7; 27.5.1
NCL(9) 44 assessoria, consultoria e informação em
assistência médica, prestada por médicos e outros
especialistas da área médica; nutricionista [serviço
de -];assessoria, consultoria e informação em
nutrição; assessoria, consultoria e informação sobre
suplementos dietéticos e nutrição; assistência
médica; alimentação natural, macrobiótica [serviços
médicos de nutrição];assessoria, consultoria e
informação
médica;
orientação
nutricional;
assessoria, consultoria e informação na área
médica; assessoria, consultoria e informação sobre
cuidados médicos; tratamento médico; análise e
prognóstico nutricional
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/C LTDA.
No.902974220 21/09/2010
Tit.ALEXANDRE P. PITTOLI - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11944102000181
*901788015
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 1.1.1; 26.4.4; 27.5.1
NCL(9) 25 blazers [vestuário];macacões; camisas;
meias; calças; ginástica (roupa para -) [colante];robe;
bonés;
casacos
[vestuário];gabardines
[vestuário];bandanas; cachecóis; parcas; vestuário
*;roupa
íntima;
saias;
capotes;
cintos
[vestuário];artigos de malha [vestuário];bermudas;
camisetas; capuzes [vestuário];pijamas; calças
compridas; jaquetas
Procurador: DILERMAR RIBEIRO SCHAEWER
No.902974254 21/09/2010
Tit.PATRÍCIA FERREIRA DA COSTA
LANCHONETE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10999445000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATELIÊ DOS SALGADOS

100

CFE(4) 8.1.25; 27.5.8
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.902974262 21/09/2010
351
Tit.ELDA NEILA FERREIRA DE SIQUEIRA ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12508873000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DONAIRE
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No.902974246 21/09/2010
351
Tit.ELDA NEILA FERREIRA DE SIQUEIRA ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12508873000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LUZILUZ

CFE(4) 26.3.1; 26.4.12; 27.5.1
NCL(9) 25 parcas; capotes; artigos de malha
[vestuário];camisetas;
calças;
cintos
[vestuário];bermudas; bonés; macacões; pijamas;
saias; robe; bandanas; casacos [vestuário];blazers
[vestuário];capuzes [vestuário];coletes; gabardines
[vestuário];jaquetas; camisas; meias; roupa íntima;
cachecóis; vestuário *;ginástica (roupa para -)
[colante];calças compridas
Procurador: DILERMAR RIBEIRO SCHAEWER
No.902974270 21/09/2010
Tit.MARCO ANTONIO LESSA DOS SANTOS
(BR/BA)

100

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55913598504
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHOR
NCL(9) 30 chocolate (bebidas de -) com leite; cacau
em pó;bala comestível ;cacau (produtos de -);cacau
[doce de-];barra dietética de cereais; caramelos
[doces];chocolate (bebidas à base de -);brigadeiro,
cajuzinho e quindim; sorvetes; bolo, preparado para
consumo final, confeitado ou não ;confeitos; doces
[confeitos];bebidas à base de cacau; chocolate;
chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para
fabricação de bebidas];bebidas à base de chocolate
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTRO
006285570.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902974343 21/09/2010
351
Tit.ROBOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDE ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11065280000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROBOCENTER
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos[ informação ];comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água[ informação,
consultoria ];comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
ópticos[ informação, consultoria ];comércio (através
de qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de aparelhos de locomoção por
terra, por ar ou por água[ informação, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
e instrumentos científicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos[ informação, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos[ informação, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade[ informação, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de motores (exceto os
motores para veículos terrestres);comércio (através
de qualquer meio) de motores (exceto os motores
para veículos terrestres)[ informação, consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
e instrumentos de sinalização; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
sinalização[ informação, consultoria ];comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas[
informação, consultoria ];assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet[
informação,
assessoria,
consultoria
];comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos para o registro, a transmissão e
a reprodução de som ou imagens[ informação,
consultoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902974360 21/09/2010
090
Tit.JACKESON DE OLIVEIRA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36667684900
*COMPROVE A ATIVIDADE EXERCIDA À ÉPOCA
DO DEPÓSITO.
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.902974394 21/09/2010
Tit.JULIANA MIARA DE ALMEIDA QUADROS
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03704973920
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INOVEODONTOLOGIA
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100

Marca: SOLARIZE
NCL(9) 05 suplementos alimentares minerais;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal
Procurador: ANDREA CARVALHAL MACEDO DE
ALMEIDA
No.902977695 22/09/2010
100
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIPOLIZE
NCL(9) 05 suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplementos
alimentares minerais
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REGISTRO
821675850.
Procurador: ANDREA CARVALHAL MACEDO DE
ALMEIDA

CFE(4) 27.5.1-2; 27.5.4,8
NCL(9) 44 odontologia; assessoria, consultoria e
informações sobre medicina, assistência médica e
odontológica; assessoria, consultoria e informação
odontológica; odontologia [cirurgião-dentista]
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG.
830080813.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902975382 22/09/2010
090
Tit.ARNALDO LUIS NUNES FERREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19435827853
*COMPROVE A ATIVIDADE EXERCIDA À ÉPOCA
DO DEPÓSITO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902975528 22/09/2010
351
Tit.CLÍNICA LUIZ FELIPPE MATTOSO LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33070228000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FELIPPE MATTOSO
NCL(9) 44 serviços de raio-x; clínicas médicas;
assessoria, consultoria e informação em assistência
médica, prestada por médicos e outros especialistas
da área médica; assessoria, consultoria e
informação na área médica; assessoria, consultoria
e informação sobre cuidados médicos; saúde
(serviços de -);tratamento médico; assessoria,
consultoria e informação no campo da saúde e da
medicina; assistência médica
Procurador: DI BLASI, PARENTE & ASS. PROP.
IND. LTDA
No.902977547 22/09/2010
Tit.MASTER INK - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA -EPP. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03406466000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASTER-INK

No.902980670 23/09/2010
351
Tit.BIO-EXTRATUS COSMÉTIC NATURAL LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02176615000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOCELL
NCL(9) 03 cabelos (tinturas para os -);loções para
uso cosmético; cosméticos; sabonete desodorante;
xampus; cremes cosméticos; cabelos (preparações
para ondular -);condicionador [cosmético]
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.902981854 23/09/2010
Tit.CASA DI CONTI LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46842894000168
*PED. 830089985.
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
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No.902982036 23/09/2010
Tit.JOANA APPENDINO VIEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27152365814
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAZA JOWS PRODUÇÕES

351

100

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(9) 09 cartuchos vazios para impressoras;
cartuchos com fita para impressoras matriciais
*INCISO VI DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: MARPA CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.902977636 22/09/2010
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

No.902977792 22/09/2010
351
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TEMPORIZE
NCL(9) 05 suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; alimentos dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal
Procurador: ANDREA CARVALHAL MACEDO DE
ALMEIDA

351

CFE(4) 3.13.9; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 35 bancos de dados de computador
(compilação de informação em -);bancos de dados
de computador (compilação de informação em -)
[assessoria
,
consultoria
,
informação];sistematização de informações em
bancos de dados de computador; sistematização de
informações em bancos de dados de computador
[assessoria , consultoria , informação];bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -);bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -) [assessoria ,
consultoria , informação];compilação de informação
para bancos de dados de computador; compilação
de informação para bancos de dados de computador
[assessoria , consultoria , informação];serviços de
compilação e disponibilização de informações em

bancos de dados; de computador, em portais e sites
da internet.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'PRODUÇÕES'.
Procurador: TÂNIA AOKI CARNEIRO
No.902982230 23/09/2010
Tit.JOANA APPENDINO VIEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27152365814
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAZA JOWS PRODUÇÕES

351

CFE(4) 3.13.9; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 41 espetáculos (serviços de -);espetáculos
(serviços de -)[ informações, assessoria, consultoria
];entretenimento;
entretenimento[
informações,
assessoria, consultoria ];divertimento; divertimento[
informações,
assessoria,
consultoria
];festas
(planejamento de -);festas (planejamento de -)[
informações, assessoria, consultoria ];organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento];organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento][
informações,
assessoria, consultoria ];organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário];organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário][
informações, assessoria, consultoria ];competições
(organização
de
-)
[educação
ou
entretenimento];competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento][
informações,
assessoria, consultoria ];produção de shows;
produção de shows[ informações, assessoria,
consultoria ];animação de festa; animação de festa[
informações, assessoria, consultoria ];decoração de
festa, cerimonial e outros eventos; decoração de
festa, cerimonial e outros eventos[ informações,
assessoria, consultoria ];empresário [organização e
produção de espetáculos];empresário [organização e
produção de espetáculos][ informações, assessoria,
consultoria ];discoteca (serviços de -);discoteca
(serviços de -)[ informações, assessoria, consultoria
];exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos[ informações, assessoria,
consultoria ];organização de bailes; organização de
bailes[
informações,
assessoria,
consultoria
];organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização de exposições para fins
culturais ou educativos[ informações, assessoria,
consultoria ];planejamento de festas; planejamento
de festas[ informações, assessoria, consultoria
];shows (produção de -);shows (produção de -)[
informações, assessoria, consultoria ];cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -);cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -)[ informações,
assessoria, consultoria ];agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] ;agente artístico;
literário e cultural [promotor de evento] [
informações, assessoria, consultoria ];desfile de
moda somente para entretenimento; desfile de moda
somente
para
entretenimento[
informações,
assessoria, consultoria ];promotor de eventos [se
artísticos/culturais];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais][
informações,
assessoria,
consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'PRODUÇÕES'.
Procurador: TÂNIA AOKI CARNEIRO
No.902982460 23/09/2010
Tit.JOANA APPENDINO VIEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27152365814
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

351
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Marca: CAZA JOWS PRODUÇÕES

CFE(4) 3.13.9; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 42 artes gráficas (serviços de criação em );artes gráficas (serviços de criação em -)[
informações, assessoria, consultoria ];desenhista de
moda;
desenhista
de
moda[
informações,
assessoria,
consultoria
];estilismo
[desenho
industrial];estilismo
[desenho
industrial][
informações, assessoria, consultoria ];criação em
artes gráficas (serviços de -);criação em artes
gráficas (serviços de -)[ informações, assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre decoração de interiores; assessoria,
consultoria e informações sobre decoração de
interiores[ informações, assessoria, consultoria
];projeto de decoração; projeto de decoração[
informações, assessoria, consultoria ];interiores
(decoração de -);interiores (decoração de -)[
informações, assessoria, consultoria ];decoração de
interiores; decoração de interiores[ informações,
assessoria, consultoria ];composição gráfica [criação
em arte gráfica];composição gráfica [criação em arte
gráfica][ informações, assessoria, consultoria
];estilista;
estilista[
informações,
assessoria,
consultoria ];assessoria, consultoria e informações
sobre artes gráficas; assessoria, consultoria e
informações sobre artes gráficas[ informações,
assessoria, consultoria ];desenho artístico; desenho
artístico[ informações, assessoria, consultoria
];pintura artística; pintura artística[ informações,
assessoria, consultoria ].
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'PRODUÇÕES'.
Procurador: TÂNIA AOKI CARNEIRO

consultoria ];recreação (provimento de instalações
para -);recreação (provimento de instalações para )[informação,
assessoria,
consultoria
];entretenimento [lazer] (informações sobre );entretenimento [lazer] (informações sobre )[informação, assessoria, consultoria ];organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento];organização
de
competições
[educação
ou
entretenimento][informação,
assessoria, consultoria ];competições (organização
de -) [educação ou entretenimento];competições
(organização
de
-)
[educação
ou
entretenimento][informação, assessoria, consultoria
];apresentação
de
espetáculos
ao
vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo[informação,
assessoria, consultoria ];recreação (informações
sobre -);recreação (informações sobre -)[informação,
assessoria, consultoria ];competições desportivas
(organização
de
-);competições
desportivas
(organização
de
-)[informação,
assessoria,
consultoria ];desportivos (serviços de acampamentos
-);desportivos (serviços de acampamentos )[informação, assessoria, consultoria ];informações
sobre recreação; informações sobre recreação[
assessoria, consultoria ];organização de exposições
para fins culturais ou educativos; organização de
exposições
para
fins
culturais
ou
educativos[informação,
assessoria,
consultoria
];provimento de instalações desportivas; provimento
de instalações desportivas[informação, assessoria,
consultoria
];entretenimento;
entretenimento[informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO ARENA.
Procurador: GLAUCO ZOLINE

);competições desportivas (organização de )[informação, assessoria, consultoria ];desportivos
(serviços de acampamentos -);desportivos (serviços
de acampamentos -)[informação, assessoria,
consultoria ];organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização de exposições
para fins culturais ou educativos[informação,
assessoria, consultoria ];produção de shows;
produção
de
shows[informação,
assessoria,
consultoria ];apresentação de espetáculos ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo[informação,
assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'ARENA'.
Procurador: GLAUCO ZOLINE

No.902987615 24/09/2010
Tit.FLAVIO JORDÃO - REPRESENTAÇÃOES
COMERCIAIS E EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10242347000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARENA RADICAL

CFE(4) 2.7.17; 18.1.23; 18.3.2; 21.3.25; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de competições [educação
ou entretenimento];organização de competições
[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria, consultoria ];provimento de instalações
desportivas; provimento de instalações desportivas[
informação, assessoria, consultoria ];entretenimento
[lazer] (informações sobre -);entretenimento [lazer]
(informações sobre -)[ informação, assessoria,
consultoria ];apresentação de espetáculos ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo[ informação,
assessoria, consultoria ];desportivos (serviços de
acampamentos
-);desportivos
(serviços
de
acampamentos
-)[
informação,
assessoria,
consultoria ];organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário];organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário][informação,
assessoria, consultoria ];competições (organização
de -) [educação ou entretenimento];competições
(organização
de
-)
[educação
ou
entretenimento][informação, assessoria, consultoria
];divertimento; divertimento[informação, assessoria,
consultoria ];competições desportivas (organização
de -);competições desportivas (organização de )[informação,
assessoria,
consultoria
];entretenimento;
entretenimento[
informação,
assessoria,
consultoria
];informações
sobre
recreação; informações sobre recreação[informação,
assessoria, consultoria ];recreação (informações
sobre -);recreação (informações sobre -)[informação,
assessoria,
consultoria
];organização
de
competições
desportivas;
organização
de
competições desportivas[informação, assessoria,
consultoria ];produção de shows; produção de
shows[informação,
assessoria,
consultoria
];recreação (provimento de instalações para );recreação (provimento de instalações para )[informação, assessoria, consultoria ];organização
de exposições para fins culturais ou educativos;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos[informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: GLAUCO ZOLINE

351

No.902987585 24/09/2010
241
Tit.FLAVIO JORDÃO - REPRESENTAÇÃOES
COMERCIAIS E EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10242347000102
*REG.C/PAN.: 829984445; PED.C/OP.: 830667768
Procurador: GLAUCO ZOLINE
No.902987607 24/09/2010
Tit.FLAVIO JORDÃO - REPRESENTAÇÃOES
COMERCIAIS E EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10242347000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARENA 2 RODAS

351

CFE(4) 18.1.21; 27.5.1; 27.7.1
NCL(9) 41 organização de competições desportivas;
organização
de
competições
desportivas[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário][ informação, assessoria,
consultoria ];divertimento; divertimento[ informação,
assessoria, consultoria ];produção de shows;
produção
de
shows[informação,
assessoria,

CFE(4) 7.1.24; 26.2.5; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de competições [educação
ou entretenimento];organização de competições
[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria, consultoria ];recreação (provimento de
instalações para -);recreação (provimento de
instalações para -)[ informação, assessoria,
consultoria ];divertimento; divertimento[ informação,
assessoria, consultoria ];entretenimento [lazer]
(informações
sobre
-);entretenimento
[lazer]
(informações sobre -)[informação assessoria,
consultoria ];organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário];organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário][ informação,
assessoria, consultoria ];provimento de instalações
desportivas; provimento de instalações desportivas[
informação, assessoria, consultoria ];recreação
(informações sobre -);recreação (informações sobre
-)[
informação,
assessoria,
consultoria
];entretenimento;
entretenimento[
informação,
assessoria,
consultoria
];informações
sobre
recreação;
informações
sobre
recreação[
informação, assessoria, consultoria ];organização de
competições
desportivas;
organização
de
competições desportivas[informação, assessoria,
consultoria ];competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];competições
(organização
de
-)
[educação
ou
entretenimento][informação, assessoria, consultoria
];competições desportivas (organização de -

No.902987631 24/09/2010
Tit.FLAVIO JORDÃO - REPRESENTAÇÃOES
COMERCIAIS E EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10242347000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXTREME BUS

351

No.902987658 25/09/2010
400
Tit.EDSON OSVALDO ZANIBONI ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78823655000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: sal temperado GALETOS
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NCL(9) 28 jogos *;jogos eletrônicos, exceto aqueles
adaptados para uso apenas com aparelhos de
televisão; passatempo [divertimento, diversão,
entretenimento];construção (jogos de -)
Procurador: FELIPE LUIS ISER DE MEIRELLES

CFE(4) 8.7.25
NCL(9) 30 salada (molho para -); condimentos;
tomilho; sal para conservar alimentos; molhos
[condimentos]; tempero [condimento]; temperos;
chutney [condimento]; conservar alimentos (sal para
-); colorau [v.d. urucum] [condimento]; alecrim; alho
[condimento]; sal de cozinha; cozinha (sal de -);
pimenta; açafrão [temperos]; leite de soja
[condimento]; cominho; carne (produtos para
amaciar -) para uso doméstico; especiarias; orégano;
urucum para uso alimentar [condimento]; alfafa
[condimento]; louro
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAL TEMPERADO GALETOS".
Procurador: O PRÓPRIO.
No.902987674 25/09/2010
400
Tit.EDSON OSVALDO ZANIBONI ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78823655000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: sal temperado CHURRASCO

No.902992783 28/09/2010
351
Tit.DMG WORLD MEDIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67685933000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZARPAR
NCL(9) 35 negócios (consultoria em gestão e
organização de -);negócios (informações de );serviços de processamento de dados [compilação
em banco de dados];negócios (avaliações de );administração comercial; administração comercial[
assessoria ]
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902992880 28/09/2010
351
Tit.DMG WORLD MEDIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67685933000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZARPAR
NCL(9) 42 aluguel de software de computador;
planejamento, confecção, manutenção e atualização
de páginas eletrônicas; planejamento, confecção,
manutenção e atualização de páginas eletrônicas[
assessoria, consultoria ];manutenção de software de
computador; tratamento de informação/dados
[serviço de informática]
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.902993356 28/09/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

CFE(4) 8.7.25
NCL(9) 30 salada (molho para -);temperos; chutney
[condimento];cominho;
alho
[condimento];louro;
tempero
[condimento];caril
[curry
(ingl.)]
[especiaria];cozinha (sal de -);condimentos; orégano;
açafrão [temperos];alfafa [condimento];sal para
conservar alimentos; algas [condimentos];alecrim;
molhos [condimentos];pimenta; carne (produtos para
amaciar -) para uso doméstico; conservar alimentos
(sal para -);especiarias; gengibre [especiaria];sal de
cozinha; tomilho
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "SAL TEMPERADO CHURRASCO".
Procurador: O PRÓPRIO.

No.902997769 29/09/2010
351
Tit.THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION (PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7201761
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POEN GATIDEX
NCL(9) 05 medicamentos para uso humano
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.903004976 30/09/2010
Tit.FLAVIO JORDÃO - REPRESENTAÇÃOES
COMERCIAIS E EVENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10242347000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NIGHT SURFERS

No.903005212 30/09/2010
Tit.EXPORTADORA VIEYZA LTDA (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7147929
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEXTA CAMPEON
NCL(9) 33 vinho
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA

351

No.903005948 30/09/2010
100
Tit.RICCI & RICCI COMÉRCIO DE CALÇADOS
LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12122948000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAPADOCCIA

351

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI,
REG.829381937.
Procurador: HEMERSON GABRIEL SILVA

No.902988441 27/09/2010
351
Tit.FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE
JOINVILLE (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84714682000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIO CAUTUS

CFE(4) 26.4.2; 26.13.25; 27.5.1,17

assessoria, consultoria ];produção de shows;
produção de shows[ informação, assessoria,
consultoria ];apresentação de espetáculos ao vivo;
apresentação de espetáculos ao vivo[ informação,
assessoria, consultoria ];recreação (informações
sobre -);recreação (informações sobre -)[informação,
assessoria, consultoria ];recreação (provimento de
instalações para -);recreação (provimento de
instalações
para
-)[informação,
assessoria,
consultoria ];entretenimento [lazer] (informações
sobre -);entretenimento [lazer] (informações sobre )[informação, assessoria, consultoria ];organização
de
espetáculos
[shows]
[serviços
de
empresário];organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário][informação, assessoria,
consultoria ];organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização de exposições
para fins culturais ou educativosinformação,
assessoria, consultoria ];competições (organização
de -) [educação ou entretenimento];competições
(organização de -) [educação ou entretenimento][
informação, assessoria, consultoria ];organização de
competições
desportivas;
organização
de
competições desportivas[ informação assessoria,
consultoria ];competições desportivas (organização
de -);competições desportivas (organização de )[informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'SURFER'.
Procurador: GLAUCO ZOLINE

CFE(4) 1.7.6; 1.15.24; 2.1.8; 27.5.1
NCL(9) 41 organização de competições [educação
ou entretenimento];organização de competições
[educação
ou
entretenimento][
informação,
assessoria, consultoria ];divertimento; divertimento[
informação, assessoria, consultoria ];provimento de
instalações desportivas; provimento de instalações
desportivas[ informação, assessoria, consultoria
];entretenimento;
entretenimento[informação,
assessoria, consultoria ];desportivos (serviços de
acampamentos
-);desportivos
(serviços
de
acampamentos
-)[informação,
assessoria,
consultoria
];informações
sobre
recreação;
informações
sobre
recreação[informação,

No.903007819 01/10/2010
351
Tit.WEBTV TRANSMISSÕES ON LINE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07256219000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALIVEWEBTV.COM

704 DIRMA – Despachos em Pedidos
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Procurador: EDE SILVA MOREIRA
No.903018543 06/10/2010
Tit.MANA S DO BRASIL PRODUÇÕES
ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03563941000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REVEILLON DA LAGOA 2010

351

CFE(4) 26.4.2; 26.7.1; 27.5.1
NCL(9) 38 comunicação por terminais de
computador; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'ALIVE WEB TV' E '.COM'
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.903007851 01/10/2010
351
Tit.WEBTV TRANSMISSÕES ON LINE S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07256219000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALIVEWEBTV.COM

CFE(4) 26.4.2; 26.7.1; 27.5.1
NCL(9) 41 produção de programas de rádio e
televisão
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'ALIVE WEB TV' E '.COM'
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.903018411 06/10/2010
351
Tit.DAVID DOS SANTOS ROSARIO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09783625780
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ORGANO
NCL(9) 32 não-alcoólicas (bebidas -);substância
para fazer bebida não alcoólica
;suco de fruta
(bebidas não alcoólicas à base de -);fruta (bebidas
não alcoólicas à base de suco de -);bebidas nãoalcoólicas;
refrigerante
[bebida];águas
[bebidas];bebida energética não alcoólica; isotônicas
(bebidas -);coquetéis não-alcoólicos
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.903018470 06/10/2010
351
Tit.UNIPELLI INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00596161000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Uniesp
NCL(9) 01 impermeabilização de couro (substâncias
químicas para -);couro (substâncias químicas para
impregnação de -);curtume (preparações para -) de
couro; renovar (substâncias químicas para -) couro;
peles (produtos para curtir -) exceto óleos; couro
(substâncias químicas para impermeabilização de );couro (substâncias químicas para renovar );mástique para couro; couro (substâncias para
preparação de -);couro (mástique para -);óleos para
preparar couro no processo de manufatura; tanino;
curtir (substâncias para -);curtume (preparações
para -) de peles; peles (preparações para curtume
de -);substâncias químicas para preparação de
couro; tanantes (substâncias -);peles (produtos para
curtir -);óleos para curtir couro; couro (preparações
para curtume de -);impregnação de couro
(substâncias químicas para -);sumagre para curtume

CFE(4) 24.17.25
NCL(9) 44 cabeleireiro (salões de -);salões de
cabeleireiro; estética facial e corporal; depilação;
massagem; beleza (salões de -);manicure e
pedicure; manicure; corte de cabelo masculino,
feminino e infantil; estética [tratamento da pele e
cabelo];salões de beleza
Procurador: O PRÓPRIO.
CFE(4) 1.1.1; 27.5.1
NCL(9) 41 roteirização (serviços de -);discoteca
(serviços de -);divertimento; organização de bailes;
apresentação de espetáculos ao vivo; promotor de
eventos [se artísticos/culturais];entretenimento [lazer]
(informações sobre -);organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário];planejamento de
festas; cenários para shows
(aluguel de
);entretenimento; espetáculos ao vivo (apresentação
de -);produção de shows; teatro de variedades
[espetáculos musicais];festas (planejamento de );shows (produção de -);espetáculos (serviços de -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'REVEILLON'.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.903018551 06/10/2010
Tit.ANA JOAQUINA FIGUEIREDO BARRETO
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12572785000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BENEVENTO
NCL(9) 30 molho de tomate
Procurador: O PRÓPRIO.

351

No.903018578 06/10/2010
351
Tit.R.E.P. GRECCHI CONFECÇÕES - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10318469000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SRTA STAR

CFE(4) 1.1.2; 27.5.1
NCL(9)
25
combinações
[vestuário];malhas
[vestuário];ginástica (roupa para -) [colante];luvas
[vestuário];sobretudos
[vestuário];camisetas;
capuzes [vestuário];calças; roupa para ginástica;
blazers [vestuário];confeccionados (forros -) [parte
de vestuário];macacões; vestuário *;bolsos; casacos
[vestuário];bermuda para prática de esporte; saias;
camisas; colarinhos [vestuário];bermudas; coletes;
jaquetas; cintos [vestuário];artigos de malha
[vestuário];calças
compridas;
confeccionado
(vestuário -)
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES
No.903021188 06/10/2010
Tit.MARISA NACAGAWA TEIXEIRA (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02525088000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOLLE BIJOUX

No.903028077 08/10/2010
351
Tit.R & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10964913000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLETO'S

351

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para bebês
Procurador: UNIF MARCAS E PATENTES LTDA
No.903028158 08/10/2010
351
Tit.WASHINGTON DOS ANJOS LEITE INDUSTRIA
DE SORVETE-ME. (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08321344000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DELEITE SORVETES

CFE(4) 8.1.18; 26.1.16; 27.5.1,8
NCL(9) 30 sorvete; creme [culinária];cremes gelados
(agentes para engrossar -);gelados comestíveis;
sorvetes (pós para preparar -);engrossar sorvetes
[cremes gelados] (agentes para -);gelados
comestíveis (pós para preparar -);comestíveis
(gelados -);engrossar creme batido (preparações
para -);sorvetes; sorvetes (agentes para engrossar );creme batido (preparações para engrossar -)
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS
ELEMENTOS NOMINATIVOS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.903028239 08/10/2010
Tit.ABBOTT LABORATORIES (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6997961
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11919805000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WHITE FOX

Marca: RESTORE
NCL(9) 10 algálias [sonda, cateter] [cirurgia];médicos
(aparelhos e instrumentos -);cateter cardiológico;
cirúrgicos (aparelhos e instrumentos -);cateteres;
dispositivos médicos de intervenção vascular
minimamente invasivos, a saber: plataformas
temporárias bioabsorvíveis montadas sobre sistemas
de entrega por cateter balão, consistindo em
catéteres e balões
*REPUBLICADO PARA INCLUSÃO DE ITENS NA
ESPECIFICAÇÃO QUE CONSTAVAM EM ANEXO
DA PETIÇÃO INCIAL.
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.903028247 08/10/2010
Tit.GIACÓIA & GIACÓIA LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01333295000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: zipittus

351

CFE(4) 1.15.15; 3.7.13; 3.7.15; 5.3.18
NCL(9) 31 suplemento alimentar para ração de
animal; ração para animal
Procurador: VANESSA DA SILVA FERRO
No.903068532 25/10/2010
Tit.COVELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33927419000142
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351

CFE(4) 3.1.6; 26.4.2
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de equipamento de processamento de dados e
computadores[ informação, assessoria, consultoria ]
Procurador: ROSA MARIA STANCEY
No.903089734 03/11/2010
241
Tit.INDÚSTRIA FRIGORÍFICA SÃO MIGUEL DO
GUAPORÉ IMP. E EXP. LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08872390000100
*PED. 902781081.
Procurador: HILDA BALBINO GIOCOMOLLI

CFE(4) 26.4.2; 26.13.1
NCL(9) 43 restaurantes; bar (serviços de -);cantinas
Procurador: MILTON DE MELLO JUNQUEIRA
LEITE
No.903028794 08/10/2010
241
Tit.ASSOCIAÇÃO RODRIGO MENDES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00085711000106
*PED.EX.REC. 900348623.
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO

CFE(4) 3.7.13; 3.7.15; 5.3.18
NCL(9) 31 ração para animal; suplemento alimentar
para ração de animal
Procurador: VANESSA DA SILVA FERRO

No.903037297 14/10/2010
155
Tit.VINÍCOLA PERICÓ LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08860219000172
*PET(WB) 810100377512, DE 06/12/2010
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.903073862 27/10/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.903037378 14/10/2010
155
Tit.VINÍCOLA PERICÓ LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08860219000172
*PET(WB) 810100377515, DE 06/12/2010
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.903067986 25/10/2010
Tit.COVELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33927419000142
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

No.903073900 27/10/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.903073935 27/10/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.903068028 25/10/2010
Tit.COVELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33927419000142
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

351

241

No.903090287 03/11/2010
Tit.NATURALMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07476083000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHÁ ARAGUAIA

100

No.903073870 27/10/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

351

CFE(4) 1.15.15; 3.7.13; 3.7.15; 5.3.18
NCL(9) 05 medicamentos para uso veterinário
Procurador: VANESSA DA SILVA FERRO

No.903089807 03/11/2010
Tit.INPAR S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67571414000141
*PEDS 902062123, 830624309 E 903021056.
Procurador: TÂNIA LEHMANN HERNANDEZ

No.903073960 27/10/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.903088975 03/11/2010
351
Tit.WHITE FOX SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
(BR/RJ)

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 30 erva para infusão, exceto medicinal; chá
*INCISO XIX DO ART.124 DA LPI. REGS.
813764270, 819546844 E 828268231. FICA AINDA
CONSIGNADA, A TÍTULO DE SUBSÍDIOS A
EVENTUAL RECURSO, A IDENTIFICAÇÃO DOS
PEDIDOS DE REGISTRO ANTERIORES DE NºS
828439303, 828940738, 828587140, 900118032,
829009094 E 901392030, AINDA NÃO
REGISTRADOS, CONSIDERADOS IGUALMENTE
COLIDENTES COM O PRESENTE SINAL.
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.903090333 03/11/2010
351
Tit.GEO-GRÁFICA E EDITORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44197044000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BÍBLIA KYRIA
NCL(9) 16 livro de bolso; livro didático; livro litúrgico;
livros
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.903091178 03/11/2010
351
Tit.TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44990901000143
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARLTON
NCL(9) 16 pincéis para escrever; pincéis para
pintores; livro didático; pinturas [quadros] com ou
sem moldura; quadros de pasta [polpa] de madeira
[papelaria];selos de correio; terços; bobina gomada
[para escritório];bonecos para fins didáticos [material
didático];papel contínuo; decalcomania; decalques;
duplicadores (telas de tinta para -);endereçamento
(placas para -), para máquinas de endereçar;
grampeador [material de escritório];estêncil; estêncil
[papelaria];estojos para escrever; etiquetas para
fichas; fitas de tinta para impressoras de
computador; fitas gomadas [papelaria];fotografias
(aparelhos para emoldurar -);guardanapos de papel;
lápis;
livros
razão;
material
escolar
[papelaria];obliteradora (máquina -) [máquina de
selo];papel (fitas de -);papel (pesos para -);tipografia
(caracteres de -);toalhas de papel para mesa; tubos
de papelão; apagar (produtos para -);aritméticas
(tabelas -);arquitetura (maquetes de -);bebês
(cueiros
de
papel
ou
celulose
para
-)
[descartáveis];bebês (fraldas-calças de papel ou
celulose para -) [descartáveis];branquetas para
tipografia,
exceto
de
tecido;
brasões
[sinetes];calcular (tabelas para -);canetas [material
de escritório];carimbos (suportes para -);cartão
postal; cartas, cartões, etc *;fatura e formulário; filme
de polietileno [para embalar ou embrulhar];fitas de
tinta para impressoras; sinete para lacrar; bobinas
para fitas de tinta; caixas para chapéus (papelão
para -);cartões de felicitações; cera para lacrar;
cilindros para máquinas de escrever; cartão para
menu [cardápio];quadros de avisos, de papel ou
papelão; escrever (equipamentos para -);garrafas
(invólucros de papelão ou papel para -);lacrar
(materiais para -) para papelaria; molduras para
compor [quadros];oleografias; papel carbono; portalápis; caderno de caligrafia; molde de papel e de
papelão; enciclopédia; agenda; cartão de visita;
cartão oleado; placas de endereçamento, para
máquinas de endereçar; publicações impressas;
regretas [componedores];régua t para desenho;
rolos para pintores de parede; rosários; suportes de
livros; suportes para canetas e lápis; telas de tinta
para duplicadores; papel da holanda; papel da índia;
papel vegetal; cardápio [cartão para -];emoldurar
fotografias (aparelhos para -);endereço (selos para );escritório (materiais de -), exceto móveis; espátulas
para cortar papel [material de escritório];filme
plástico para embrulhar; fotografias; fotografias
(suportes para -);furadores [material de escritório];giz
para
alfaiates;
grampeadores
[material
de
escritório];gravar (chapas ou placas para -);imagens
[representações gráficas];impressos horários; laços
de papel; lenços de papel; litográficas (pedras -);livro
cartonado; diário; mata-borrões; microondas (sacos
para cozinhar em forno -);modelar (materiais para );paletas para pintores; papel de carta; papel
luminoso; papel machê;papelão (artigos de );tinteiros porta-canetas; tiras de encadernação;
traçar (estiletes para -) para desenho; umedecedores
[material de escritório];aquarelas (godês para );atlas; caixas para canetas; carimbos [selos] (caixas
para -);cartões musicais de felicitações; cola para
papelaria ou para uso doméstico; anel de papel e
papelão para charuto; condutor descartável para a
mulher urinar de pé;chapéus de festa em papel;
caderno para música; blocos para desenho;
calendário de folhas destacáveis; recortes (álbuns de
-);bolacha para chope [descanso para copo de
cerveja];decalque (papel para -);desenho (régua t
para -);gomas [substâncias adesivas] para papelaria
ou uso doméstico; livros para escrever ou desenhar;
pentes para marmorear; capa plástica para
encadernação ou para disco; caderno escolar; livro
litúrgico; dinheiro (prendedores para -);embalagens
feitas de celulose regenerada (ompi);aglutinante
para escritório; almofada absorvente para alimentos;
cartão moldado; tecidos para encadernação; teclas
para máquinas de escrever; baralho para
cartomancia; bobina de papel e papelão; boletim
informativo; papel almaço pautado; papel da china;
papel descartável para assento sanitário; cortes
histológicos para fins didáticos; encadernação
(artigos para -);envelopes (máquinas de escritório
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para fechar -);escrever (artigos para -);filtragem
(materiais para -) [papel];fita adesiva (porta -)
[material de escritório];fitas para máquinas de
escrever; folhetos; fraldas de papel ou celulose para
bebês [descartáveis];indicadores não eletrônicos
para quadros; livros de canções [song books
(ingl.)];marcadores de livros; papel para cópias
[papelaria];papel para embrulho; papel para
máquinas registradoras; papel xuan [para pintura e
caligrafia chinesas];papelão *;papelão de pasta
[polpa] de madeira; pastas [papelaria];penas de aço;
tiras adesivas para papelaria ou para uso doméstico;
vasos de flores (papel para cobrir -);prendedores
para dinheiro; álbuns; bandeiras [de papel];bandejas
para ordenar e contar dinheiro; blocos de papel em
múltiplas
vias
[papelaria];bordados
[modelos];brochuras; buril para gravar água-forte;
caixas de papelão ou papel; cavaletes para pintura;
cheques (porta-talão de -);clipes para papel; rolos
para pintores de parede
;classificador [artigo
de escritório];periódicos; capa de papel para disco;
serpentina de papel; trincha [material de
pintura];bebês (fraldas de papel ou celulose para -)
[descartáveis];braçadeiras para instrumentos de
escrever; cartão de crédito (máquinas não elétricas
para boletos de -);compassos para desenhar;
plantas [impressos];revestimento de papel para
gavetas
[perfumado
ou
não];baralho
para
tarô;litografados (objetos de arte -);dicionário;
material didático [exceto aparelhos];papel laminado;
papel-pergaminho; perfurar (máquinas para -)
[material de escritório];apontador para lápis de
maquiagem; caneta com multi-uso [p.e. canetarelógio, caneta-lanterna] ;elo de papel ou papelão;
clichê plástico para tipografia; pranchetas para
desenho; quadros (apagadores para -);raspadeiras
de escritório [apagadores];réguas quadradas;
revistas em quadrinhos; selos [sinetes];arquivo de
mesa para microfilme; papel crepom; descansos de
mão para pintores; descansos de papel redondos
para mesa; diagramas; esteatita [giz para
alfaiates];estojos para artigos de escrever [material
de escritório];filme plástico, extensível, para uso em
paletização; filtros de papel para café;fitas autoadesivas [para papelaria ou uso doméstico];folhas
de celulose reciclada para embrulhar; giz para
litografia; godês para aquarelas; grampos para
papel; horários impressos; jogo americano de papel
para mesa; mapas geográficos; maquiagem (lenços
de papel para retirar -);cortador [material de
escritório]
;minas de lápis (porta -);papel
(guardanapos de -);papel toalha; papelão (tubos de );pastas para papéis; penas (limpa -) [canetas];tinta
(pedras de -) [recipientes de tintas];tipos [numerais e
letras
de
tipografia];transparências
[papelaria];estereótipo [clichê];almofadas de tinta
para carimbos; apagadores para quadros; arquivos
[material
de
escritório];blocos
de
notas
[cadernos];carimbar (selos para -);cartuchos de
papel, de forma cônica; catálogos; clichês para
tipografia; colchetes para papel; confecção de
vestuário (moldes para -);adesivo para álbum de
figurinha; publicações em fascículos impressos;
pincéis
[brochas];percevejos
[tachas];livro
de
contabilidade;
adesivo
[material
de
escritório];pranchetas; programas de computador
(fitas de papel e cartões para gravação de );representações gráficas; teares de jacquard
(cartões perfurados para -);endereçar (máquinas
para -);grafite [mina para lapiseira];giz para escrever;
globos terrestres; hectógrafos; ictiocola para
escritório ou uso doméstico; lacrar (cera para-);livros;
manuais [impressos];mimeografar (aparelhos e
máquinas para -);papel (laços de -);tábua ou chapa
para desenho; apoio de mão para pintor ;caderneta
de nota; compilação de obra literária; carta
geográfica; cartão de crédito telefônico não
codificado magneticamente; ponta de pena de
escrever de ouro; porta passaporte; reproduções
gráficas; retratos; revistas [periódicos];brocha [artigo
para pintura];papel acetinado; papel cartão; papel
estêncil; encadernação (fios para -);envoltórios
[papelaria];grafite [lápis para desenho];estatuetas de
papel machê;fichários para papéis soltos; fios para
encadernação; fitas de papel; fitas de tinta;
formulários [impressos];franquear (máquinas para -)

[máquinas para colar selos postais];giz (porta -);giz
para marcar; lacrar (máquinas para -) para escritório;
letras de aço; letras e números [caracteres de
tipografia];hebdomadário
[semanário;
publicação];livro de bolso; pantógrafos [instrumentos
para desenho];papéis soltos (fichários para -);papel
higiênico; pastas de arquivo; tintas *;umedecedores
para
superfícies
gomadas
[material
de
escritório];tinta para artista; estilográfo [caneta
tinteiro];adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria
ou
uso
doméstico;
águas-fortes
[gravuras];almanaques; amostras biológicas para
uso em microscopia [material didático];anéis de
charutos; anotações (blocos para -);apagar (moldes
para -);apontadoras de lápis (máquinas -) [elétricas
ou não elétricas];babadores de papel; blocos para
anotações; calendários; cartas [mapas];clipes para
canetas; componedores; fichário de mesa; livro
encadernado; café (filtros de papel para -);capas
[papelaria];carimbos (almofadas para -);clipes de
papel;
cortadores
de
papel
[material
de
escritório];cartão impresso para crachá;porta fita
adesiva [material de escritório];sinalizadores de
papel ou papelão; tela para encadernação; cortar
papel
(espátulas
para
-)
[material
de
escritório];descansos de papel para copos ou
garrafas;
envelopes
[papelaria];maquetes
de
arquitetura; máquinas não elétricas para boletos de
cartão de crédito; modelar (pasta para -);caneta
comum ou de precisão para desenho técnico;
apagador de tinta [corretivo];apara de papel; clichê
termoplástico para tipografia; coador [filtro] de papel;
cartão; cartão com imagem e mensagem impressa;
cartão postal sonoro; quadradas (réguas -);quadrosnegros; sacos [invólucros, sacolas] para embalar, de
papel ou plástico; tabelas aritméticas; telas de tinta
para máquinas de reprodução de documentos;
bandeja para tinta; papel de seda; dedeiras [material
de escritório];esquadros para desenho; estojos para
canetas; estojos para desenho; estojos para moldes;
etiquetas adesivas [papelaria];etiquetas, exceto de
tecido; fichas [papelaria];fitas adesivas para
papelaria ou para uso doméstico; folhas de papel
[papelaria];fotogravuras; galvanotipia (clichês de );impressas
(publicações
-);impressoras
de
computador (fitas de tinta para -);laminadoras
(máquinas -), para escritórios; lapiseiras; máquinas
de escrever [elétricas ou não elétricas];matérias
plásticas para modelar; minas de lápis; moldes para
apagar; moldes para confecção de vestuário; papel
*;papel para eletrocardiógrafos; papelaria (artigos de
-);passaporte (porta -);pastas [colas] para escritório
ou
uso
doméstico;
pastéis
[lápis
ou
bastões];tinteiros; apontadores de lápis [elétricos ou
não elétricos];argila para modelar; bilhetes; blocos
[papelaria];caixas para selos; calças (fraldas -) de
papel
ou
celulose
para
bebês
[descartáveis];canetas-tinteiro; fotótipo [clichê];clichê
de borracha para tipografia; cópias heliográficas
[plantas];réguas para desenhar; telas gomadas para
papelaria; descanso para copos de cerveja;
documentos (máquinas laminadoras para -), para
escritórios; embalagens de papel para cremes;
gravuras;
impressos
[gravuras];papel
para
embalagem; papel para radiogramas; pintores de
parede (rolos para -);capa de papel para assento de
vaso sanitário; testes, exercícios ou provas de
inteligência (material impresso);livro de tombo;
embalagens de papel ou plástico; carvão para
desenhar [lápis de -];placas para carimbar; plástico
bolha [para embalagem ou empacotamento];portacanetas; porta-talão de cheques; berço para mataborrão; papel para gráfica; caractere de imprensa;
cromos; desenhar (instrumentos para -);desenho
(esquadros para -);duplicadores [mimeógrafo;
hectógrafo];elásticos
para
escritório;
eletrocardiógrafos (papel para -);encerado (papel );esferas para canetas esferográficas; fitas de papel
e cartões para gravação de programas de
computador; fraldas-calças de papel ou celulose
para bebês [descartáveis];garrafas (embalagens de
papelão ou papel para -);impressão (conjuntos
portáteis para -) [material de escritório];litografias;
cortina de papel; marcar (giz para -);móveis de
arquivo [material de escritório];nanquim (tinta );números
[caracteres
de
tipografia];vinhetas
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(aparelhos para fazer -);amido (material de
embalagem, feito de -);aquarelas; arquivo (móveis
de -) [material de escritório] arquivo; bandejas para
correspondência; clichê estêncil; colas para
escritório ou uso doméstico; corretivos (líquidos -)
[material de escritório];suporte para mata borrão;
cartões perfurados para teares de jacquard; cola de
amido, para papelaria ou uso doméstico; selos para
endereço; tabelas para calcular; carimbo; curvas
francesas; encadernação (equipamentos e máquinas
para
-)
[equipamento
de
escritório];galés
[tipografia];impresso (material -);lápis para lousa;
paletização (filme plástico, extensível, para uso em );papel encerado; papel para cobrir vasos de flores;
pintura (cavaletes para -);picotar papel (máquinas
para -) [artigo de escritório];apostila para fim
educacional; duplicata [impresso];anuário; cartolina;
prospectos; quadros (indicadores não eletrônicos
para -);sacos para cozinhar em forno microondas;
tachas [percevejos];tela para decalque; telas para
pintura; bilhete de papel ou de cartolina; papel
marmorizado; carga para caneta; cromolitografias;
cueiros de papel ou celulose para bebês
[descartáveis];desenhar (artigos para -);desenhos
impressos; embalagem (material de -), feito de
amido; encadernação (tela para -);encadernações;
escrita (modelos de -);estojos de tintas [material
escolar];etiquetar (aparelhos manuais para -);fichas
de arquivo; filtro de papel; geográficos (mapas );gráficas (reproduções -);higiênico (papel -);jornais;
lápis de carvão; letreiros de papel ou cartão; lixo
(sacos de -), de papel ou plástico; lousas para
escrever; massa para modelar, exceto para uso
odontológico;
obreias
para
cartas;
pedras
litográficas; terrestres (globos -);toalhas de mesa e
guardanapos, de papel; toalhas de rosto, de papel;
viscose (folhas de -) para embalar; tinta para
escrever [para tinteiros];esfera para máquina de
escrever; bastões de tinta; borrachas para apagar;
canetas; carimbos [selos];cartazes [pôsteres];cartões
de participação [papelaria];circulares; corrigir (tintas
para -) [heliografia];canetas para desenho; sacos de
lixo, de papel ou plástico; lenços de papel para
retirar maquiagem; numeradores [máquinas para
numerar]
Procurador: HENRIQUE SOMADOSSI PRADO
No.903091216 03/11/2010
Tit.MOODLE PTY LTDA (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7711921
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MOODLE

CFE(4) 9.7.22; 27.5.1
NCL(9) 42 instalação de software de computador;
computador (duplicação de programas de );assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros; aluguel de
software de computador; computadores (projeto de
sistema de -);atualização de software de
computador; assessoria, consultoria e informação
em tecnologia da informação; conversão de dados e
programas de computador [exceto conversão
física];elaboração [concepção] de software de
computador; assistência técnica em software;
análise de suporte e sistema [serviço de
informática];análise
de
sistemas
[informática];estudos
para
projetos
técnicos;
programação
de
computador
[informática];manutenção de software de computador
Procurador: MARI LOURDES MACHADO GUERRA
No.903091852 04/11/2010
Tit.NANGE CONFECÇÕES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78611928000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RAIN MAKERS

100

NCL(9)
32
fruta
(néctares
de
-)
[nãoalcoólicos];limonadas; achocolatado em pó para
bebida; pó para milk-shake, exceto à base de leite;
bebidas à base de soro de leite; bebidas nãoalcoólicas; essências para fabricar bebidas; extratos
de fruta não alcoólicos; essência não alcoólica para
fabricar bebidas ;água potável para beber; bebida
energética não alcoólica; bebida fermentada não
alcoólica; água gasosa; fruta (extratos de -), não
alcoólicos; suco de fruta; polpa de fruta e de legume
para bebida; pó para suco; refrigerante [bebida];milk
shake; xarope de fruta; xarope para bebida não
alcoólica; malte [cerveja];não-alcoólicas (bebidas );suco de fruta (bebidas não alcoólicas à base de );bebida em xarope; água mineral [bebida];águas
minerais engarrafadas; bebidas (preparações para
fabricar -);frutas (sucos de -);frutas, verduras e
legumes (sucos de -) [bebidas];sorvetes (bebidas à
base de -);águas [bebidas];néctares de fruta [nãoalcoólicos];guaraná [bebida não alcoólica];água
clorada para beber; água desmineralizada para
beber; fruta (bebidas não alcoólicas à base de suco
de -);isotônicas (bebidas -);minerais (águas -)
engarrafadas; xaropes para bebidas; substância
para fazer bebida não alcoólica
*INCISO VII DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: MÁRCIA R. SANT ANNA
No.903094401 04/11/2010
155
Tit.FEDERAÇÃO LATINO AMERICANA DE
SUPORTE NUTRICIONAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80564297000157
*PET(WB) 810100376923, DE 03/12/2010
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.903106655 09/11/2010
165
Tit.SIDNEY LOPES RICCI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11671738000105
*ART. 134 C/C § 1º DO 128 DA LPI CESSIONÁRIA
HANS MOBILLE COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME PET. (WB)
810110395773 DE 09/02/2011. INT: ANTONIO
SÉRGIO MUCCI.
Procurador: ANTONIO SERGIO MUCCI
No.903107805 09/11/2010
100
Tit.BANANA CANDY INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06054131000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHAMEGO

351

CFE(4) 1.17.4; 3.1.14; 3.15; 18.1.5
NCL(9)
25
artigos
de
malha
[vestuário];confeccionado (vestuário -);saias; calças;
camisas; banho (roupas de -);combinações
[vestuário];roupas de imitação couro; blazers
[vestuário];suéteres; roupa para ginástica; jaquetas;
camisetas; macacões; vestuário *;calças compridas;
bermudas; cachecóis; meias
*INCISO I DO ART. 124 DA LPI.
Procurador: ROGÉRIO DE SOUZA

CFE(4) 9.7.22; 27.5.1
NCL(9) 09 programas de computador [para
download];programas de computador gravados;
programas operacionais para computador [gravados]
Procurador: MARI LOURDES MACHADO GUERRA
No.903091453 03/11/2010
Tit.MOODLE PTY LTDA (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7711921
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOODLE

No.903092247 04/11/2010
100
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0121398
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NESTLÉ NESCAU FAST ENERGIA QUE
DÁ GOSTO

351

CFE(4) 27.5.1
NCL(9) 29 frutas cristalizadas; fruta (pedaços de );frutas cobertas com açúcar; frutas cozidas; frutas
(geléias de -);bananada
*INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI, REG(S).:
811373371 818643544 818643536
Procurador: EXCLUSIVA MARCAS E PATENTES
SC LTDA
No.903107953 09/11/2010
351
Tit.ETHOS PHARMA INDÚSTRIA FARMACEUTICA
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01601127000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ETHOS FARMA

CFE(4) 1.15.9; 19.7.22; 29.1.11
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CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas; comércio (através de qualquer meio)
de produtos abrasivos para limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
limpar, polir, desengordurar e decapar; farmácia
[comércio de produtos farmacêuticos];comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de material para
curativos; importação-exportação (agências de );comércio (através de qualquer meio) de
preparações para branquear [lavanderia];comércio
(através de qualquer meio) de substâncias dietéticas
para uso medicinal; comércio (através de qualquer
meio) de preparações higiênicas para uso medicinal;
comércio (através de qualquer meio) de material de
limpeza; comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de preparações veterinárias; drogaria
[comércio]
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.903108992 10/11/2010
351
Tit.BEATRIZ ROSATI GAGLIARDO (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29662973877
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Just4Run
NCL(9) 41 assessoria, consultoria e informação em
treinamento
[demonstração][ensino];assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino][ assessoria ];academia de
ginástica (serviços de-);academia de ginástica
(serviços de-)[ assessoria ]
Procurador: O PRÓPRIO.
No.903109743 10/11/2010
351
Tit.MARCELO DOS SANTOS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02997244684
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Marcelu's Hair
NCL(9) 44 salões de beleza
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO 'HAIR'.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.903110385 10/11/2010
351
Tit.DRYUP EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO E
LAVAGEM EM GERAL SEM ÁGUA LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08248869000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Atelier de Beleza DryUp Automotivo
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NCL(9) 03 papel para polir; desengordurar (produtos
para -), exceto os utilizados durante o processo de
fabricação; lavagem a seco (produtos para );detergentes exceto os utilizados durante processo
de fabricação e para uso médico; produtos para
polimento; couro (cremes para -);desinfetante (sabão
-);papel de vidro [lixa de vidro];polir (cera para -);cera
para polir; clareamento de couro (produtos para );pedras de polir; xampus; limpeza de pára-brisa
(líquidos para -);couro (produtos para clarear );alvejantes
(produtos
-) [lavagem];pára-brisa
(líquidos para limpeza de -);conservantes para couro
[polir];vernizes (produtos para remover -);polir
(produtos para -);brilhar (produtos para fazer -)
[polir];antiferrugem (produtos -);couro (conservantes
para -) [produtos para polir];produtos para limpeza;
cremes para polir; trípole (pedra -) para polimento
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS
EXPRESSÕES 'DRY UP', "AUTOMOTIVO' E SEM
DIREITO AO USO DAS EXPRESSÕES 'ATELIER' E
'BELEZA', ISOLADAMENTE.
Procurador: MICHELLE CALFA POMBO
No.903110504 10/11/2010
Tit.AKVO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12644817000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OAZO

No.903120488 12/11/2010
351
Tit.BIOGENE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69951234000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ENGENDER BIOTECH

351

CFE(4) 1.13.1; 26.11.3
NCL(9) 05 diagnóstico (preparações para -) para uso
medicinal; kit para diagnóstico médico
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BIOTECH".
Procurador: ATEM & REMER ASSESSORIA E
CONSULTORIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
S/S LTDA
CFE(4) 26.2.1; 26.13.25; 27.5.1; 29.1.15
NCL(9) 40 tratamento de água; tratamento de água[
informação, assessoria, consultoria ];triagem de lixo
e de material reciclável [transformação];triagem de
lixo e de material reciclável [transformação][
informação, assessoria, consultoria ];assessoria,
consultoria e informação em tratamento de materiais;
assessoria, consultoria e informação em tratamento
de materiais[ informação, assessoria, consultoria
];lixo (tratamento de -) [transformação];lixo
(tratamento de -) [transformação][ informação,
assessoria, consultoria ];materiais (informação sobre
processamento de -);materiais (informação sobre
processamento de -)[ informação, assessoria,
consultoria ];reciclagem de resíduos e lixo;
reciclagem de resíduos e lixo[ informação,
assessoria, consultoria ];lixo e resíduos (reciclagem
de -);lixo e resíduos (reciclagem de -)[ informação,
assessoria, consultoria ];tratamento de água e
esgoto; tratamento de água e esgoto[ informação,
assessoria, consultoria ]
Procurador: LUIZ ROBERTO LONGO BRITO SILVA
No.903113775 11/11/2010
230
Tit.XK INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00184210000187
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: FERNANDA RECCO NANDI
No.903113821 11/11/2010
230
Tit.XK INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00184210000187
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: FERNANDA RECCO NANDI

CFE(4) 27.5.1

NCL(9) 37 construção civil (supervisão de trabalhos
de -);informação sobre construção; assessoria
consultoria
e
informação
em
construções;
terraplanagem; construção e reparação de obra civil;
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção; assessoria, consultoria e informações
sobre montagem/construção de estrutura predial;
perfuração do solo; construção e reparação em
colocação de alvenaria; construção (informação
sobre -);supervisão de trabalhos de construção civil;
construção *;reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou]
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

No.903120313 12/11/2010
351
Tit.SONDOSOLO GEOTECNIA E ENGENHARIA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48190573000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SONDOSOLO

No.903121700 16/11/2010
Tit.9M ARTIGOS INFANTIS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09317912000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: 9 MESES

351

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(9) 24 material têxtil; cobertura de mesa
[toalha];colchas; caminhos de mesa; capas para
almofadas; guardanapos de mesa têxteis; fronhas de
travesseiros; lençóis [têxteis];pano de prato; cortinas
de matérias têxteis ou plásticas; toalhas de mesa
[exceto de papel];roupa de cama, mesa e banho;
edredons; mosquiteiros; centro de mesa; toalhas de
rosto de matérias têxteis; toalhas têxteis; capas
[soltas] para móveis; pano de copa; cobertas de
cama; cobertores de cama
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.903123339 16/11/2010
Tit.RGF ENTRETENIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07697989000183
*SEDE ALTERADA
Procurador: CAROLINA RODRIGUES

230

No.903130009 18/11/2010
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

235
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*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.903130050 18/11/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.903130076 18/11/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.903130092 18/11/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.903130122 18/11/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.903130149 18/11/2010
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.903175886 29/11/2010
155
Tit.J E INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12463827000110
*PET(WB) 810100380662, DE 14/12/2010
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.903372207 11/02/2011
251
Tit.VICOR QUIMICA DO NORDESTE LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16354342000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VICORBRAS
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para tintas; acori [tinta];revestimentos [tintas];asfalto
(verniz de -);bronze (pó de -) [tinta];couro (tintas para
-);folhas metálicas para pintores, decoradores,
impressores e artistas; gomas-gutas para pintura;
graxas antiferrugem; alante (agente antiespumante
para tintas);lacas; pintura a têmpera; tintas
bactericidas;
titânio
(dióxido
de
-)
[pigmento];cerâmica (tintas para -);agente de
aglutinação para tintas; madeira (preparações para
conservação de -);madeira (revestimento para -)
[tintas];madeira (tinturas para -);metais em folhas
para pintores, decoradores, impressores e artistas;
óleos para conservação de madeira; óxido de zinco
[pigmento];papel de parede (preparações para
remover -);prata (tinta de -) para cerâmica;
preparações
antiferrugem
[para
conservação];redutores para tintas; terebintina
[redutor para tintas];tintas para cerâmica; óleos
antiferrugem; alumínio (tintas de -);cal (leite de );corantes para madeira; azul de prússia [tinta];ocas
[massa plástica];tinta anti-corrosiva; solventes/
diluentes para matérias tintoriais; substância
antiincrustante para tintas; fogo (tintas à prova de );madeira (óleos para conservação de -);aglutinantes
para tintas; antiincrustação (tinta -);azuis [corantes
ou
tintas];carbolíneo
[conservação
de
madeira];corante (madeira -);espessantes para
tintas; gomas de resinas; agente antiespumante e
alisador (para tintas);pó (metais em -) para pintores,
decoradores, impressores e artistas; sicativos para
tintas; tinta de emulsão; tinta em pó;tintas
(aglutinantes para -);tinturas *;cobalto (óxido de -)
[corante];colorante (madeira -);conservação de
madeira (preparações para -);metais em pó para
pintores, decoradores, impressores e artistas;
proteção de metais (preparações para );anticorrosão (preparações -);colorantes *;gomalaca; antiferrugem [graxa e óleo, preservativos contra
a oxidação];massa corrida; alcatrão de hulha para
matéria corante; pó de alumínio para pintores,
artistas e decoradores; redutores para lacas; tinta
luminosa; tintas *;tintas à prova de fogo; corante
para pintura; corantes; siena (terra de -)
[argila];betume (verniz de -);emulsões de prata
[pigmentos];agente alisador para tinta; azul ultramar
[tinta];laca (goma-);madeira corante (extratos de );óxido de chumbo [pigmento];prata (emulsões de -)
[pigmentos];revestimentos para tetos [tintas];tinturas
para madeira; zarcão; zinco (óxido de -)
[pigmento];resinas naturais [em bruto]
*AÇÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA VARA
FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E JUIZADO
PREVIDENCIÁRIO ADJUNTO DA 1ª VARA, N.
50046867220134047201, INPI 52400.033348/2013-05.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI

No.903394022 18/02/2011
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.903476339 21/03/2011
208
Tit.CORDOARIA SÃO LEOPOLDO ORIGINAL LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08651140000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TITAN

NCL(9) 22 cabos não metálicos; cordas não
metálicas
*ANOTADA A INDISPONIBILIDADE DA PRESENTE
MARCA, DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 4ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO
LEOPOLDO/RS, CONFORME OFÍCIO Nº 690/2013
- PROCESSO Nº 033/1.13.0005512-0 (CNJ:
0010023-90.2013.8.21.0033) E PROCESSO INPI Nº
032046/2013.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.903794497 30/06/2011
251
Tit.VICOR QUIMICA DO NORDESTE LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16354342000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VB VICORBRÁS

No.903393859 18/02/2011
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.903393891 18/02/2011
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

NCL(9) 02 alumínio (pó de -) para pintura; alvaiade;
amianto (tintas de -);carvão (negro de -)
[pigmento];esmaltes [vernizes];roxo de paris [tinta]
;inibidor de corrosão; pigmentos; pós para pratear;
tinta absorvedora de irradiação; tinta antiincrustante;
tintas (espessantes para -);tintas antiincrustação;
verniz de asfalto; vernizes *;conservante para tinta;
lacas (redutores para -);litargírio [pigmento];madeira
corante; negros [corantes ou tintas];cal (branco de );conservação de madeira (óleos para -);copal
(verniz de -);antioxidante; pasta de prata; resinas
(goma de -);tetos (revestimentos para -) [tintas];tintas
(esmaltes para -);tintas (redutores para -);esmaltes

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.903393930 18/02/2011
235
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.903393980 18/02/2011
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

235

NCL(9) 02 laca (goma-);madeira (óleos para
conservação de -);madeira (preparações para
conservação de -);papel de parede (preparações
para remover -);tetos (revestimentos para -)
[tintas];tintas (esmaltes para -);tintas (espessantes
para -);gomas-gutas para pintura; tinta anti-corrosiva;
tinta antiincrustante; conservante para tinta; agente
alisador para tinta; agente antiespumante e alisador
(para tintas);lacas (redutores para -);madeira
(revestimento para -) [tintas];madeira corante;
madeira corante (extratos de -);pó (metais em -) para
pintores, decoradores, impressores e artistas; pó de
alumínio para pintores, artistas e decoradores; prata
(emulsões de -) [pigmentos];tintas *;zinco (óxido de ) [pigmento];alvaiade; amianto (tintas de -);asfalto
(verniz de -);cal (branco de -);carbolíneo
[conservação de madeira];carvão (negro de -)
[pigmento];corante (madeira -);gomas de resinas;
tinta luminosa; acori [tinta];metais em pó para
pintores, decoradores, impressores e artistas; óleos
para conservação de madeira; resinas (goma de -
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);titânio
(dióxido
de
-)
[pigmento];vernizes
*;antiincrustação (tinta -);betume (verniz de );conservação de madeira (preparações para );couro (tintas para -);emulsões de prata
[pigmentos];esmaltes para tintas; folhas metálicas
para pintores, decoradores, impressores e artistas;
tinta de emulsão; tinta em pó;agente de aglutinação
para tintas; solventes/ diluentes para matérias
tintoriais; ocas [massa plástica];óxido de zinco
[pigmento];preparações
antiferrugem
[para
conservação];revestimentos para tetos [tintas];tintas
(aglutinante para -);tintas (redutores para -);tintas
antiincrustação; tintas bactericidas; alumínio (pó de ) para pintura; anticorrosão (preparações -);colorante
(madeira -);colorantes *;espessantes para tintas;
antiferrugem [graxa e óleo, preservativos contra a
oxidação];antioxidante; azul de prússia [tinta];azul
ultramar [tinta];negros [corantes ou tintas];óleos
antiferrugem; pintura a têmpera; pós para pratear;
tinturas
*;tinturas
para
madeira;
esmaltes
[vernizes];fogo (tintas à prova de -);corante para
pintura;
litargírio
[pigmento];revestimentos
[tintas];tintas à prova de fogo; tintas para cerâmica;
verniz de asfalto; zarcão; bronze (pó de -)
[tinta];cerâmica (tintas para -);copal; goma-laca;
inibidor de corrosão; lacas; madeira (tinturas para );metais em folhas para pintores, decoradores,
impressores e artistas; óxido de chumbo
[pigmento];pasta de prata; pigmentos; prata (tinta de
-) para cerâmica; proteção de metais (preparações
para -);redutores para lacas; redutores para tintas;
sicativos para tintas; siena (terra de -)
[argila];terebintina [redutor para tintas];aglutinantes
para tintas; azuis [corantes ou tintas];conservação
de madeira (óleos para -);corantes; graxas
antiferrugem; tinta absorvedora de irradiação; massa
corrida; substância antiincrustante para tintas;
alumínio (tintas de -);cal (leite de -);cobalto (óxido de
-) [corante];copal (verniz de -);corantes para
madeira; roxo de paris [tinta] ;alante (agente
antiespumante para tintas)
*AÇÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA VARA
FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E JUIZADO
PREVIDENCIÁRIO ADJUNTO DA 1ª VARA, N.
50046867220134047201, INPI 52400.033348/2013-05.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.903967359 17/08/2011
Tit.COOP DE PREST DE SERV E ASSIST
TECNICA COPASAT LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01471403000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COPASAT

400

CFE(4) 24.15.2; 26.1.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(9) 41 acampamentos desportivos (serviços de );competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];congressos
(organização
e
apresentação de -);organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de colóquios; organização e
apresentação
de
oficinas
de
trabalho
[treinamento];serviços de lazer e entretenimento,
prestados a título de assistência social; organização
e apresentação de congressos; companhia teatral
(serviços
de
-);promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, apresentação
de cursos, treinamentos, palestras e seminários;
conferências (organização e apresentação de );instrução (serviços de -);assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;

clube de livro e disco [lazer ou educação];educação
(serviços de -);organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; orientação vocacional; informações sobre
educação [instrução];colóquios (organização e
apresentação de -);exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; itinerantes
(serviços de bibliotecas -);museus (provimento de
instalações
para
-)
[apresentações
e
exposições];serviços de representação de classe, a
saber, promoção de lazer e entretenimento
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COPA", ISOLADAMENTE
Procurador: MILTON GOMES MONTEIRO
No.904013707 31/08/2011
400
Tit.SUPERAÇÃO MARKETING E COMERCIO DE
PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA/ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05413853000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COPA DAS CAPITAIS

CFE(4) 7.1.8; 26.13.25
NCL(9) 41 organização de competições desportivas;
organização de competições [educação ou
entretenimento];assessoria, consultoria e informação
em atividades desportivas e culturais
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "COPA"
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.904038378 08/09/2011
251
Tit.VICOR QUIMICA DO NORDESTE LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16354342000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VICORPREN
NCL(9) 02 laca (goma-);lacas; prata (pasta de );revestimentos
[tintas];zinco
(óxido
de
-)
[pigmento];alumínio (pó de -) para pintura;
anticorrosão (faixas -);anticorrosão (preparações );antiferrugem
(óleos
-);azuis
[corantes
ou
tintas];betume (verniz de -);corante (madeira );fixadores para aquarelas; massa corrida;
conservante
para
tinta;
ocas
[massa
plástica];pigmentos;
prata
(emulsões
de
-)
[pigmentos];sicativos
para
tintas;
tintas
antiincrustação; tintas bactericidas; tinturas para
madeira; zarcão; apresto (tintas para -);colorantes
*;conservação de madeira (preparações para );espessantes para tintas; madeira corante; madeira
corante (extratos de -);óxido de chumbo
[pigmento];preparações
antiferrugem
[para
conservação];revestimentos
para
tetos
[tintas];vernizes *;alvaiade; antiferrugem (graxas );carmim de cochinilha; dióxido de titânio
[pigmento];esmaltes
para
tintas;
fixadores
[vernizes];fogo (tintas à prova de -);tinta anticorrosiva; tinta luminosa; agente alisador para tinta;
azul de prússia [tinta];papel de parede (preparações
para remover -);pintura a têmpera; proteção de
metais (preparações para -);cal (branco de -);cobalto
(óxido de -) [corante];conservação de madeira (óleos
para -);gomas de resinas; roxo de paris [tinta] ;azul
ultramar [tinta];óxido de zinco [pigmento];resinas
naturais [em bruto];terebintina [redutor para
tintas];tetos (revestimentos para -) [tintas];tintas
*;tinturas
*;amianto
(tintas
de
-);esmaltes
[vernizes];tinta de emulsão; antiferrugem [graxa e
óleo, preservativos contra a oxidação];antioxidante;
substância antiincrustante para tintas; negros

[corantes ou tintas];óleos para conservação de
madeira; redutores para lacas; redutores para tintas;
antiincrustação (tinta -);brancos [corantes ou
tintas];copal (verniz de -);goma-laca; corante para
pintura; lacas (redutores para -);óleos antiferrugem;
siena (terra de -) [argila];aglutinantes para tintas;
aquarelas (fixadores para -);bronze (pó de -)
[tinta];carbolíneo [conservação de madeira];colorante
(madeira
-);tinta
antiincrustante;
acori
[tinta];solventes/ diluentes para matérias tintoriais;
metais em folhas para pintores, decoradores,
impressores e artistas; metais em pó para pintores,
decoradores, impressores e artistas; resinas (goma
de -);verniz de asfalto; alumínio (tintas de -);cal (leite
de -);corantes; folhas metálicas para pintores,
decoradores, impressores e artistas; gomas-gutas
para pintura; tinta em pó;agente antiespumante e
alisador (para tintas)
*AÇÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA VARA
FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E JUIZADO
PREVIDENCIÁRIO ADJUNTO DA 1ª VARA, N.
50046867220134047201, INPI 52400.033348/2013-05.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.904038530 08/09/2011
251
Tit.VICOR QUIMICA DO NORDESTE LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16354342000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VICORPRIMER
NCL(9) 02 laca (goma-);madeira (tinturas para );papel de parede (preparações para remover );pasta de prata; preparações antiferrugem [para
conservação];tintas antiincrustação; antiferrugem
(óleos -);aquarelas (fixadores para -);azuis [corantes
ou tintas];carmim de cochinilha; corante (madeira );corantes; dióxido de titânio [pigmento];gomas de
resinas;
gomas-gutas
para
pintura;
acori
[tinta];antioxidante; conservante para tinta; agente
alisador para tinta; óleos antiferrugem; revestimentos
para tetos [tintas];revestimentos [tintas];tintas à
prova de fogo; anticorrosão (preparações -);massa
corrida; tinturas *;verniz de asfalto; cal (leite de );esmaltes para tintas; folhas metálicas para
pintores, decoradores, impressores e artistas; tinta
anti-corrosiva; agente antiespumante e alisador
(para tintas);prata (emulsões de -) [pigmentos];prata
(pasta de -);resinas naturais [em bruto];terebintina
[redutor para tintas];tintas (aglutinante para -);tintas
(esmaltes para -);alumínio (pó de -) para pintura;
brancos [corantes ou tintas];cobalto (óxido de -)
[corante];tinta em pó;solventes/ diluentes para
matérias tintoriais; lacas; negros [corantes ou
tintas];óxido de chumbo [pigmento];sicativos para
tintas; tinturas para madeira; vernizes *;alvaiade;
amianto (tintas de -);anticorrosão (faixas );antiferrugem (graxas -);apresto (tintas para );fixadores para aquarelas; graxas antiferrugem; tinta
luminosa; roxo de paris [tinta] ;corante para pintura;
substância antiincrustante para tintas; madeira
corante; madeira corante (extratos de -);óleos para
conservação de madeira; pigmentos; redutores para
lacas; resinas (goma de -);terra de siena
[argila];tetos (revestimentos para -) [tintas];tintas
(redutores para -);tintas *;zarcão; alumínio (tintas de
-);antiincrustação (tinta -);bactericidas (tintas );bronze (pó de -) [tinta];colorantes *;copal (verniz de
-);esmaltes
[vernizes];fixadores
[vernizes];tinta
antiincrustante; antiferrugem [graxa e óleo,
preservativos contra a oxidação];ocas [massa
plástica];óxido de zinco [pigmento];pintura a
têmpera; siena (terra de -) [argila];tintas bactericidas;
aglutinantes para tintas; cal (branco de );conservação de madeira (preparações para -);lacas
(redutores para -);proteção de metais (preparações
para -);redutores para tintas; zinco (óxido de -)
[pigmento];carbolíneo
[conservação
de
madeira];colorante (madeira -);conservação de
madeira (óleos para -);espessantes para tintas; fogo
(tintas à prova de -);goma-laca; tinta de emulsão;
azul de prússia [tinta];azul ultramar [tinta]
*AÇÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA VARA
FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E JUIZADO
PREVIDENCIÁRIO ADJUNTO DA 1ª VARA, N.
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50046867220134047201, INPI 52400.033348/2013-05.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.904038572 08/09/2011
251
Tit.VICOR QUIMICA DO NORDESTE LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16354342000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VICORTROL
NCL(9)
02
laca
(goma-);óxido
de
zinco
[pigmento];papel de parede (preparações para
remover -);resinas naturais [em bruto];revestimentos
[tintas];siena (terra de -) [argila];tintas à prova de
fogo; zarcão; aglutinantes para tintas; antiferrugem
(graxas
-);bactericidas
(tintas
-);carbolíneo
[conservação de madeira];esmaltes [vernizes];fogo
(tintas à prova de -);tinta anti-corrosiva; tinta
luminosa; conservante para tinta; agente alisador
para tinta; azul de prússia [tinta];substância
antiincrustante para tintas; madeira corante (extratos
de -);pintura a têmpera; alvaiade; cal (branco de );colorante (madeira -);copal (verniz de -);tinta
antiincrustante; antioxidante; madeira corante;
negros [corantes ou tintas];óxido de chumbo
[pigmento];tintas (aglutinante para -);tintas *;amianto
(tintas de -);colorantes *;corantes; folhas metálicas
para pintores, decoradores, impressores e artistas;
acori [tinta];azul ultramar [tinta];óleos antiferrugem;
tintas antiincrustação; alumínio (tintas de -);cal (leite
de -);esmaltes para tintas; antiferrugem [graxa e
óleo, preservativos contra a oxidação];lacas
(redutores
para
-);ocas
[massa
plástica];revestimentos para tetos [tintas];verniz de
asfalto; anticorrosão (faixas -);brancos [corantes ou
tintas];conservação de madeira (óleos para -);gomas
de resinas; solventes/ diluentes para matérias
tintoriais; pigmentos; prata (pasta de -);tintas
(esmaltes
para
-);zinco
(óxido
de
-)
[pigmento];betume (verniz de -);carmim de
cochinilha; cobalto (óxido de -) [corante];dióxido de
titânio [pigmento];goma-laca; gomas-gutas para
pintura; roxo de paris [tinta] ;óleos para conservação
de madeira; prata (tinta de -) para cerâmica; resinas
(goma de -);terebintina [redutor para tintas];tintas
bactericidas; tinturas *;alumínio (pó de -) para
pintura; antiincrustação (tinta -);apresto (tintas para );aquarelas (fixadores para -);azuis [corantes ou
tintas];conservação de madeira (preparações para );graxas antiferrugem; massa corrida; lacas;
proteção de metais (preparações para -);redutores
para lacas; redutores para tintas; sicativos para
tintas; tintas (redutores para -);tinturas para madeira;
vernizes *;anticorrosão (preparações -);antiferrugem
(óleos -);corantes para madeira; espessantes para
tintas; tinta absorvedora de irradiação
*AÇÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA VARA
FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E JUIZADO
PREVIDENCIÁRIO ADJUNTO DA 1ª VARA, N.
50046867220134047201, INPI 52400.033348/2013-05.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.904038653 08/09/2011
251
Tit.VICOR QUIMICA DO NORDESTE LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16354342000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VICORFIX CHAPISCO
NCL(9) 19 quartzo; materiais de construção, não
metálicos; pedra artificial; alabastro; amianto
(argamassa de -);cré para construção [calcário,
argila];betume; alcatrão de hulha (coal tar);basalto;
granito; hulha (alcatrão de -);pedra calcária;
revestimentos
betuminosos
para
telhados;
revestimentos não metálicos para construção;
cimento
de
amianto
[fibrocimento];gesso
[gipsita];pedras de construção; piche [breu];xistos;
calcário; pedras refratárias; terracota; tira alcatroada
para construção; cimento *;materiais de construção
refratários, não metálicos; aglutinantes para
conservação de estradas; arenito para construção;
revestimentos não metálicos para paredes e muros;
revestimentos [materiais de construção];alcatrão; cal;
calcário argiloso; cascalho; concreto; alcatrão em
bruto
de
origem
vegetal
(material
de

DIRMA – Despachos em Pedidos 711

pavimentação);giz bruto; revestimentos de cimento à
prova de fogo; argila refratária; areia; alcatrão
esteárico para construção; argila para construção;
refratários (materiais -);estuque [gesso] *;pedra;
pedras de escórias; argamassa; argamassa para
construção; argila *;argamassa de amianto
*AÇÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA VARA
FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E JUIZADO
PREVIDENCIÁRIO ADJUNTO DA 1ª VARA, N.
50046867220134047201, INPI 52400.033348/2013-05.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.904038815 08/09/2011
251
Tit.VICOR QUIMICA DO NORDESTE LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16354342000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VICORLIGA
NCL(9) 19 quartzo; gesso [gipsita];argila *;cascalho;
cimento *;piche [breu];revestimentos de cimento à
prova de fogo; terracota; tira alcatroada para
construção; alcatrão; arenito para construção;
asfalto; materiais de construção, não metálicos;
pedras de escórias; amianto (argamassa de -);argila
para construção; refratários (materiais -);pedra
artificial;
revestimentos
[materiais
de
construção];argila refratária; betume; calcário
argiloso; hulha (alcatrão de -);pedra; alabastro; areia
[exceto
areia
para
fundição];argamassa;
betuminosos (produtos -) para construção; cimento
de amianto [fibrocimento];areia; alcatrão em bruto de
origem vegetal (material de pavimentação);giz bruto;
granito; pedras de construção; pedras refratárias;
revestimentos
betuminosos
para
telhados;
argamassa de amianto; materiais de construção
refratários, não metálicos; pedra calcária; xistos;
argamassa para construção; concreto; estuque
[gesso]
*;cré
para
construção
[calcário,
argila];calcário; cal; alcatrão de hulha (coal
tar);basalto
*AÇÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA VARA
FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E JUIZADO
PREVIDENCIÁRIO ADJUNTO DA 1ª VARA, N.
50046867220134047201, INPI 52400.033348/2013-05.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.904038866 08/09/2011
251
Tit.VICOR QUIMICA DO NORDESTE LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16354342000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VICORMASSA
NCL(9) 19 estuque [gesso] *;pedras de construção;
cimento de amianto [fibrocimento];alcatrão de hulha
(coal tar);quartzo; revestimentos betuminosos para
telhados; terracota; alcatrão; argamassa; calcário
argiloso; concreto; hulha (alcatrão de -);piche
[breu];alabastro; amianto (argamassa de -);arenito
para construção; argamassa para construção;
argamassa de amianto; refratários (materiais );gesso [gipsita];materiais de construção, não
metálicos; pedra calcária; areia [exceto areia para
fundição];alcatrão em bruto de origem vegetal
(material de pavimentação);areia monazítica para
construção; argila para construção; pedra artificial;
argila *;cal; breu [pavimentação];pedra; cré para
construção [calcário, argila];areia; basalto; materiais
de
construção
refratários,
não
metálicos;
revestimentos de cimento à prova de fogo;
revestimentos [materiais de construção];xistos; argila
refratária; asfalto; giz bruto; pedras de escórias;
pedras refratárias; revestimento de ruas (materiais
para -);tira alcatroada para construção; calcário;
betume; cascalho; cimento *
*AÇÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA VARA
FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E JUIZADO
PREVIDENCIÁRIO ADJUNTO DA 1ª VARA, N.
50046867220134047201, INPI 52400.033348/2013-05.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.904038947 08/09/2011
251
Tit.VICOR QUIMICA DO NORDESTE LTDA ME
(BR/BA)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16354342000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VICORLITE
NCL(9) 19 alcatrão em bruto de origem vegetal
(material de pavimentação);estuque [gesso] *;pedras
refratárias; revestimentos de cimento à prova de
fogo; alabastro (vidro de -);betume; cimento
*;refratários (materiais -);granito; pedra; pedras de
escórias; argamassa de amianto; revestimentos
betuminosos para telhados; tira alcatroada para
construção; argila *;argila para construção; giz bruto;
revestimentos não metálicos para construção;
revestimentos não metálicos para paredes, para
construção; alcatrão de hulha (coal tar);revestimento
de ruas (materiais para -);revestimentos [materiais
de construção];arenito para construção; calcário;
calcário
argiloso;
cimento
de
amianto
[fibrocimento];basalto; breu [pavimentação];gesso
[gipsita];pedra artificial; pedras de construção;
revestimentos não metálicos para paredes e muros;
sílica [quartzo];alcatrão; cal; cascalho; areia
monazítica para construção; quartzo; hulha (alcatrão
de -);pedra calcária; piche [breu];terracota; xistos;
argamassa; argila refratária; concreto; areia
*AÇÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA VARA
FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E JUIZADO
PREVIDENCIÁRIO ADJUNTO DA 1ª VARA, N.
50046867220134047201, INPI 52400.033348/2013-05.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.904042936 09/09/2011
251
Tit.VICOR QUIMICA DO NORDESTE LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16354342000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VICORPRIMER
NCL(9) 01 substâncias químicas para avivar cores
para uso industrial; impermeabilização de cimento
(preparações para -), exceto tintas; epóxi metálico
para reparo; conservação de concreto (produtos
para -) exceto tintas e óleos; adesivo para
revestimento de mural e de tubulação a vapor;
aditivos químicos para óleos; aditivo químico para
concreto e argamassa de uso na indústria; tingir
(preparações de umedecimento para -);resinas epóxi
não processadas; adesivo natural para uso
industrial; adesivo para chapisco; adesivo para
reparar produto partido; umidade (preparações,
exceto tintas, à prova de-) para alvenaria; resinas
sintéticas não processadas; aglutinante industrial;
substância química para dispersar pigmento;
solventes para vernizes; substâncias adesivas para
ladrilhos; vernizes (solventes para -);industriais
(substâncias
químicas
-);cores
(substâncias
químicas para avivar -) para uso industrial; resinas
acrílicas não processadas; desengraxante
[uso
industrial];substâncias adesivas para fins industriais;
tintas (preparações químicas para fabricação de );papéis de parede (substâncias adesivas para );cimento (produtos para conservação de-) exceto
tintas e óleos; resina acrílica artificial ou sintética não
processada; silicones; verniz para cerâmica;
corrosivas
(preparações
-);aglutinantes
para
concreto; antiembaciantes (substâncias químicas -)
para janelas; avivar cores (substâncias químicas
para -) para uso industrial; conservação de alvenaria
(produtos para -), exceto tintas e óleos; bases
[preparações químicas];cimento (preparações para
impermeabilização de -), exceto tintas; aditivo
químico para melhorar a aderência da pintura à base
de cal; solventes de goma; tijolos (produtos para
conservação de-) exceto tintas e óleos; conservação
de cimento (produtos para -), exceto tintas e óleos;
cola para papel de parede
*AÇÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA VARA
FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E JUIZADO
PREVIDENCIÁRIO ADJUNTO DA 1ª VARA, N.
50046867220134047201, INPI 52400.033348/2013-05.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.904043037 09/09/2011
251
Tit.VICOR QUIMICA DO NORDESTE LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16354342000140

712 DIRMA – Despachos em Pedidos

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VICORPREN
NCL(9) 01 tijolos (produtos para conservação de-)
exceto tintas e óleos; verniz para cerâmica;
impermeabilização de cimento (preparações para -),
exceto tintas; industriais (substâncias químicas );epóxi
metálico
para
reparo;
corrosivas
(preparações -);avivar cores (substâncias químicas
para -) para uso industrial; resinas acrílicas não
processadas; bases [preparações químicas];cimento
(preparações para impermeabilização de -), exceto
tintas; adesivo para chapisco; substância química
para dispersar pigmento; solventes de goma; tintas
(preparações químicas para fabricação de -);parede
(substâncias adesivas para papéis de -);adesivo
para reparar produto partido; cola para papel de
parede; concreto (substâncias químicas para
aeração de -);aglutinante industrial; aditivo químico
para concreto e argamassa de uso na indústria;
silicones; substâncias adesivas para fins industriais;
substâncias químicas para avivar cores para uso
industrial; tingir (substâncias químicas para -)
esmalte e vidro; papéis de parede (substâncias
adesivas
para
-);concreto
(produtos
para
conservação de -) exceto tintas e óleos;
desengraxante
[uso industrial];aditivos químicos
para óleos; solventes para vernizes; substâncias
adesivas para ladrilhos; umidade (preparações,
exceto tintas, à prova de-) para alvenaria; vernizes
(solventes para -);cores (substâncias químicas para
avivar -) para uso industrial; adesivas (substâncias -)
para papel de parede; resinas sintéticas não
processadas; conservação de alvenaria (produtos
para -), exceto tintas e óleos; aditivo químico para
melhorar a aderência da pintura à base de cal;
aglutinantes para concreto; concreto (aglutinantes
para -);conservação de concreto (produtos para -)
exceto tintas e óleos; resina acrílica artificial ou
sintética não processada; resinas epóxi não
processadas; cimento (produtos para conservação
de-) exceto tintas e óleos; conservação de cimento
(produtos para -), exceto tintas e óleos; adesivo
natural para uso industrial
*AÇÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA VARA
FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E JUIZADO
PREVIDENCIÁRIO ADJUNTO DA 1ª VARA, N.
50046867220134047201, INPI 52400.033348/2013-05.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.904043193 09/09/2011
251
Tit.VICOR QUIMICA DO NORDESTE LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16354342000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VICORTROL
NCL(9) 01 substâncias químicas para avivar cores
para uso industrial; aglutinantes para concreto;
papéis de parede (substâncias adesivas para );concreto (produtos para conservação de -) exceto
tintas e óleos; aditivo químico para melhorar a
aderência da pintura à base de cal; solventes de
goma; tingir (substâncias químicas para -) esmalte e
vidro; adesivo para reparar produto partido; cola para
papel de parede; silicones; substâncias adesivas
para fins industriais; vernizes (solventes para );resinas artificiais não processadas; resinas
sintéticas não processadas; cimento para consertar
objetos quebrados; concreto (substâncias químicas
para aeração de -);conservação de concreto
(produtos para -) exceto tintas e óleos; resinas
acrílicas não processadas; substância química para
dispersar pigmento; tintas (preparações químicas
para fabricação de -);impermeabilização de cimento
(preparações para -), exceto tintas; industriais
(substâncias químicas -);adesivas (substâncias -)
para papel de parede; parede (substâncias adesivas
para papéis de -);cimento (produtos para
conservação de-) exceto tintas e óleos; concreto
(aglutinantes
para
-);desengraxante
[uso
industrial];adesivo natural para uso industrial;
aglutinante industrial; verniz para cerâmica; cores
(substâncias químicas para avivar -) para uso
industrial;
corrosivas
(preparações
-);bases
[preparações químicas];aditivos químicos para óleos;
aditivo químico para concreto e argamassa de uso

RPI 2214 de 11/06/2013

na indústria; substâncias adesivas para ladrilhos;
tijolos (produtos para conservação de -) exceto tintas
e óleos; umidade (preparações, exceto tintas, à
prova de-) para alvenaria; epóxi metálico para
reparo; avivar cores (substâncias químicas para -)
para uso industrial; conservação de alvenaria
(produtos para -), exceto tintas e óleos; resina
acrílica artificial ou sintética não processada;
solventes para vernizes; resinas epóxi não
processadas;
cimento
(preparações
para
impermeabilização de -), exceto tintas; conservação
de cimento (produtos para -), exceto tintas e óleos;
adesivo para chapisco
*AÇÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA VARA
FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E JUIZADO
PREVIDENCIÁRIO ADJUNTO DA 1ª VARA, N.
50046867220134047201, INPI 52400.033348/2013-05.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.904043452 09/09/2011
251
Tit.VICOR QUIMICA DO NORDESTE LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16354342000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VB VICORBRÁS

NCL(9) 01 tijolos (produtos para conservação de -)
exceto tintas e óleos; tintas (preparações químicas
para fabricação de -);aglutinantes para concreto;
avivar cores (substâncias químicas para -) para uso
industrial; conservação de alvenaria (produtos para ), exceto tintas e óleos; aditivo químico para concreto
e argamassa de uso na indústria; solventes de
goma; substâncias químicas industriais; cores
(substâncias químicas para avivar -) para uso
industrial; bases [preparações químicas];cimento
(produtos para conservação de-) exceto tintas e
óleos; adesivo para reparar produto partido; parede
(substâncias adesivas para papéis de -);cimento
para consertar objetos quebrados; concreto
(produtos para conservação de -) exceto tintas e
óleos; corrosivas (preparações -);resinas artificiais
não processadas; substâncias adesivas para fins
industriais; substâncias adesivas para ladrilhos;
substâncias químicas para avivar cores para uso
industrial;
impermeabilização
de
cimento
(preparações para -), exceto tintas; papéis de parede
(substâncias adesivas para -);resinas sintéticas não
processadas;
cimento
(preparações
para
impermeabilização de -), exceto tintas; concreto
(aglutinantes para -);substância química para
dispersar pigmento; aditivos químicos para óleos;
silicones; verniz para cerâmica; adesivo natural para
uso industrial; tingir (substâncias químicas para -)
esmalte e vidro; vernizes (solventes para );industriais (substâncias químicas -);epóxi metálico
para reparo; adesivas (substâncias -) para papel de
parede; resinas acrílicas não processadas; resinas
epóxi não processadas; concreto (substâncias
químicas para aeração de -);desengraxante [uso
industrial];adesivo para chapisco; aditivo químico
para melhorar a aderência da pintura à base de cal;
aglutinante industrial; solventes para vernizes;
umidade (preparações, exceto tintas, à prova de-)
para alvenaria; conservação de cimento (produtos
para -), exceto tintas e óleos; conservação de
concreto (produtos para -) exceto tintas e óleos;
resina acrílica artificial ou sintética não processada;
cola para papel de parede
*AÇÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA VARA
FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E JUIZADO
PREVIDENCIÁRIO ADJUNTO DA 1ª VARA, N.

50046867220134047201, INPI 52400.033348/2013-05.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.904043622 09/09/2011
251
Tit.VICOR QUIMICA DO NORDESTE LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16354342000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VB VICORBRÁS

NCL(9) 19 betume; calcário argiloso; areia; alcatrão
de hulha (coal tar);quartzo; pedras de construção;
revestimentos não metálicos para construção;
revestimentos não metálicos para paredes, para
construção;
cimento
*;cimento
de
amianto
[fibrocimento];breu
[pavimentação];revestimentos
não metálicos para paredes e muros; alabastro;
argila *;calcário; alcatrão em bruto de origem vegetal
(material de pavimentação);giz bruto; pedra;
revestimentos [materiais de construção];sílica
[quartzo];terracota;
xistos;
argamassa
para
construção; cal; cimento (revestimentos de -) à prova
de fogo; argamassa de amianto; granito; hulha
(alcatrão de -);revestimentos betuminosos para
telhados; revestimentos de cimento à prova de fogo;
argamassa;
cré
para
construção
[calcário,
argila];concreto; estuque [gesso] *;cascalho; areia
monazítica para construção; basalto; gesso
[gipsita];alcatrão; arenito para construção; argila para
construção; piche [breu];tira alcatroada para
construção; argila refratária
*AÇÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA VARA
FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E JUIZADO
PREVIDENCIÁRIO ADJUNTO DA 1ª VARA, N.
50046867220134047201, INPI 52400.033348/2013-05.
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.904151980 13/10/2011
004
Tit.SAMBAQUI CULTURAL CINE VÍDEO LTDA.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00508766000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAMBAQUI CULTURAL

CFE(4) 3.9.14; 27.5.25
NCL(9) 41 cinematográficos (aluguel de filmes -) [serviço];cinematográficos (aluguel de filmes -) [assessoria
em];distribuição
de
filmes
[serviço];distribuição de filmes - [informação
em];edição de videoteipe - [serviço];filmagem em
vídeo - [serviço];filmagem em vídeo - [assessoria
em];filmagem em vídeo - [informação em];oficinas de
trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento] - [serviço];oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento] [assessoria em];oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento] - [informação
em];produção de filme - [serviço];produção de filme -
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gráficas]; impressas (publicações -); impresso
(material -); livros; marcadores de livros; prospectos;
publicações impressas; revistas [periódicos]; revistas
em quadrinhos; adesivo para álbum de figurinha;
agenda; caderno escolar; cartão; cartão com
imagem e mensagem impressa;
*POR INCORREÇÃO NA MARCA.
Procurador: JOÃO MARCOS SILVEIRA

[assessoria em];produção de filme - [informação
em];produção de programas de rádio e televisão [serviço];produção de programas de rádio e televisão
- [assessoria em];produção de programas de rádio e
televisão - [informação em];produção de vídeos [serviço];produção de vídeos - [assessoria
em];produção de vídeos - [informação em];promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais]
[serviço];promotor de eventos [se artísticos/culturais]
- [assessoria em];promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [informação em];
*POR INCORREÇÃO NO TITULAR.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.904843637 28/05/2012
251
Tit.PIERIM CONFECCOES LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01235314000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRASIL MANAUS FORTALEZA NATAL
RECIFE SALVADOR CUIABÁ BRASÍLIA BELO
HORIZONTE RIO DE JANEIRO SÃO PAULO
CURITIBA PORTO ALEGRE

No.905503627 05/11/2012
Tit.FERNANDO DIEZ ALAEJOS (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8822239
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: epimedica
CFE(4) 27.5.1; 27.5.3; 27.5.9; 27.5.17,23
NCL(10) 44 massagem; salões de beleza; salões de
cabeleireiro; assessoria, consultoria e informação em
estética capilar - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre beleza; corte de
cabelo masculino, feminino e infantil; depilação;
estética [tratamento da pele e cabelo]; estética facial
e corporal; manicure e pedicure;
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR.
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905461452 25/10/2012
004
Tit.ELDEVIK COMUNICACAO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08608477000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ELDEVIK COMUNICAÇÃO

NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
bonés; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisas; camisetas; coletes; cuecas;
jaquetas; leggings [calças]; macacões; pijamas;
roupa íntima; roupa para ginástica; saias; vestuário *;
biquíni; camisola;
*AÇÃO ORDINÁRIA DA QUARTA VF/CURITIBAPR, Nº 5017579-19.2013.404.7000, INPI N.º 52400.
033739/2013-11
Procurador: ALICE FAUSTO DE OLIVEIRA RAMOS
No.905243013 05/09/2012
Tit.TEFAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8474940
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

004

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 agências de publicidade; atualização de
material publicitário; marketing; material publicitário
(atualização de -); edição de texto publicitário;
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR.
Procurador: ALEXANDRE PINHEIRO BREVILIERI
No.905486072 31/10/2012
Tit.COMPANHIA ATUAL DE TRANSPORTES
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23929979000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Atual

004

CFE(4) 1.15.11; 24.17.7; 27.5.1
NCL(10) 35 serviços de promoção de vendas para
terceiros (através de venda pela internet de vales a
serem gastos em higiene e beleza em centros
associados).
Prior.:010855245
03/05/2012 EM
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS
No.905533429 12/11/2012
004
Tit.TUMI, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8833915
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DURAFOLD
NCL(10) 18 couro e imitações de couro, e produtos
feitos desses materiais e não incluídos em outras
classes; peles de animais, pele de animais tratadas
para uso humano; malas e bolsas para viajar;
guardachuvas e para-sóis; bengalas; chicotes,
arreios e selaria; bagagem; bolsas de mão; estojos
para artigos de higiene vendidos vazios; sacolas de
compras de couro; sacolas desportivas para todos
os propósitos; sacolas tote; maletas; pastas portfólio
e pastas; bolsas; bolsas femininas; bolsas clutch;
bolsas de maquiagem vendidas vazias; malas;
bagagem de mão; kits de viagem vendidos vazios;
caixotes de viagem; bolsas de ombro; mochilas;
sacolas de livros; pochetes; estojos para chaves;
carteiras de bolso; bolsas escolares; bagagens;
malas de viagem; malas pequenas.
Prior.:11168853
06/09/2012 EM
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905560108 20/11/2012
180
Tit.PADARIA E ARMAZEM 07 DE SETEMBRO
LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02064389000164
*PETIÇÃO 850130078473 DE 02/05/2013, INCISO I
DO ART. 219 DA LEI DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.4; 29.1.1,8
NCL(10) 21 frigideiras, panelas, panelas sauté,
caçarolas.
Prior.:010733467
16/03/2012 EM
*POR INCOREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905394526 09/10/2012
004
Tit.DE SANTOS & ANTONUCCI CABELEIREIROS E
COMÉRCIO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10529677000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STUDIO KIDS

004

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 transporte;
*POR INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905495420 01/11/2012
004
Tit.KILLERS FILMES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11952566000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KILLERS FILMES
NCL(10) 16 álbuns; calendários; cartazes [pôsteres];
cromos; decalcomania; decalques; desenhos
impressos; figurinhas, exceto para jogos; fotografias
[impressos]; fotogravuras; imagens [representações

No.905560140 20/11/2012
180
Tit.PADARIA E ARMAZEM 07 DE SETEMBRO
LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02064389000164
*PETIÇÃO 850130078471 DE 02/05/2013, INCISO I
DO ART. 219 DA LEI DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905562941 21/11/2012
Tit.GRASS GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8844658
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIONARO

004
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NCL(10) 06 ferragens de construção feitos de metal;
acessórios de mobiliário feitos de metal; dobradiças
de metal; trilhos de guia e trilhos de guia extraível de
metal para gavetas, com ou sem dispositivos de
amortecimento feitos de metal; molduras de metal;
molduras de painel feitas de metal; tampas laterais
para molduras de painel feitas de metal; acessórios
ajustáveis de metal, em particular mecanismos
ajustáveis de placa dianteira para gavetas
corrediças; guia corrediço oculto de metal para
gavetas; gavetas com guia corrediço oculto de metal;
peças de gaveta com guia corrediço oculto de metal;
fechos magnéticos feitos de metal; mecanismos de
abertura sem puxador feitos de metal para gavetas,
portas e abas; divisórias de compartimentos feitos de
metal,
planejados
para
gavetas
e
para
compartimentos de mobiliário; ferragens pequenas
de metal, em particular cabos/fios, molas, ganchos,
grampos, encaixes e pinos; bucha/plugue de metal
para parede; parafusos de metal.
Prior.:3020120315534 23/05/2012 DE
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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CFE(4) 5.7.2; 8.1.17; 8.1.25; 27.5.1
NCL(10) 30 farinha de canjica; farinha de milho;
farinhas*; milho (farinha de -);
Procurador: RODRIGO DONATO FONSECA

CFE(4) 2.1.20; 26.2.7
NCL(10) 25 calçados *; calçados em geral *; calçado
para uso profissional;
Procurador: FABÍOLA SILVA MORALES DIAS

No.905631676 04/12/2012
Tit.PATRICK LEAL COSTA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92004415649
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Tempero Básico Moda Gourmet

No.905648218 08/12/2012
Tit.ESPER COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06041029000106
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905563034 21/11/2012
004
Tit.GRASS GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8844658
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIONARO
NCL(10) 07 dispositivo atuador/de acionamento para
mobiliário e suas respectivas peças; ferragens de
construção com dispositivo atuador/de acionamento
para mobiliário; guia corrediço oculto com dispositivo
atuador/de acionamento para mobiliário.
Prior.:3020120315534 23/05/2012 DE
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905563042 21/11/2012
004
Tit.GRASS GMBH (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8844658
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIONARO
NCL(10) 20 gaveta; mobiliário; compartimentos de
mobiliário; peças para gavetas; molduras não
metálicas; ferragens de construção não metálicos;
acessórios não metálicos de mobiliário; dobradiças
não metálicas; trilhos de guia e trilhos de guia
extraível para gavetas não metálicos, trilhos de guia
corrediço e trilhos de guia extraível para gavetas
com dispositivos de amortecimento não metálicos;
cômodas [mobiliário]; armários para produtos
farmacêuticos; mobiliário de escritório; buchas não
metálicas para parede [plugues de fixação; pinos];
molduras de painéis não metálicos; tampas laterais
não metálicas para molduras de painel; acessórios
ajustáveis não metálicos, em particular mecanismos
ajustáveis de placa dianteira para gavetas
corrediças; acessórios não metálicos; mecanismos
de abertura sem puxador para gavetas não
metálicos, portas e abas; gavetas não metálicas com
guia corrediço oculto; peças não metálicas de gaveta
com guia corrediço oculto; peças plásticas, em
particular,
rolamentos,
carros
deslizantes,
amortecedores, pinhões para guia corrediço oculto
para gavetas com guia corrediço oculto; peças
plásticas, em particular rolamentos, carros
deslizantes, dispositivos de amortecimento e pinhões
para guia corrediço oculto para peças de gavetas
com guia corrediço oculto; dispositivos de
amortecimento para mobiliário e suas respectivas
peças; divisórias não metálicas de compartimentos
destinadas a gavetas e para compartimentos de
mobiliário, em particular elementos de divisão para
compartimentos e gavetas, e compartimentos para
talheres, especiarias ou facas.
Prior.:3020120315534 23/05/2012 DE
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905586085 26/11/2012
003
Tit.INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA
(BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12213443000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CORINGA CANJIQUINHA
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No.905649419 10/12/2012
003
Tit.JOAO PAULO DE SOUZA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13584455000143
Apres.: Mista ; Nat.: Certific.
Marca: Sustentar Service Unindo Conforto e
Sustentabilidade

CFE(4) 9.3.1,25
NCL(10) 25 aventais [vestuário]; bandanas; calças
compridas; camisas; camisetas; chapéus, bonés etc;
dólmã [veste militar]; dólmã [veste militar]; lenços de
pescoço; macacões; roupa de baixo; saias; saiascalças; uniformes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905640993 06/12/2012
Tit.DIGILANT, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8873003
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

004

CFE(4) 15.1.25
NCL(10) 42 vendas, instalação e manutenção de ar
condicionado e energia solar.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905650883 10/12/2012
Tit.JATOBÁ QUÍMICA LTDA - EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08854742000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Amanter Fragrâncias

CFE(4) 26.1.4; 26.1.11; 29.1.15
NCL(10) 35 ´serviços de propaganda e marketing;
consultoria em propaganda e marketing; preparação
e realização de mídia e planos e conceitos de
publicidade; serviços de análise de propaganda e
marketing.
Prior.:85/673,663
11/07/2012 US
*POR INCORREÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO.
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905646533 07/12/2012
Tit.ALTAIR ALVES PEREIRA ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01271109000126
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

003

CFE(4) 1.13.1; 3.13.1; 27.5.1
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de colônia; água de lavanda; almíscar [perfumaria];
amêndoas (óleo de -); antitranspirantes [produtos de
toalete]; barbear (produtos para -); batons para os
lábios; beleza (máscaras de -); brilho para os lábios;
bronzear (preparações para-) [cosméticos]; cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); cera para depilação; cílios postiços; clarear
(cremes para -) a pele; cosméticos; cremes
cosméticos; cremes para clarear pele; depilatórios
(produtos -); esmalte para as unhas; esmalte para
unhas; essenciais (óleos -); lápis de sobrancelhas;
lápis para uso cosmético; laquê para cabelos;
limpeza (leite de -) para toalete; loções cosméticas
(lenços impregnados com -); loções para uso
cosmético; maquiagem (pó para -); maquiagem
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(produtos para -); maquiagem (produtos para
remover -); maquiagem para o rosto; óleo de
lavanda; óleos para perfumes e essências; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; ondular os
cabelos (preparações para -); perfumaria (produtos
de -); perfumes; perfumes de flores (bases para -);
postiças (unhas -); postiços (cílios -); preparações de
aloe vera para uso cosmético; preparações de
babosa para uso cosmético; produtos depilatórios;
sabões; sabonete antitranspirante para os pés;
sabonete desodorante; sabonetes; sabonetes;
shampoo a seco; sobrancelhas (cosméticos para as
-); sobrancelhas (lápis de -); toalete (produtos de-);
unhas (esmalte para -); unhas postiças; xampus;
argila para estética; condicionador [cosmético];
removedor de cosmético;
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.905669991 13/12/2012
Tit.BRITO E CIA LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28053601000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QUEROPÉ

003

CFE(4) 2.9.14; 27.3.1; 27.5.1-2
NCL(10) 25 babadouros, exceto de papel; banho
(chinelos de -); banho (sandálias de -); calçados *;
calçados em geral *; chapéus [chapelaria]; chapéus,
bonés etc; chinelos [pantufas]; culotes para bebês;
enxovais de bebês; sandálias; sapatos de praia;
vestuário *; babador não descartável; chinelo
[vestuário comum];
Procurador: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905676874 14/12/2012
011
Tit.CHURRASCARIA E BUFFET GUARUJÁ LTDA
(BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05966526000144
*A IMAGEM DA MARCA NÃO DEVE CONTER
SÍMBOLOS COMO (r) (MARCA REGISTRADA), TM
OU SIMILAR. REENVIE UMA NOVA IMAGEM,
OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO MANUAL DO USUÁRIO.
DESTACA-SE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO
REQUERIDO NO ATO DO DEPÓSITO NÃO
PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES. CUMPRA A
EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE SERVIÇO 338
(CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DECORRENTE
DO EXAME FORMAL EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905677080 14/12/2012
003
Tit.JOSÉ ROBERTO GARBAZZA SANTOS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58521461615
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Árvores Para Viver

CFE(4) 5.1.3; 5.1.5; 5.1.9,16

NCL(10) 36 administração de imóveis - [consultoria
em]; administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; agências imobiliárias [consultoria em]; agências imobiliárias - [assessoria
em]; agências imobiliárias; avaliação imobiliária [consultoria em]; avaliação imobiliária - [assessoria
em]; avaliação imobiliária; corretores imobiliários [consultoria em]; corretores imobiliários - [assessoria
em]; corretores imobiliários; assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
comércio de imóveis - [consultoria em]; comércio de
imóveis - [assessoria em]; comércio de imóveis;
imóveis [compra e venda de -] - [consultoria em];
imóveis [compra e venda de -] - [assessoria em];
imóveis [compra e venda de -]; incorporação de
imóvel - [consultoria em]; incorporação de imóvel [assessoria em]; incorporação de imóvel;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905692144 18/12/2012
003
Tit.MAQUIPEÇAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37451374000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAQUIPEÇAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de produção de
vapor; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de secagem; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
ventilação; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas; comércio (através
de qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas;
Procurador: MARIA BERENICE ARAUJO VAZ
No.905696891 19/12/2012
Tit.OLAVO LIMA ULIANO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08443906901
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: James Luck

003

CFE(4) 9.3.1-3; 9.3.9,26
NCL(10) 25 blazers [vestuário]; calçados em geral *;
calças; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
pulôveres; ternos; vestuário *;
Procurador: CÉLIO CÉSAR SAUER JÚNIOR
No.905720180 26/12/2012
011
Tit.GLOBAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
- ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11913492000122
*O ARQUIVO CORRESPONDENTE À IMAGEM
DIGITAL DA MARCA CONTÉM UMA IMAGEM EM
BRANCO. REENVIE UMA NOVA IMAGEM,
OBSERVANDO AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO MANUAL DO USUÁRIO.
DESTACA-SE QUE O ELEMENTO NOMINATIVO
REQUERIDO NO ATO DO DEPÓSITO NÃO
PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES. CUMPRA A
EXIGÊNCIA COM O CÓDIGO DE SERVIÇO 338
(CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DECORRENTE
DO EXAME FORMAL EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905731301 02/01/2013
003
Tit.LAVA JATO BURITIS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10662507000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ECKOLAV
NCL(10) 37 lavagem de veículos automotivos [informação em]; lavagem de veículos automotivos [consultoria em]; lavagem de veículos automotivos [assessoria em]; lavagem de veículos automotivos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905731328 02/01/2013
003
Tit.TABFARMA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14728321000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TABMEDIA
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905731360 02/01/2013
003
Tit.STARTEC IRON LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8901180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STARTEC
NCL(10) 42 desenho industrial - [informação em];
desenho industrial - [consultoria em]; desenho
industrial - [assessoria em]; desenho industrial;
engenharia - [informação em]; engenharia [consultoria em]; engenharia - [assessoria em];
engenharia; estudos para projetos técnicos [informação em]; estudos para projetos técnicos [consultoria em]; estudos para projetos técnicos [assessoria em]; estudos para projetos técnicos;
pesquisa e desenvolvimento [para terceiros] [informação em]; pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros]
[consultoria
em];
pesquisa
e
desenvolvimento [para terceiros] - [assessoria em];
pesquisa e desenvolvimento [para terceiros];
pesquisas técnicas - [informação em]; pesquisas
técnicas - [consultoria em]; pesquisas técnicas [assessoria em]; pesquisas técnicas; teste de
materiais - [informação em]; teste de materiais [consultoria em]; teste de materiais - [assessoria
em]; teste de materiais; assessoria, consultoria e
informações no campo de processos tecnológicos [informação em]; assessoria, consultoria e
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informações no campo de processos tecnológicos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações no campo de processos tecnológicos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações no campo de processos tecnológicos;
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre engenharia - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia industrial - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia industrial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia
industrial - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia industrial; cálculo e
dimensionamento na área de engenharia [informação em]; cálculo e dimensionamento na área
de engenharia - [consultoria em]; cálculo e
dimensionamento na área de engenharia [assessoria em]; cálculo e dimensionamento na área
de engenharia; engenharia de material [projeto de -]
- [informação em]; engenharia de material [projeto de
-] - [consultoria em]; engenharia de material [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia de material
[projeto de -]; engenharia de produção [projeto de -] [informação em]; engenharia de produção [projeto de
-] - [consultoria em]; engenharia de produção [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia de produção
[projeto de -]; engenharia industrial [projeto de -] [informação em]; engenharia industrial [projeto de -] [consultoria em]; engenharia industrial [projeto de -] [assessoria em]; engenharia industrial [projeto de -];
engenharia metalúrgica [projeto de -] - [informação
em]; engenharia metalúrgica [projeto de -] [consultoria em]; engenharia metalúrgica [projeto de
-] - [assessoria em]; engenharia metalúrgica [projeto
de -]; projeto de engenharia de qualquer natureza [informação em]; projeto de engenharia de qualquer
natureza - [consultoria em]; projeto de engenharia de
qualquer natureza - [assessoria em]; projeto de
engenharia de qualquer natureza;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905731387 02/01/2013
003
Tit.VALDIR RIBEIRO (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06118470197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Cuiabá moveis
NCL(10) 20 afixação (painéis de -); armários;
armários
[guarda-louças];
armários
para
medicamentos; armários para toalhas [móveis];
assentos [cadeiras]; bibliotecas (prateleiras para -);
cadeiras [assentos]; cadeiras altas para bebês;
camas (guarnições não metálicas para -); camas *;
cômodas com gavetas; computadores (mesas com
rodinhas para -); divisórias de madeira para móveis;
escrivaninhas; espelhos portáteis [espelhos para
banheiro]; guarda-comidas não metálicos; guardalouças; mesa (carrinhos de servir à -) [móveis];
mesas *; mesas com rodinhas para computadores;
móveis (divisórias de madeira para -); móveis
(guarnições não metálicas para -); móveis para
escritório; painéis de afixação; penteadeiras; portalivros [móveis]; portas (guarnições não metálicas
para -); portas para móveis; prateleiras para armas;
prateleiras para armazenagem; prateleiras para
arquivos [móveis]; prateleiras para máquinas de
escrever; prateleiras para móveis; racks (ingl.);
toalhas (armários para -) [móveis]; vitrines [móveis];
bureau [escrivaninha com gaveta]; cama guardaroupa; carro prateleira para armazenar talher, prato e
copo [mobiliário]; criado mudo; estantes [móveis];
porta-cd [móvel]; trocador de fralda portátil
[mobiliário];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905731611 02/01/2013
003
Tit.TABATINGA HOTELARIA E EVENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13471566000143
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COSTA VERDE TABATINGA HOTEL
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NCL(10) 43 acomodações temporárias (aluguel de ); agências de acomodações [hotéis, pensões];
aluguel de acomodações temporárias; auto-serviço
(restaurantes de -); bar (serviços de -); hotéis;
lanchonetes; restaurantes; restaurantes de autoserviço;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905731646 02/01/2013
003
Tit.PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8024707
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 45 minutos de refrescância
NCL(10) 30 açúcar *; alcaçuz [confeito]; cacau;
caramelos [doces]; chocolate; confeitos; doces
[confeitos]; doces com hortelã-pimenta; doces*;
fondants [confeitos]; geléias de frutas [confeitos];
gomas de mascar; menta para confeitos; pastilhas
[confeitos];
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905731670 02/01/2013
003
Tit.TOM-GAB MUSIC E PROMOCOES
ARTISITICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62446851000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANJO 45
NCL(10) 41 aluguel de câmeras de vídeo [informação em]; aluguel de câmeras de vídeo [consultoria em]; aluguel de câmeras de vídeo [assessoria em]; aluguel de câmeras de vídeo;
aluguel de cenários para palco - [informação em];
aluguel de cenários para palco - [consultoria em];
aluguel de cenários para palco - [assessoria em];
aluguel de cenários para palco; aluguel de cenários
para shows - [informação em]; aluguel de cenários
para shows - [consultoria em]; aluguel de cenários
para shows - [assessoria em]; aluguel de cenários
para shows; aluguel de equipamento de áudio [informação em]; aluguel de equipamento de áudio [consultoria em]; aluguel de equipamento de áudio [assessoria em]; aluguel de equipamento de áudio;
aluguel de equipamentos para gravação de som [informação em]; aluguel de equipamentos para
gravação de som - [consultoria em]; aluguel de
equipamentos para gravação de som - [assessoria
em]; aluguel de equipamentos para gravação de
som; aluguel de fitas de vídeo - [informação em];
aluguel de fitas de vídeo - [consultoria em]; aluguel
de fitas de vídeo - [assessoria em]; aluguel de fitas
de vídeo; aluguel de videocassetes - [informação
em]; aluguel de videocassetes - [consultoria em];
aluguel de videocassetes - [assessoria em]; aluguel
de videocassetes; câmeras de vídeo (aluguel de -) [informação em]; câmeras de vídeo (aluguel de -) [consultoria em]; câmeras de vídeo (aluguel de -) [assessoria em]; câmeras de vídeo (aluguel de -);
composição musical (serviços de -) - [informação
em]; composição musical (serviços de -) [consultoria em]; composição musical (serviços de -)
- [assessoria em]; composição musical (serviços de ); conferências (organização e apresentação de -) [informação em]; conferências (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
conferências (organização e apresentação de -);
congressos (organização e apresentação de -) [informação em]; congressos (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
congressos (organização e apresentação de -);
discoteca (serviços de -) - [informação em];
discoteca (serviços de -) - [consultoria em]; discoteca
(serviços de -) - [assessoria em]; discoteca (serviços
de -); entretenimento - [informação em];
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria em]; entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -) - [informação em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [consultoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [assessoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); espetáculos (serviços de -) [informação em]; espetáculos (serviços de -) [consultoria em]; espetáculos (serviços de -) [assessoria em]; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -) -

[informação em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [consultoria em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [assessoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); estúdios de gravação
(serviços de -) - [informação em]; estúdios de
gravação (serviços de -) - [consultoria em]; estúdios
de gravação (serviços de -) - [assessoria em];
estúdios de gravação (serviços de -); fitas de vídeo
(aluguel de -) - [informação em]; fitas de vídeo
(aluguel de -) - [consultoria em]; fitas de vídeo
(aluguel de -) - [assessoria em]; fitas de vídeo
(aluguel de -); organização de competições
[educação ou entretenimento] - [informação em];
organização de competições [educação ou
entretenimento] - [consultoria em]; organização de
competições [educação ou entretenimento] [assessoria em]; organização de competições
[educação ou entretenimento]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [informação em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [consultoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [assessoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
produção de shows - [informação em]; produção de
shows - [consultoria em]; produção de shows [assessoria em]; produção de shows; produção de
vídeos - [informação em]; produção de vídeos [consultoria em]; produção de vídeos - [assessoria
em]; produção de vídeos; produção musical [informação em]; produção musical - [consultoria
em]; produção musical - [assessoria em]; produção
musical; rádio (programas de entretenimento de -) [informação
em];
rádio
(programas
de
entretenimento de -) - [consultoria em]; rádio
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; rádio (programas de entretenimento de -); rádio
e televisão (aluguel de aparelhos de -) - [informação
em]; rádio e televisão (aluguel de aparelhos de -) [consultoria em]; rádio e televisão (aluguel de
aparelhos de -) - [assessoria em]; rádio e televisão
(aluguel de aparelhos de -); rádio e televisão
(produção de programas de -) - [informação em];
rádio e televisão (produção de programas de -) [consultoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [assessoria em]; rádio e televisão
(produção de programas de -); shows (produção de ) - [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); videocassetes (aluguel
de -) - [informação em]; videocassetes (aluguel de -)
- [consultoria em]; videocassetes (aluguel de -) [assessoria em]; videocassetes (aluguel de -); vídeos
(produção de -) - [informação em]; vídeos (produção
de -) - [consultoria em]; vídeos (produção de -) [assessoria em]; vídeos (produção de -); assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [informação em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [informação em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [assessoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [informação em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) - [consultoria em]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [assessoria em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
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estúdio); grupo musical - [informação em]; grupo
musical - [consultoria em]; grupo musical [assessoria em]; grupo musical;
Procurador: FRANCISCO & MINATTI S/C LTDA
No.905731689 02/01/2013
003
Tit.RAFAEL DE SANT'ANNA CORRÊA NUNES
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04277751750
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TechnoMasters
NCL(10)
42
programação
de
computador
[informática] - [informação em]; programação de
computador [informática] - [consultoria em];
programação de computador [informática] [assessoria em]; programação de computador
[informática]; recuperação de dados [informática] [informação em]; recuperação de dados [informática]
- [consultoria em]; recuperação de dados
[informática] - [assessoria em]; recuperação de
dados [informática]; análise de suporte e sistema
[serviço de informática] - [informação em]; análise de
suporte e sistema [serviço de informática] [consultoria em]; análise de suporte e sistema
[serviço de informática] - [assessoria em]; análise de
suporte e sistema [serviço de informática];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática - [informação em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática; implantação de sistema
[informática] - [informação em]; implantação de
sistema [informática] - [consultoria em]; implantação
de sistema [informática] - [assessoria em];
implantação de sistema [informática]; suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados - [informação em];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados [consultoria em]; suporte técnico em informática, a
saber instalação, manutenção e configuração de
banco de dados - [assessoria em]; suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905731697 02/01/2013
003
Tit.RENAN BARBIERI DA SILVA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01633423000
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOM MATÊRERE
NCL(10) 32 água de seltz; água de soda; água
gasosa; água gasosa (produtos para fabricar -);
água litinada; água mineral (produtos para fabricar -);
água mineral [bebida]; águas [bebidas]; águas
minerais engarrafadas; amêndoas (leite de -)
[bebida]; amendoim (leite de -) [bebida não
alcoólica]; aperitivos não-alcoólicos; bebida não
alcoólica à base de aloe vera; bebida não alcoólica à
base de babosa; bebidas (preparações para fabricar
-); bebidas à base de soro de leite; bebidas
efervescentes
(pastilhas
para
-);
bebidas
efervescentes (pós para -); bebidas não alcoólicas à
base de fruta; bebidas não alcoólicas à base de mel;
bebidas não-alcoólicas; cerveja; cerveja de gengibre;
cerveja não fermentada [mosto de cerveja];
coquetéis não-alcoólicos; essências para fabricar
bebidas; extratos de fruta não alcoólicos; fruta
(bebidas não alcoólicas à base de -); fruta (extratos
de -), não alcoólicos; fruta (néctares de -) [não
alcoólicos]; frutas (sucos de -); frutas, verduras e
legumes (sucos de -) [bebidas]; gengibre (cerveja de
-); isotônicas (bebidas -); kvass [bebida não alcoólica
]; leite de amêndoas [bebida]; leite de amendoim
[bebida não alcoólica]; licores (produtos para fabricar
-); limonadas; litinada (água -); lúpulo (extratos de -)
para fabricar cerveja; malte [cerveja]; mel (bebidas
não alcoólicas à base de-); minerais (águas -)
engarrafadas; mosto; mosto de malte; mosto de uva
[não-fermentado];
não-alcoólicas
(bebidas
-);
néctares de fruta [não alcoólicos]; orchata; pastilhas
para bebidas efervescentes; pós para bebidas
efervescentes; salsaparrilha [bebida não alcoólica];
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seltz (água de -); sidra [não alcoólica]; smoothies
[bebida à base de frutas e legumes]; soro de leite
(bebidas à base de -); sorvetes (bebidas à base de ); sorvetes (bebidas à base de -); suco de fruta; suco
de tomate [bebida]; xaropes para bebidas; xaropes
para limonada; achocolatado em pó para bebida;
água clorada para beber; água desmineralizada para
beber; água potável para beber; água-de-coco;
bebida em xarope; bebida energética não alcoólica;
bebida fermentada não alcoólica; cidra bebida não
alcoólica [cf. sidra.]; essência não alcoólica para
fabricar bebidas; garapa [bebida]; guaraná [bebida
não alcoólica]; pó para milk-shake, exceto à base de
leite; pó para suco; polpa de fruta e de legume para
bebida; refrigerante [bebida]; substância para fazer
bebida não alcoólica; xarope de fruta; xarope para
bebida não alcoólica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905731719 02/01/2013
003
Tit.TOM-GAB MUSIC E PROMOCOES
ARTISITICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62446851000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CHARLES ANJO 45
NCL(10) 41 aluguel de câmeras de vídeo [informação em]; aluguel de câmeras de vídeo [consultoria em]; aluguel de câmeras de vídeo [assessoria em]; aluguel de câmeras de vídeo;
aluguel de cenários para palco - [informação em];
aluguel de cenários para palco - [consultoria em];
aluguel de cenários para palco - [assessoria em];
aluguel de cenários para palco; aluguel de cenários
para shows - [informação em]; aluguel de cenários
para shows - [consultoria em]; aluguel de cenários
para shows - [assessoria em]; aluguel de cenários
para shows; aluguel de equipamento de áudio [informação em]; aluguel de equipamento de áudio [consultoria em]; aluguel de equipamento de áudio [assessoria em]; aluguel de equipamento de áudio;
aluguel de equipamentos para gravação de som [informação em]; aluguel de equipamentos para
gravação de som - [consultoria em]; aluguel de
equipamentos para gravação de som - [assessoria
em]; aluguel de equipamentos para gravação de
som; aluguel de fitas de vídeo - [informação em];
aluguel de fitas de vídeo - [consultoria em]; aluguel
de fitas de vídeo - [assessoria em]; aluguel de fitas
de vídeo; aluguel de videocassetes - [informação
em]; aluguel de videocassetes - [consultoria em];
aluguel de videocassetes - [assessoria em]; aluguel
de videocassetes; apresentação de espetáculos ao
vivo - [informação em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [consultoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo - [assessoria em]; apresentação
de espetáculos ao vivo; câmeras de vídeo (aluguel
de -) - [informação em]; câmeras de vídeo (aluguel
de -) - [consultoria em]; câmeras de vídeo (aluguel
de -) - [assessoria em]; câmeras de vídeo (aluguel
de -); composição musical (serviços de -) [informação em]; composição musical (serviços de -)
- [consultoria em]; composição musical (serviços de ) - [assessoria em]; composição musical (serviços de
-); conferências (organização e apresentação de -) [informação em]; conferências (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
conferências (organização e apresentação de -);
congressos (organização e apresentação de -) [informação em]; congressos (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
congressos (organização e apresentação de -);
discoteca (serviços de -) - [informação em];
discoteca (serviços de -) - [consultoria em]; discoteca
(serviços de -) - [assessoria em]; discoteca (serviços
de -); entretenimento - [informação em];
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria em]; entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -) - [informação em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [consultoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [assessoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); espetáculos (serviços de -) [informação em]; espetáculos (serviços de -) [consultoria em]; espetáculos (serviços de -) -

[assessoria em]; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [informação em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [consultoria em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [assessoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); estúdios de gravação
(serviços de -) - [informação em]; estúdios de
gravação (serviços de -) - [consultoria em]; estúdios
de gravação (serviços de -) - [assessoria em];
estúdios de gravação (serviços de -); fitas de vídeo
(aluguel de -) - [informação em]; fitas de vídeo
(aluguel de -) - [consultoria em]; fitas de vídeo
(aluguel de -) - [assessoria em]; fitas de vídeo
(aluguel de -); organização de competições
[educação ou entretenimento] - [informação em];
organização de competições [educação ou
entretenimento] - [consultoria em]; organização de
competições [educação ou entretenimento] [assessoria em]; organização de competições
[educação ou entretenimento]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [informação em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [consultoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [assessoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
produção de programas de rádio e televisão [informação em]; produção de programas de rádio e
televisão - [consultoria em]; produção de programas
de rádio e televisão - [assessoria em]; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows [informação em]; produção de shows - [consultoria
em]; produção de shows - [assessoria em]; produção
de shows; produção de vídeos - [informação em];
produção de vídeos - [consultoria em]; produção de
vídeos - [assessoria em]; produção de vídeos;
produção musical - [informação em]; produção
musical - [consultoria em]; produção musical [assessoria em]; produção musical; rádio (programas
de entretenimento de -) - [informação em]; rádio
(programas de entretenimento de -) - [consultoria
em]; rádio (programas de entretenimento de -) [assessoria em]; rádio (programas de entretenimento
de -); rádio e televisão (aluguel de aparelhos de -) [informação em]; rádio e televisão (aluguel de
aparelhos de -) - [consultoria em]; rádio e televisão
(aluguel de aparelhos de -) - [assessoria em]; rádio e
televisão (aluguel de aparelhos de -); rádio e
televisão (produção de programas de -) - [informação
em]; rádio e televisão (produção de programas de -)
- [consultoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [assessoria em]; rádio e televisão
(produção de programas de -); shows (produção de ) - [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); videocassetes (aluguel
de -) - [informação em]; videocassetes (aluguel de -)
- [consultoria em]; videocassetes (aluguel de -) [assessoria em]; videocassetes (aluguel de -); vídeos
(produção de -) - [informação em]; vídeos (produção
de -) - [consultoria em]; vídeos (produção de -) [assessoria em]; vídeos (produção de -); assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [informação em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [informação em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [assessoria em]; conjunto musical (serviços de -)

718 DIRMA – Despachos em Pedidos

[serviços de entretenimento]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [informação em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) - [consultoria em]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [assessoria em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); grupo musical - [informação em]; grupo
musical - [consultoria em]; grupo musical [assessoria em]; grupo musical;
Procurador: FRANCISCO & MINATTI S/C LTDA
No.905731727 02/01/2013
003
Tit.TECNORED TECNOLOGIA DE AUTO
REDUÇÃO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80943756000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIQUEFER
NCL(10) 11 fornos, exceto para uso em laboratório;
forno e fornalha industrial; forno para fundição;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905731743 02/01/2013
003
Tit.TOM-GAB MUSIC E PROMOCOES
ARTISITICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62446851000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CHARLES 45
NCL(10) 41 aluguel de câmeras de vídeo [informação em]; aluguel de câmeras de vídeo [consultoria em]; aluguel de câmeras de vídeo [assessoria em]; aluguel de câmeras de vídeo;
aluguel de cenários para palco - [informação em];
aluguel de cenários para palco - [consultoria em];
aluguel de cenários para palco - [assessoria em];
aluguel de cenários para palco; aluguel de cenários
para shows - [informação em]; aluguel de cenários
para shows - [consultoria em]; aluguel de cenários
para shows - [assessoria em]; aluguel de cenários
para shows; aluguel de equipamento de áudio [informação em]; aluguel de equipamento de áudio [consultoria em]; aluguel de equipamento de áudio [assessoria em]; aluguel de equipamento de áudio;
aluguel de equipamentos para gravação de som [informação em]; aluguel de equipamentos para
gravação de som - [consultoria em]; aluguel de
equipamentos para gravação de som - [assessoria
em]; aluguel de equipamentos para gravação de
som; aluguel de fitas de vídeo - [informação em];
aluguel de fitas de vídeo - [consultoria em]; aluguel
de fitas de vídeo - [assessoria em]; aluguel de fitas
de vídeo; aluguel de videocassetes - [informação
em]; aluguel de videocassetes - [consultoria em];
aluguel de videocassetes - [assessoria em]; aluguel
de videocassetes; câmeras de vídeo (aluguel de -) [informação em]; câmeras de vídeo (aluguel de -) [consultoria em]; câmeras de vídeo (aluguel de -) [assessoria em]; câmeras de vídeo (aluguel de -);
composição musical (serviços de -) - [informação
em]; composição musical (serviços de -) [consultoria em]; composição musical (serviços de -)
- [assessoria em]; composição musical (serviços de ); conferências (organização e apresentação de -) [informação em]; conferências (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
conferências (organização e apresentação de -);
congressos (organização e apresentação de -) [informação em]; congressos (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
congressos (organização e apresentação de -);
discoteca (serviços de -) - [informação em];
discoteca (serviços de -) - [consultoria em]; discoteca
(serviços de -) - [assessoria em]; discoteca (serviços
de -); entretenimento - [informação em];
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria em]; entretenimento; espetáculos
(serviços de -) - [informação em]; espetáculos
(serviços de -) - [consultoria em]; espetáculos
(serviços de -) - [assessoria em]; espetáculos
(serviços de -); espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [informação em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [consultoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [assessoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -); estúdios de
gravação (serviços de -) - [informação em]; estúdios
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de gravação (serviços de -) - [consultoria em];
estúdios de gravação (serviços de -) - [assessoria
em]; estúdios de gravação (serviços de -); fitas de
vídeo (aluguel de -) - [informação em]; fitas de vídeo
(aluguel de -) - [consultoria em]; fitas de vídeo
(aluguel de -) - [assessoria em]; fitas de vídeo
(aluguel de -); organização de competições
[educação ou entretenimento] - [informação em];
organização de competições [educação ou
entretenimento] - [consultoria em]; organização de
competições [educação ou entretenimento] [assessoria em]; organização de competições
[educação ou entretenimento]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [informação em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [consultoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [assessoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
produção de shows - [informação em]; produção de
shows - [consultoria em]; produção de shows [assessoria em]; produção de shows; produção de
vídeos - [informação em]; produção de vídeos [consultoria em]; produção de vídeos - [assessoria
em]; produção de vídeos; produção musical [informação em]; produção musical - [consultoria
em]; produção musical - [assessoria em]; produção
musical; rádio (programas de entretenimento de -) [consultoria em]; rádio (programas de entretenimento
de -) - [assessoria em]; rádio (programas de
entretenimento de -); rádio e televisão (aluguel de
aparelhos de -) - [informação em]; rádio e televisão
(aluguel de aparelhos de -) - [consultoria em]; rádio e
televisão (aluguel de aparelhos de -) - [assessoria
em]; rádio e televisão (aluguel de aparelhos de -);
rádio e televisão (produção de programas de -) [informação em]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [consultoria em]; rádio e televisão
(produção de programas de -) - [assessoria em];
rádio e televisão (produção de programas de -);
shows (produção de -) - [informação em]; shows
(produção de -) - [consultoria em]; shows (produção
de -) - [assessoria em]; shows (produção de -);
videocassetes (aluguel de -) - [informação em];
videocassetes (aluguel de -) - [consultoria em];
videocassetes (aluguel de -) - [assessoria em];
videocassetes (aluguel de -); vídeos (produção de -)
- [informação em]; vídeos (produção de -) [consultoria em]; vídeos (produção de -) - [assessoria
em]; vídeos (produção de -); assessoria, consultoria
e informação em atividades desportivas e culturais [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [informação em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [informação em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [assessoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [informação em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) - [consultoria em]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [assessoria em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); grupo musical - [informação em]; grupo
musical - [consultoria em]; grupo musical [assessoria em]; grupo musical;
Procurador: FRANCISCO & MINATTI S/C LTDA
No.905731751 02/01/2013

003

Tit.TECNORED TECNOLOGIA DE AUTO
REDUÇÃO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80943756000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIQUEFER
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de metais
comuns e suas ligas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais comuns e suas
ligas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos de metal comum [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905731786 02/01/2013
003
Tit.VALDIVINO FERREIRA DE ANDRADE (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03115130180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Red Stone
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; composição musical (serviços
de -) - [informação em]; composição musical
(serviços de -) - [consultoria em]; composição
musical (serviços de -) - [assessoria em];
composição musical (serviços de -); entretenimento [informação em]; entretenimento - [consultoria em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
espetáculos (serviços de -) - [informação em];
espetáculos (serviços de -) - [consultoria em];
espetáculos (serviços de -) - [assessoria em];
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [informação em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [consultoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [assessoria em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -); organização de espetáculos [shows] [serviços
de empresário] - [informação em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [consultoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; produção de shows - [informação em];
produção de shows - [consultoria em]; produção de
shows - [assessoria em]; produção de shows;
produção musical - [informação em]; produção
musical - [consultoria em]; produção musical [assessoria em]; produção musical; serviços de dj [informação em]; serviços de dj - [consultoria em];
serviços de dj - [assessoria em]; serviços de dj;
shows (produção de -) - [informação em]; shows
(produção de -) - [consultoria em]; shows (produção
de -) - [assessoria em]; shows (produção de -); teatro
de variedades [espetáculos musicais] - [informação
em]; teatro de variedades [espetáculos musicais] [consultoria em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais] - [assessoria em]; teatro de variedades
[espetáculos musicais]; banda de música [serviços
de entretenimento] - [informação em]; banda de
música [serviços de entretenimento] - [consultoria
em]; banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [informação em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [assessoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços
de
entretenimento];
empresário
[organização e produção de espetáculos] [informação em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [consultoria em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [assessoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; grupo musical [informação em]; grupo musical - [consultoria em];
grupo musical - [assessoria em]; grupo musical;
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promotor de eventos [se artísticos/culturais] [informação em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [consultoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [assessoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905731808 02/01/2013
003
Tit.FERNANDA SANDER CANABRAVA
BINCOLETO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03817061684
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Pé de Poesia
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; composição musical (serviços
de -) - [informação em]; composição musical
(serviços de -) - [consultoria em]; composição
musical (serviços de -) - [assessoria em];
composição musical (serviços de -); conferências
(organização e apresentação de -) - [informação em];
conferências (organização e apresentação de -) [consultoria em]; conferências (organização e
apresentação de -) - [assessoria em]; conferências
(organização e apresentação de -); educação
(informações sobre -) [instrução] - [informação em];
educação (informações sobre -) [instrução] [consultoria em]; educação (informações sobre -)
[instrução] - [assessoria em]; educação (informações
sobre -) [instrução]; educação (serviços de -) [informação em]; educação (serviços de -) [consultoria em]; educação (serviços de -) [assessoria em]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -) - [informação em]; ensino (serviços de
-) - [consultoria em]; ensino (serviços de -) [assessoria
em];
ensino
(serviços
de
-);
entretenimento - [informação em]; entretenimento [consultoria em]; entretenimento - [assessoria em];
entretenimento; espetáculos (serviços de -) [informação em]; espetáculos (serviços de -) [consultoria em]; espetáculos (serviços de -) [assessoria em]; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [informação em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [consultoria em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [assessoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); instrução (serviços de -)
- [informação em]; instrução (serviços de -) [consultoria em]; instrução (serviços de -) [assessoria em]; instrução (serviços de -); livros
(publicação de -) - [informação em]; livros
(publicação de -) - [consultoria em]; livros
(publicação de -) - [assessoria em]; livros (publicação
de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento] - [informação em];
oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento] - [consultoria em]; oficinas de
trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento] - [assessoria em]; oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [informação em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [consultoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos - [informação em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [consultoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [assessoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento] [informação em]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento] - [consultoria em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [assessoria em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
orientação [treinamento] - [informação em];
orientação [treinamento] - [consultoria em];
orientação [treinamento] - [assessoria em];
orientação [treinamento]; produção de shows [informação em]; produção de shows - [consultoria
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em]; produção de shows - [assessoria em]; produção
de shows; produção musical - [informação em];
produção musical - [consultoria em]; produção
musical - [assessoria em]; produção musical;
publicação de livros - [informação em]; publicação de
livros - [consultoria em]; publicação de livros [assessoria em]; publicação de livros; publicação de
textos [exceto para publicidade] - [informação em];
publicação de textos [exceto para publicidade] [consultoria em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [assessoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade]; publicação on-line de
livros e jornais eletrônicos - [informação em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos [consultoria em]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos - [assessoria em]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [informação em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [consultoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; reciclagem profissional - [informação
em]; reciclagem profissional - [consultoria em];
reciclagem profissional - [assessoria em]; reciclagem
profissional; shows (produção de -) - [informação
em]; shows (produção de -) - [consultoria em]; shows
(produção de -) - [assessoria em]; shows (produção
de -); teatrais (produções -) - [informação em];
teatrais (produções -) - [consultoria em]; teatrais
(produções -) - [assessoria em]; teatrais (produções ); teatro de variedades [espetáculos musicais] [informação em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais] - [consultoria em]; teatro de variedades
[espetáculos musicais] - [assessoria em]; teatro de
variedades [espetáculos musicais]; animação de
festa - [informação em]; animação de festa [consultoria em]; animação de festa - [assessoria
em]; animação de festa; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução] - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino; banda
de música [serviços de entretenimento] - [informação
em]; banda de música [serviços de entretenimento] [consultoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [assessoria em]; banda de música
[serviços de entretenimento]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [informação em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [assessoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento]; curso
técnico de formação - [informação em]; curso técnico
de formação - [consultoria em]; curso técnico de

formação - [assessoria em]; curso técnico de
formação; cursos livres [ensino] - [informação em];
cursos livres [ensino] - [consultoria em]; cursos livres
[ensino] - [assessoria em]; cursos livres [ensino];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) - [informação em]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [consultoria em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) - [assessoria em]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo musical [informação em]; grupo musical - [consultoria em];
grupo musical - [assessoria em]; grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905731824 02/01/2013
003
Tit.FLAVIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11429136000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FANEXPRESS
NCL(10) 39 entrega de mercadorias; entrega de
pacotes; frete [transporte de mercadorias]; serviços
de logística em matéria de transporte; transporte por
carro; entrega de malote;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905731832 02/01/2013
003
Tit.DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO
PESSOAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38756680000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRUDENCE CELEBRATION
NCL(10) 05 lubrificantes sexuais; lubrificante vaginal;
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.905731840 02/01/2013
003
Tit.DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO
PESSOAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38756680000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRUDENCE CELEBRATION
NCL(10)
10
preservativos;
diu;
vibradores
[acessórios de estimulação sexual];
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.905731859 02/01/2013
003
Tit.VAGNER SILVA CAMPOS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06216607600
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Wagner Luccas
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
composição musical (serviços de -); estúdios de
gravação (serviços de -); produção de shows;
produção de vídeos; produção musical; shows
(produção de -); agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento]; animação de festa; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; clube de livro e disco [lazer ou educação];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio); grupo musical; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; provimento de web
site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905732200 02/01/2013
003
Tit.FABIANO BRANDÃO (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03500577962
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 13 TRIBOS ROCK BAND
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905732316 02/01/2013
003
Tit.SIMOES DE ARAUJO & I A PEREIRA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01531021000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARVAO SANTA ROSA
NCL(10) 04 briquetes de carvão; carvão (óleo de
alcatrão de -) [óleo betuminoso]; carvão
[combustível]; carvão vegetal [combustível]; pó de
carvão [combustível];
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Procurador: FRANCISCO SIMOES DE ARAUJO
FILHO
No.905732324 02/01/2013
003
Tit.MASUMI KAWAY (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22258531934
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: clinicacupé
NCL(10) 44 centro médico; médica (serviços de
clínica-); serviços de clínica médica; assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica; assessoria, consultoria e informação
médica; assessoria, consultoria e informação na
área médica - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação na área médica; consultas
médicas [serviços médicos] - [informação em];
consultas médicas [serviços médicos]; medicina
chinesa e ayurvédica - [informação em]; medicina
chinesa e ayurvédica; tratamento médico [informação em]; tratamento médico; yoga e
yogaterapia, meditação e filosofia da índia [terapias
alternativas] - [informação em]; yoga e yogaterapia,
meditação e filosofia da índia [terapias alternativas] [consultoria em]; yoga e yogaterapia, meditação e
filosofia da índia [terapias alternativas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905732359 02/01/2013
003
Tit.'FELIPE DE ARAUJO CAVACA 33994680832 ME' (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14246225000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MUV FILMS
NCL(10) 35 aluguel de material publicitário;
produção de filmes publicitários; publicidade de
televisão; produção de filme publicitário [ompi];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905732367 02/01/2013
003
Tit.'FELIPE DE ARAUJO CAVACA 33994680832 ME' (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14246225000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MUV FILMS
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); dublagem;
edição de videoteipe; filmagem em vídeo; produção
de filmes, exceto para fins de publicidade; produção
de programas de rádio e televisão; produção de
vídeos; rádio (programas de entretenimento de -);
roteirização (serviços de -); televisão (programas de
entretenimento de -);
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905732375 02/01/2013
003
Tit.CAFFÉ TRIESTE COMERCIO DE CAFÉ LTDA.
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15649505000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Caffè Trieste
NCL(10) 43 cafeterias - [consultoria em]; cafeterias [assessoria em]; cafeterias;
Procurador: GABRIELA DE ALMEIDA FIGUEIRAS
No.905732448 02/01/2013
003
Tit.MAURICIO NERES DE OLIVEIRA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78996791504
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Meu Karaokê
NCL(10) 09 som (aparelhos para gravação de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905732456 02/01/2013
003
Tit.PARFUMS DE COEUR, LTD. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8906378
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRINCE MATCHABELLI
NCL(10) 03 água de colônia; desodorantes
[perfumaria]; perfumes; talco para toalete;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905732464 02/01/2013
Tit.TECNORED TECNOLOGIA DE AUTO
REDUÇÃO LTDA (BR/SC)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80943756000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIQUEFER
NCL(10) 42 desenho industrial - [informação em];
desenho industrial - [consultoria em]; desenho
industrial - [assessoria em]; desenho industrial;
engenharia - [informação em]; engenharia [consultoria em]; engenharia - [assessoria em];
engenharia; estudos para projetos técnicos [informação em]; estudos para projetos técnicos [consultoria em]; estudos para projetos técnicos [assessoria em]; estudos para projetos técnicos;
pesquisa e desenvolvimento [para terceiros] [informação em]; pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros]
[consultoria
em];
pesquisa
e
desenvolvimento [para terceiros] - [assessoria em];
pesquisa e desenvolvimento [para terceiros];
pesquisas técnicas - [informação em]; pesquisas
técnicas - [consultoria em]; pesquisas técnicas [assessoria em]; pesquisas técnicas; teste de
materiais - [informação em]; teste de materiais [consultoria em]; teste de materiais - [assessoria
em]; teste de materiais; assessoria, consultoria e
informações no campo de processos tecnológicos [informação em]; assessoria, consultoria e
informações no campo de processos tecnológicos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações no campo de processos tecnológicos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações no campo de processos tecnológicos;
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre engenharia - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia industrial - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia industrial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia
industrial - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia industrial; cálculo e
dimensionamento na área de engenharia [informação em]; cálculo e dimensionamento na área
de engenharia - [consultoria em]; cálculo e
dimensionamento na área de engenharia [assessoria em]; cálculo e dimensionamento na área
de engenharia; engenharia de material [projeto de -]
- [informação em]; engenharia de material [projeto de
-] - [consultoria em]; engenharia de material [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia de material
[projeto de -]; engenharia de produção [projeto de -] [informação em]; engenharia de produção [projeto de
-] - [consultoria em]; engenharia de produção [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia de produção
[projeto de -]; engenharia industrial [projeto de -] [informação em]; engenharia industrial [projeto de -] [consultoria em]; engenharia industrial [projeto de -] [assessoria em]; engenharia industrial [projeto de -];
engenharia metalúrgica [projeto de -] - [informação
em]; engenharia metalúrgica [projeto de -] [consultoria em]; engenharia metalúrgica [projeto de
-] - [assessoria em]; engenharia metalúrgica [projeto
de -]; projeto de engenharia de qualquer natureza [informação em]; projeto de engenharia de qualquer
natureza - [consultoria em]; projeto de engenharia de
qualquer natureza - [assessoria em]; projeto de
engenharia de qualquer natureza;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905732480 02/01/2013
003
Tit.SIMOES DE ARAUJO & I A PEREIRA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01531021000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARVAO DO UNA
NCL(10) 04 briquetes de carvão; carvão (óleo de
alcatrão de -) [óleo betuminoso]; carvão
[combustível]; carvão vegetal [combustível]; pó de
carvão [combustível];
Procurador: FRANCISCO SIMOES DE ARAUJO
FILHO

003
No.905732502 02/01/2013

003

Tit.BABETTE COMERCIO E INDUSTRIA DE
BORDADOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34177444000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ONE BABY
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário];
babadouros, exceto de papel; calçados *; calças;
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; chapéus,
bonés etc; enxovais de bebês; gorros; macacões;
malhas [vestuário]; mantilhas; meias; pijamas; roupa
íntima; roupas de banho; suéteres;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905732634 02/01/2013
003
Tit.MAGMA PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17200900000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Mina Top
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bandanas;
banho (roupas de -); banho (sandálias de -); blazers
[vestuário]; boa [estola de plumas]; botas *;
cachecóis; calçados em geral *; calças; camisas;
camisetas; capotes; cintos [vestuário]; coletes [roupa
íntima]; combinação [roupa íntima]; combinações
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); corpete;
couro (roupas de -); couro (roupas de imitação de -);
espartilhos; fantasia (roupas de -); ginástica (roupa
para -) [colante]; íntima (roupa -); leggings [calças];
ligas; ligas de meias; lingerie (fr.); malhas [vestuário];
meias; meias (ligas de -); meias-calças; penhoar;
pijamas; polainas; robe; roupa de baixo; roupa
íntima; roupa para ginástica; roupa para ginástica
[colante]; roupas de banho; roupas de couro; roupas
de fantasia; roupas de imitação couro; roupas
íntimas absorventes de transpiração; roupas íntimas
antitranspirantes; saias; saias-calças; sandálias;
sapatos de praia; sobretudos [vestuário]; suéteres;
sutiãs; baby-doll; biquíni; camisola; canga; coturno;
echarpe; estolas; maiô; poncho; roupa íntima
descartável; sutiã para postura sem finalidade
terapêutica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905732693 02/01/2013
003
Tit.FÁBIO RICARDO BRAGA ARAUJO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02099604770
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YATTA BRASIL
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
lanchonetes; restaurantes;
Procurador: DANIELLE DE CASTRO
No.905732715 02/01/2013
Tit.GLAUBER EDUARDO TOLDO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15292850896
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Boomer Beer
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905732820 02/01/2013
003
Tit.OPPUS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13078632000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OPPUS
NCL(10) 36 administração de imóveis; avaliação
imobiliária; corretores imobiliários; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
comércio de imóveis; imóveis [compra e venda de -];
incorporação de imóvel; loteamento imobiliário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905733037 03/01/2013
003
Tit.JOSÉ ROBERTO CECATO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67227066800
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STAR STUDIOS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
fotografias - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de fotografias - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de fotografias [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias;
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Procurador: O PRÓPRIO.
No.905733070 03/01/2013
003
Tit.ASTECA DESENVOLVIMENTO E CORRETORA
DE SEGUROS S/C (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21945563000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SEGURADORA SOCIAL NACIONAL - SSN
NCL(10) 36 seguros - [informação em]; seguros [consultoria em]; seguros - [assessoria em]; seguros;
seguros (consultoria em -) - [informação em];
seguros (consultoria em -) - [consultoria em];
seguros (consultoria em -) - [assessoria em]; seguros
(consultoria em -); seguros (corretagem de -) [informação em]; seguros (corretagem de -) [consultoria em]; seguros (corretagem de -) [assessoria em]; seguros (corretagem de -); seguros
(informações sobre -) - [informação em]; seguros
(informações sobre -) - [consultoria em]; seguros
(informações sobre -) - [assessoria em]; seguros
(informações sobre -); administração de seguro [consultoria em]; administração de seguro [assessoria em]; administração de seguro;
administração de seguro-saúde - [informação em];
administração de seguro-saúde - [consultoria em];
administração de seguro-saúde - [assessoria em];
administração
de
seguro-saúde;
assessoria,
consultoria e informação em seguros - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
seguros - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em seguros - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em seguros;
Procurador: THIAGO PEREIRA GIARDINI TOTTI
No.905733223 03/01/2013
003
Tit.MARIA APARECIDA RODRIGUES VAZ (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17194966000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Su Yasam
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905733614 03/01/2013
003
Tit.TECNORED TECNOLOGIA DE AUTO
REDUÇÃO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80943756000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIQUIFER
NCL(10) 06 ferro fundido, bruto ou semitrabalhado;
ferro, bruto ou semitrabalhado; ferro-gusa;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905733622 03/01/2013
003
Tit.TECNORED TECNOLOGIA DE AUTO
REDUÇÃO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80943756000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIQUIFER
NCL(10) 11 fornos, exceto para uso em laboratório;
forno e fornalha industrial; forno para fundição;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905733630 03/01/2013
003
Tit.TECNORED TECNOLOGIA DE AUTO
REDUÇÃO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80943756000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIQUIFER
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de metais
comuns e suas ligas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais comuns e suas
ligas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos de metal comum [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905733657 03/01/2013

003

Tit.MARCIO SCHNEIDER (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07586948000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SANTA INSENSATEZ
NCL(10) 25 calçados em geral *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905733681 03/01/2013
003
Tit.MOINHO SEPEENSE LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04791930000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FARINHA DE TRIGO PRIMAVERA
NCL(10) 30 açafrão [temperos]; açafrão-da-terra,
para uso alimentar; açúcar *; aditivos de glúten para
uso culinário; adoçantes naturais; água do mar [para
cozinha]; aipo (sal de -); alcaçuz [confeito]; alcaçuz
[confeito]; alcaparras; aletrias [massas]; algas
[condimentos]; alimentares (massas -); alimentos
(essências para -) [exceto essências etéreas e óleos
essenciais];
alimentos
farináceos;
amêndoas
(bolinhos ou biscoitos de -); amêndoas (confeitos de
-); amêndoas (pasta de -); amêndoas torradas;
amendoins (confeitos de -); amido para uso
alimentar; anis [grãos]; anis estrelado; aromáticas
(preparações -) para uso alimentar; arroz; arroz
(lanches à base de -); arroz (tortas de -); árvores de
natal (confeitos para decoração de -); aveia
(alimentos à base de -); aveia (farinha de -); aveia
(flocos de -); aveia descascada; aveia moída; barras
de cereais hiperprotéicas; batata (farinha de -) para
uso alimentar; baunilha [flavorizante]; bebidas
(flavorizantes para -), exceto óleos essenciais;
bebidas à base de cacau; bebidas à base de café;
bebidas à base de chá; bebidas à base de
chocolate; bicarbonato de sódio para fins culinários;
biscoitos;
biscoitos;
biscoitos
amanteigados;
biscoitos de água e sal; bolachas; bolo (massa para ); bolo (pó para -); bolos; bolos (flavorizantes para -),
exceto óleos essenciais; bombons; brioches; cacau;
cacau (bebidas à base de -); cacau (bebidas de -)
com leite; cacau (produtos de -); café; café (bebidas
à base de -); café (bebidas de -) com leite; café
(preparações vegetais para uso como substitutos de); café (sucedâneos de -); café não torrado; canela
[especiaria]; canjica; caramelos [doces]; caril [curry
(ingl.)] [especiaria]; carne (produtos para amaciar -)
para uso doméstico; carne (sucos de -); carne (tortas
de -); cereais (lanches à base de -); cereais
(preparações feitas com -); cereais secos (flocos de ); cerveja (vinagre de -); cevada (farinha de -);
cevada descascada; cevada moída; chá (bebidas à
base de -); chá gelado; chá*; cheeseburgers
[sanduíches]; chicória [sucedâneo de café];
chocolate; chocolate (bebidas à base de -);
chocolate (bebidas de -) com leite; chutney
[condimento]; cobertura de bolo [glacê]; comestíveis
(gelados -); condimentos; confeitos; confeitos *;
confeitos para decoração de árvores de natal;
congelado (iogurte -); conservar alimentos (sal para ); coulis de frutas [molhos]; cozinha (sal de -);
cravos-da-índia [especiaria]; creme [culinária]; creme
batido (preparações para engrossar -); creme de
tártaro para cozinhar; creme de tártaro para uso
culinário; cremes gelados (agentes para engrossar ); culinários (bicarbonato de sódio para fins -);
cuscuz [sêmola]; descascada (aveia -); descascada
(cevada -); doces [confeitos]; doces com hortelãpimenta; doces*; empadas [tortas]; engrossar
alimentos (agentes para -) em cozimento; engrossar
creme batido (preparações para -); engrossar
sorvetes [cremes gelados] (agentes para -); ervas de
horta em conserva; espaguete; especiarias;
essências para alimentos [exceto essências etéreas
e óleos essenciais]; extrato de malte para uso
alimentar; farináceos (alimentos -); farinha de rosca;
farinha de canjica; farinha de milho; farinha de milho;
farinha moída (produtos de -); farinhas*; farinhas*;
feijão (farinha de -); fermento; fermento; fermento
(pão sem -); fermentos para massas; flavorizantes
para bebidas, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bebidas, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bolos, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bolos, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para café; flavorizantes, exceto óleos essenciais;
flavorizantes, exceto óleos essenciais; flocos de
aveia; flocos de milho; flocos de milho; fondants

[confeitos]; frutas (geléias de -) [confeitos]; gelado
(chá -); gelado (iogurte -); gelados comestíveis;
gelados comestíveis (pós para preparar -); geléia
real; geléias de frutas [confeitos]; gelo para bebidas;
gelo, natural ou artificial; gengibre (bolo ou pão de -);
gengibre [especiaria]; germen de trigo para
alimentação humana; glicose para fins culinários;
glúten preparado para fins alimentares; gomas de
mascar; grãos de canjica; halva; hortelã-pimenta
(doces com -); infusões não medicinais; iogurte
congelado; iogurte gelado; ketchup [molho]; lanches
à base de arroz; lanches à base de cereais; levedura
*; maçapão; macarrão; maionese; malte (biscoitos de
-); malte para consumo humano; maltose; mar (água
do -) [para cozinha]; marinados; mascar (gomas de ); massa para bolo; massa para bolo; massas
[alimentares]; massas alimentares; massas com
ovos [talharim]; mel; melaço (xarope de -); melaço
para uso alimentar; menta para confeitos; milho
(farinha de -); milho (farinha de -); milho (flocos de -);
milho (flocos de -); milho moído; milho para pipoca;
milho torrado; moído (milho -); molho de tomate;
molho para salada; molhos [condimentos]; mostarda;
mostarda (farinha de -); mousses de chocolate;
muesli; noz-moscada; pãezinhos; pãezinhos;
panquecas; pão; pão de gengibre; papas de farinha
alimentares à base de leite [mingau]; pasta de
amêndoas; pasta de soja [condimento]; pastéis
[pastelaria]; pastéis [pastelaria]; pastelaria; pastilhas
[confeitos]; pastilhas [confeitos]; pesto [molho]; petits
fours (fr.) [pastelaria]; picles mistos [condimento];
pimenta; pimenta-da-jamaica [tempero]; pimentão
[temperos]; pipoca (milho para -); pizzas; pó para
bolo; preparações vegetais para uso como
substitutos de café; produtos para dourar carnes
[ham glaze]; própole*; própolis*; pudins; quiches;
ravióli; real (geléia -); refeições à base de noodles;
rolinhos primavera; sagu; sal de cozinha; sal para
conservar alimentos; salada (molho para -);
salsichas (materiais para engrossar -); sanduíches;
sementes de linhaça para alimentação humana;
sêmola para alimentação humana; semolina;
sobremesas sob a forma de mousse de chocolate;
soja (farinha de -); soja (molho de -); soja (pasta de ) [condimento]; sorvete; sorvete; sorvetes; sorvetes;
sorvetes (agentes para engrossar -); sorvetes (pós
para preparar -); sucedâneos de café; sucos de
carne; sushi; tabule; tacos; talharim; talharim;
tapioca; tapioca (farinha de -) para uso alimentar;
tempero [condimento]; temperos; tomate (molho de ); torrado (milho -); tortas; tortas de arroz; tortas de
carne; tortillas; trigo (farinha de -); vanilina
[sucedâneos de baunilha]; vinagre; waffles; acarajé;
açúcar de fécula; açúcar de fruta; açúcar líquido;
agente para engrossar sorvete; alcaravia (cominhoarmênio); alecrim; alfafa [condimento]; alho
[condimento]; amendoim doce; araruta [fécula de -];
aveia integral em pó; bala comestível; barra dietética
de cereais; bicarbonato de sódio para uso culinário;
bolo, preparado para consumo final, confeitado ou
não; brigadeiro, cajuzinho e quindim; cacau [doce
de-]; cacau em pó; café em grão; café em pó; café
solúvel; cajuzinho, brigadeiro e quindim; canapé;
canelone [massa alimentícia]; canjica (milho para - );
capeletti [massa alimentícia]; casquinha para
sorvete; chá da china; chá de flor; chá de fruta;
chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para
fabricação de bebidas]; churros [doce]; colorau [v.d.
urucum] [condimento]; cominho; complemento/
suplemento alimentar composto por cereais [não
medicinal]; crepe; empada; empadão; erva para
infusão, exceto medicinal; esfiha; extrato de café;
extrato de tomate; farinha com levedura comestível;
farinha de arroz [para uso alimentar]; farinha de
aveia; farinha de batata; farinha de cevada; farinha
de mandioca; farinha de tapioca; farinha de trigo;
farinha integral [uso alimentar]; farinha para sopa;
farofa; fécula de araruta; fécula de arroz; fígado;
flavorizantes para cosméticos (exceto óleos
essenciais); flavorizantes para medicamentos
(exceto óleos essenciais); flavorizantes para tabaco
(exceto óleos essenciais); floco de cereal; frozens
[iogurte congelado]; fubá; goiabada; guaraná [pó
para preparar bebida]; lasanha; leite de soja
[condimento]; louro; marzipã [pasta de amêndoa e
açúcar]; nhoque; orégano; pasta de amendoim;
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pastel; pedaços tostados de madeira natural
adicionados ao vinho para melhorar o sabor; pele
frita [produto alimentício feito a partir de farinha
alimentar, imitando pele de porco]; pipoca doce
[pronta]; pipoca salgada [pronta]; pó para fabricação
de doce; pó para pudim; polvilho; quibe; quindim,
brigadeiro e cajuzinho; rapadura [açúcar mascavo,
em forma de pequeno tijolo]; saladas preparadas
prontas para comer, consistindo principalmente de
macarrão; salgadinho, exceto croquete; suspiro;
tomilho; tortas [doces e salgadas]; urucum para uso
alimentar [condimento]; vinagre de álcool; vinagre de
erva; vinagre de leite; vinagre de vinho;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905733746 03/01/2013
003
Tit.TECNORED TECNOLOGIA DE AUTO
REDUÇÃO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80943756000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIQUIFER
NCL(10) 42 desenho industrial - [informação em];
desenho industrial - [consultoria em]; desenho
industrial - [assessoria em]; desenho industrial;
engenharia - [informação em]; engenharia [consultoria em]; engenharia - [assessoria em];
engenharia; estudos para projetos técnicos [informação em]; estudos para projetos técnicos [consultoria em]; estudos para projetos técnicos [assessoria em]; estudos para projetos técnicos;
pesquisa e desenvolvimento [para terceiros] [informação em]; pesquisa e desenvolvimento [para
terceiros]
[consultoria
em];
pesquisa
e
desenvolvimento [para terceiros] - [assessoria em];
pesquisa e desenvolvimento [para terceiros];
pesquisas técnicas - [informação em]; pesquisas
técnicas - [consultoria em]; pesquisas técnicas [assessoria em]; pesquisas técnicas; teste de
materiais - [informação em]; teste de materiais [consultoria em]; teste de materiais - [assessoria
em]; teste de materiais; assessoria, consultoria e
informações no campo de processos tecnológicos [informação em]; assessoria, consultoria e
informações no campo de processos tecnológicos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações no campo de processos tecnológicos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações no campo de processos tecnológicos;
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre engenharia - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia industrial - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia industrial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia
industrial - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia industrial; cálculo e
dimensionamento na área de engenharia [informação em]; cálculo e dimensionamento na área
de engenharia - [consultoria em]; cálculo e
dimensionamento na área de engenharia [assessoria em]; cálculo e dimensionamento na área
de engenharia; engenharia de material [projeto de -]
- [informação em]; engenharia de material [projeto de
-] - [consultoria em]; engenharia de material [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia de material
[projeto de -]; engenharia de produção [projeto de -] [informação em]; engenharia de produção [projeto de
-] - [consultoria em]; engenharia de produção [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia de produção
[projeto de -]; engenharia industrial [projeto de -] [informação em]; engenharia industrial [projeto de -] [consultoria em]; engenharia industrial [projeto de -] [assessoria em]; engenharia industrial [projeto de -];
engenharia metalúrgica [projeto de -] - [informação
em]; engenharia metalúrgica [projeto de -] [consultoria em]; engenharia metalúrgica [projeto de
-] - [assessoria em]; engenharia metalúrgica [projeto
de -]; projeto de engenharia de qualquer natureza [informação em]; projeto de engenharia de qualquer
natureza - [consultoria em]; projeto de engenharia de
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qualquer natureza - [assessoria em]; projeto de
engenharia de qualquer natureza;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905733835 03/01/2013
003
Tit.VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10852075000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VDR JEANS
NCL(10) 25 bermudas; bonés; cachecóis; calçados *;
calças; camisas; camisetas; chapéus [chapelaria];
cintos [vestuário]; coletes; cuecas; jaquetas; lingerie
(fr.); luvas [vestuário]; meias; meias-calças; roupa de
baixo; roupa íntima; roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; roupas de banho; roupões de
banho; sobretudos [vestuário]; suspensórios; sutiãs;
vestuário *;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905733878 03/01/2013
003
Tit.ONG INVESTMENT, LC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8905860
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIN PERFORMANCE
NCL(10) 25 meias; meias-calças; vestuário *;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905733908 03/01/2013
003
Tit.MARCOS MINELLO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12509874000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EBSAUDE ESCOLA BRASILEIRA DE
SAUDE
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e pesquisas
científicas no campo da saúde e da medicina [informação em]; assessoria, consultoria e pesquisas
científicas no campo da saúde e da medicina [consultoria em]; assessoria, consultoria e pesquisas
científicas no campo da saúde e da medicina [assessoria em]; assessoria, consultoria e pesquisas
científicas no campo da saúde e da medicina;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905733916 03/01/2013
Tit.DEBORA BORGES DE SOUSA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64172570534
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AVIGNON
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO

003

No.905733932 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROBIOVIT
NCL(10) 29 carne;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905733959 03/01/2013
003
Tit.DEBORA BORGES DE SOUSA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64172570534
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AVIGNON
NCL(10) 30 biscoitos; biscoitos amanteigados; bolos;
bombons; brioches; chocolate; coulis de frutas
[molhos]; creme [culinária]; doces*; farináceos
(alimentos -); gelados comestíveis; geléias de frutas
[confeitos]; pãezinhos; pasta de amêndoas; sorvete;
churros [doce]; marzipã [pasta de amêndoa e
açúcar]; pasta de amendoim;
Procurador: O PRÓPRIO
No.905733967 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROBIOVIT
NCL(10) 30 café;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905733975 03/01/2013
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACTOVIT
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905733991 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACTOVIT
NCL(10) 29 carne;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905734009 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACTOVIT
NCL(10) 30 café;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905734041 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACTOCRAN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905734050 03/01/2013
003
Tit.FERNANDO RANDOLFO PINHEIRO - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10144163000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SCAMDALLO
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; blazers
[vestuário]; capuzes [vestuário]; casacos [vestuário];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
forros confeccionados [parte de vestuário];
jardineiras [vestuário]; malhas [vestuário]; vestuário
*;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905734076 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACTOCRAN
NCL(10) 29 carne;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905734211 03/01/2013
003
Tit.ATAMA FILMES PRODUTORA AUDIOVISUAL
LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12667775000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Universo Z
NCL(10) 41 produção de programas de rádio e
televisão;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905734220 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACTOCRAN
NCL(10) 30 café;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905734238 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CRANBIOTIC
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905734246 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CRANBIOTIC
NCL(10) 29 carne;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
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No.905734254 03/01/2013
003
Tit.GERMED FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45992062000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PREVICAL D
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
nutricionais
(complementos
-);
preparações
farmacêuticas; complemento/ suplemento alimentar
para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA
No.905734289 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CRANBIOTIC
NCL(10) 30 café;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905734335 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROBICRAN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905734343 03/01/2013
003
Tit.NOVARUM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14906228000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NOVARUM
NCL(10) 42 aluguel de software de computador [informação em]; aluguel de software de computador
- [consultoria em]; aluguel de software de
computador - [assessoria em]; aluguel de software
de computador; consultoria na área de economia de
energia - [informação em]; consultoria na área de
economia de energia - [consultoria em]; consultoria
na área de economia de energia - [assessoria em];
consultoria na área de economia de energia;
engenharia - [informação em]; engenharia [consultoria em]; engenharia - [assessoria em];
engenharia; assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em tecnologia da informação;
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação no campo
da seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação no campo
da seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre engenharia; cálculo e
dimensionamento na área de engenharia [informação em]; cálculo e dimensionamento na área
de engenharia - [consultoria em]; cálculo e
dimensionamento na área de engenharia [assessoria em]; cálculo e dimensionamento na área
de engenharia; engenharia de material [projeto de -]
- [informação em]; engenharia de material [projeto de
-] - [consultoria em]; engenharia de material [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia de material
[projeto de -]; engenharia de produção [projeto de -] [informação em]; engenharia de produção [projeto de
-] - [consultoria em]; engenharia de produção [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia de produção
[projeto de -]; engenharia elétrica [projeto de -] [informação em]; engenharia elétrica [projeto de -] [consultoria em]; engenharia elétrica [projeto de -] -
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[assessoria em]; engenharia elétrica [projeto de -];
engenharia eletrônica [projeto de -] - [informação
em]; engenharia eletrônica [projeto de -] [consultoria em]; engenharia eletrônica [projeto de -]
- [assessoria em]; engenharia eletrônica [projeto de ]; projeto de distribuição de energia elétrica [informação em]; projeto de distribuição de energia
elétrica - [consultoria em]; projeto de distribuição de
energia elétrica - [assessoria em]; projeto de
distribuição de energia elétrica; projeto de
engenharia de qualquer natureza - [informação em];
projeto de engenharia de qualquer natureza [consultoria em]; projeto de engenharia de qualquer
natureza - [assessoria em]; projeto de engenharia de
qualquer natureza; projeto de geração de energia
elétrica - [informação em]; projeto de geração de
energia elétrica - [consultoria em]; projeto de
geração de energia elétrica - [assessoria em]; projeto
de geração de energia elétrica; serviços de
engenharia e planejamento no campo de redes de
informação e comunicações - [informação em];
serviços de engenharia e planejamento no campo de
redes de informação e comunicações - [consultoria
em]; serviços de engenharia e planejamento no
campo de redes de informação e comunicações [assessoria em]; serviços de engenharia e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905734394 03/01/2013
Tit.EMS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57507378000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACRITIN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA

003

No.905734408 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROBICRAN
NCL(10) 29 carne;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905734424 03/01/2013
Tit.EMS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57507378000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACRIDEX
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA

003

No.905734440 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROBICRAN
NCL(10) 30 café;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905734483 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CRANBIOTL
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905734513 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CRANBIOTIL
NCL(10) 29 carne;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905734521 03/01/2013
003
Tit.FARMOQUÍMICA S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33349473000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CRANBIOTIL
NCL(10) 30 café;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO

No.905734610 03/01/2013
003
Tit.VANDY DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10928164000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PADO CONCEPT
NCL(10) 06 cadeados; cremonas; dobradiças de
metal; fechaduras de metal para veículos; fechos;
ferragens de metal [pequenas] *; ferragens de metal
para janelas; ferragens para portas; lingüetas de
fechaduras; lingüetas de metal; maçanetas de metal;
maçanetas de metal para portas; portas (travas de
metal para-); travas de metal para janelas; trincos de
metal; chave para porta; ferrolho [aldrava]; puxador
metálico;
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905734629 03/01/2013
003
Tit.TOM-GAB MUSIC E PROMOCOES
ARTISITICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62446851000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZAZUEIRA
NCL(10) 09 acústicos (acopladores -); acústicos
(canais -); alto-falantes; amplificadores; aparelhos
para transmissão de som; cabos coaxiais; caixas
para alto-falantes; canais acústicos; coaxiais (cabos
-); compactos (discos -) [áudio e vídeo]; compactos
(discos -), rom (ingl.); discos compactos [áudio e
vídeo]; discos compactos, rom (ingl.); discos flexíveis
[disquetes]; discos fonográficos; discos magnéticos;
dvd (tocadores de -); fitas magnéticas; fitas para
gravação de som; fitas para limpar cabeçotes de
gravação; fones de ouvido; fonográficos (discos -);
gravação de som (suportes para -); gravadores de
fita; iluminação de palco (aparelhos para controle de); megafones; microfones; rádios; rádios para
veículos; rádios toca-fitas portáteis; receptores de
áudio e de vídeo; som (aparelhos para gravação de ); som (aparelhos para reprodução de -); som (fitas
para gravação de -); som (instrumentos localizadores
pelo -); toca-cd [discos compactos]; toca-discos;
toca-discos (agulhas para -); tocadores de dvd;
tocadores portáteis de mídia; toca-fitas; toca-fitas
(rádios -) portáteis; tubos acústicos; tubos de
amplificadores [válvulas]; veículos (rádios para -);
vídeo (fitas de -); vídeo (monitores de -);
videocassetes (aparelhos de -); videofones; walkietalkies; alto-falante, amplificador, rádio e toca-fita
para automóvel; aparelho de cd para veículo;
aparelho de gravação de vídeo; aparelho de
gravação e de reprodução de videocassete;
aparelho
de
videocassete;
aparelho
desmagnetizador de fita; aparelho ou instrumento de
publicidade; aparelho ou instrumento de reprodução;
aparelho para cd; caixa [estojo] para telefone celular;
caixa de som; capas [estojos] de cd e dvd; cd-rom
[disco]; cd-rom [drive]; conduto acústico; disco
acústico; dvd, disco digital de vídeo; dvd, disco
digital de vídeo - aparelho; estojo porta-cds; fita
cassete ou de vídeo [gravada ou não]; fonógrafo;
máquina de edição de som e imagem; microfone;
periódico em fita ou em cd-rom; porta-cd; portadisquete; receptor de som; regulador para
iluminação de palco; selecionador de som [aparelho];
suporte para disco; vídeo disco;
Procurador: FRANCISCO & MINATTI S/C LTDA
No.905734653 03/01/2013
003
Tit.LEONIR JOÃO TAVARES (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64954080991
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GARDA
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; cintos
[vestuário]; coletes; combinações [vestuário];
jaquetas; jardineiras [vestuário]; leggings [calças];
paletós; saias; saias-calças; trajes; vestuário *;
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.905734688 03/01/2013
Tit.LEONIR JOÃO TAVARES (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64954080991
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GARDA

003
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NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.905734700 03/01/2013
003
Tit.LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05044984000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DAILY TEARS
NCL(10) 05 colírios; medicamentos para uso
humano;
Procurador: LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA
No.905734726 03/01/2013
003
Tit.REDE BRASILEIRA DE BEM ESTAR FRANQUIA
DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09318919000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MUNDO VERDE NAÇÃO VERDE
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); administração comercial
do licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
administração de negócios na área esportiva;
agenciamento de artistas; agências de emprego;
agências de informação comercial; agências de
propaganda; agências de publicidade; aluguel de
espaço publicitário; aluguel de máquinas de venda
automática; aluguel de máquinas e equipamentos de
escritório *; aluguel de máquinas fotocopiadoras;
aluguel de material publicitário; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação; amostras
(distribuição de -); análise de custo; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio
varejista;
arquivos
(gestão
computadorizada de -); artistas (agenciamento de -);
assessoria em gestão comercial ou industrial;
assessoria em gestão de negócios; assinaturas de
jornal (vendas de -) [para terceiros]; atualização de
material publicitário; auditoria; avaliações de
negócios; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -); bancos de dados
de computador (sistematização de informações em ); caixa postal de voz (serviços de -) [secretária
eletrônica]; captação de patrocínio; clipping (serviços
de -); comerciais de rádio; comerciais de televisão;
comercial ou industrial (assessoria em gestão -);
comparação de preços; compilação de informação
para bancos de dados de computador; compilações
de estatísticas; compras para terceiros (serviços de ) [compra de produtos e serviços para outras
empresas]; consultoria em gestão de pessoal;
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios; contabilidade; custo
(análise de -); declarações de impostos (preparação
de -); decoração de vitrines; demonstração de
produtos; digitação; distribuição de amostras;
distribuição de material publicitário; documentos
(reprodução de -); econômicas (previsões -);
escritório (aluguel de máquinas e equipamentos de -)
*; espaço publicitário (aluguel de -); especialistas em
eficiência; estatísticas (compilações de- ); eventos
de moda para fins promocionais (organização de-);
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors]; extratos (serviços de impressão de -) de
contas; faturamento; feiras (organização de -) para
fins comerciais ou publicitários; fotocópias (serviços
de-); gestão (consultoria em -) de negócios; gestão
computadorizada de arquivos; gestão de pessoal
(consultoria em -); guarda-livro [contabilidade];
hoteleira (negócios de gestão -); importaçãoexportação (agências de -); industrial ou comercial
(assessoria em gestão -); informação comercial
(agências de -); informação comercial e
aconselhamento a consumidores; informações
(levantamento de -) de negócios; informações de
negócios; jornal (vendas de assinaturas de -) [para
terceiros]; leilões; levantamentos de informações de
negócios; madeira (avaliação de -) em pé [para
construção]; mala direta (publicidade por -);
marketing; marketing (estudos de -); material
publicitário (atualização de -); material publicitário
(distribuição de -); modelos (agências de -) para
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publicidade ou promoção de vendas; negócios
(assessoria em gestão de -); negócios (avaliações
de -); negócios (consultoria em gestão de -);
negócios (consultoria em gestão e organização de -);
negócios (consultoria profissional em -); negócios
(informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (pesquisa em -);
negócios de gestão hoteleira; opinião (pesquisas de
-); organização de exposições para fins comerciais
ou publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; patrocínio (captação de ); pesquisa de dados em arquivos de computador
[para terceiros]; pesquisa de marketing; pesquisa em
negócios;
pesquisas
de
opinião;
pessoal
(recrutamento de -); preços (comparação de-);
preparação de colunas publicitárias; preparação de
folha de pagamento; previsões econômicas;
processamento administrativo de pedidos de
compra; processamento de texto; produção de filmes
publicitários; promoção de vendas [para terceiros];
propaganda; psicológicos (testes -), para seleção de
pessoal; publicação de textos publicitários;
publicidade; publicidade de rádio; publicidade de
televisão; publicidade externa [letreiros, outdoors];
publicidade on-line em rede de computadores;
publicidade por catálogos de vendas; publicitário
(aluguel de material -); publicitários (redação de-);
recrutamento de pessoal; redação de textos
publicitários; relações
públicas; relocalização
(serviços de -) para empresas; reprodução de
documentos; secretária (serviços de -) eletrônica
[caixa postal de voz]; secretariado (serviços de -);
serviços de impressão de extratos de contas;
serviços de layout para fins publicitários; serviços de
relocalização
para
empresas;
serviços
de
telemarketing; sistematização de informações em
bancos de dados de computador; taquigrafia;
terceirização [assistência empresarial]; testes
psicológicos, para seleção de pessoal; texto
(processamento
de
-);
textos
publicitários
(publicação de -); transcrição; venda automática
(aluguel de máquinas de -); venda de assinaturas de
serviços de telecomunicações para terceiros; vendas
de assinaturas de jornal [para terceiros];
administração comercial; administração comercial de
shopping center; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros
[ompi]; administração de arquivo; administração de
biblioteca; administração de cartão de desconto;
administração de empresa; administração de holding
[tipo de empresa]; administração de programa de
incentivo;
agenciamento
de
mão-de-obra;
agenciamento de mercadoria [intermediação];
agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira]; agenciamento de
profissional para atendimento domiciliar; aluguel de
escritório virtual [aluguel de equipamentos e material
de escritório e fornecimento de serviços de
escritório]; aluguel de stands; análise de conteúdo
de jornais e revistas e preparo de relatório
comparando o conteúdo dos diversos veículos de
comunicação; anúncio; apoio administrativo e
secretariado; apresentação de produtos em meios
de comunicação para fins de comércio varejista
[ompi];
arquivista;
assessoria
promocional,
consultoria e informação sobre propaganda;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet; assessoria, consultoria e informação
demográfica; assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial]; assessoria, consultoria e
informação em agências de modelos para
publicidade ou promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação em auditoria; assessoria,
consultoria e informação em compilação de
informações em bancos de dados de computador;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade; assessoria, consultoria e informação
em franquia, exceto licenciamento da propriedade
intelectual [gestão comercial]; assessoria, consultoria

e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais; assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relativos à relocalização para empresas; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio; assessoria,
consultoria e informação em serviços de recursos
humanos para empresas; assessoria, consultoria e
informação empresarial; assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia; assessoria, consultoria e informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização
de
negócios
para
empresas;
assessoria, consultoria e informação sobre assuntos
governamentais;
assessoria,
consultoria
e
informação sobre eleições políticas; assessoria,
consultoria e informação sobre gestão de negócios
no campo da propriedade intelectual; assessoria,
consultoria e informação sobre imposto de renda;
assessoria, consultoria e informação sobre leilões;
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio; assessoria, consultoria e
informação sobre organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta; assessoria, consultoria e informação
sobre reprodução de documentos; assessoria,
consultoria e informação sobre testes psicológicos
para seleção de pessoal; assessoria, consultoria e
informação sobre tributos, impostos e taxas;
assessoria, consultoria e informações estatísticas;
assessoria, consultoria e informações sobre
administração de pessoal; assessoria, consultoria e
informações sobre franchising [gestão comercial];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor]; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos); comércio (através
de qualquer meio) de adesivos para papelaria ou
para uso doméstico; comércio (através de qualquer
meio) de água mineral engarrafada; comercialização
de água bruta; comércio (através de qualquer meio)
de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais; comércio (através de qualquer meio)
de alimentos para bebês; comércio (através de
qualquer meio) de amianto; comércio (através de
qualquer meio) de animais vivos; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de
barbear; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de produção de vapor; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de secagem; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos
e
instrumentos
cinematográficos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cronométricos; comércio (através de qualquer meio)
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de aparelhos e instrumentos de controle (inspeção);
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de pesagem; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de salvamento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
sinalização; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
geodésicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos médicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos náuticos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos extintores
de incêndio; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos para suporte de
registro magnético; comércio (através de qualquer
meio) de armas brancas; comércio (através de
qualquer meio) de armas de fogo; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cutelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de louça de faiança; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de peles de animais; comércio (através de qualquer
meio) de artigos ortopédicos; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para
encadernação; comércio (através de qualquer meio)
de artigos para fumantes; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes; comércio (através de qualquer meio) de
asfalto, piche e betume; comércio (através de
qualquer meio) de bengalas; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de borracha; comércio (através de
qualquer meio) de botões [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios
de metal comuns não elétricos; comércio (através de
qualquer meio) de caixas registradoras; comércio
(através de qualquer meio) de capachos e esteiras;
comércio (através de qualquer meio) de caracteres
de imprensa; comércio (através de qualquer meio)
de carpetes e tapetes; comércio (através de
qualquer meio) de cartas de baralho; comércio
(através de qualquer meio) de cera dentária;
comércio (através de qualquer meio) de chicotes,
arreios e artigos de selaria; comércio (através de
qualquer meio) de chocadeiras; comércio (através de
qualquer meio) de clichês [imprensa]; comércio
(através de qualquer meio) de cofres; comércio
(através de qualquer meio) de colchetes e ilhoses
[artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de combustíveis (incluindo a gasolina
para motores); comércio (através de qualquer meio)
de composições extintoras de fogo; comércio
(através de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis; comércio (através de qualquer meio)
de construções transportáveis não metálicas;
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comércio (através de qualquer meio) de cordas e
fios; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
decorações para árvores de natal; comércio (através
de qualquer meio) de dentifrícios; comércio (através
de qualquer meio) de desinfetantes; comércio
(através de qualquer meio) de discos acústicos;
comércio (através de qualquer meio) de emplastros;
comércio (através de qualquer meio) de engates de
máquinas e componentes de transmissão (exceto
para veículos terrestres); comércio (através de
qualquer meio) de equipamento de processamento
de dados e computadores; comércio (através de
qualquer meio) de escovas; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos; comércio (através de
qualquer meio) de explosivos; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de fios e fibras para uso
têxtil; comércio (através de qualquer meio) de fitas e
laços; comércio (através de qualquer meio) de flores
artificiais; comércio (através de qualquer meio) de
fogos de artifício; comércio (através de qualquer
meio) de fósforos; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias; comércio (através de qualquer
meio) de gelo; comércio (através de qualquer meio)
de goma; comércio (através de qualquer meio) de
graxas; comércio (através de qualquer meio) de
guarda-chuvas; comércio (através de qualquer meio)
de guarda-sóis; comércio (através de qualquer meio)
de guta-percha; comércio (através de qualquer meio)
de imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de instrumentos agrícolas não
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de linóleo [piso em
manta]; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de lubrificantes; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de calcular; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas de escrever; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas distribuidoras
automáticas; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
metálicos para vias férreas; comércio (através de
qualquer meio) de materiais para artistas; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
comércio (através de qualquer meio) de material de
instrução e de ensino; comércio (através de qualquer
meio) de material de limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de material de sutura; comércio
(através de qualquer meio) de material para a
fabricação de escovas; comércio (através de
qualquer meio) de material para curativos; comércio
(através de qualquer meio) de material para
obturações dentárias; comércio (através de qualquer
meio) de matérias de enchimento; comércio (através
de qualquer meio) de matérias para calafetar, vedar
e isolar; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas não processadas; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas
para embalagem; comércio (através de qualquer
meio) de matérias têxteis fibrosas em bruto;
comércio (através de qualquer meio) de matérias
tintoriais; comércio (através de qualquer meio) de
mecanismos para aparelhos operados com moedas;
comércio (através de qualquer meio) de membros,
olhos ou dentes artificiais; comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de metais em
folhas e em pó para pintores, decoradores,
impressores e artistas; comércio (através de
qualquer meio) de metais preciosos e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de mica;
comércio (através de qualquer meio) de minérios;

comércio (através de qualquer meio) de molduras;
comércio (através de qualquer meio) de
monumentos não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de mordentes [fixador para tintas];
comércio (através de qualquer meio) de motores
(exceto os motores para veículos terrestres);
comércio (através de qualquer meio) de móveis;
comércio (através de qualquer meio) de munições e
projéteis; comércio (através de qualquer meio) de
óleos essenciais; comércio (através de qualquer
meio) de óleos industriais; comércio (através de
qualquer meio) de palha de aço; comércio (através
de qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de pedras preciosas; comércio
(através de qualquer meio) de peles de animais;
comércio (através de qualquer meio) de pentes e
esponjas; comércio (através de qualquer meio) de
pincéis; comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para branquear [lavanderia]; comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
limpar, polir, desengordurar e decapar; comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
temperar e soldar metais; comércio (através de
qualquer meio) de preparações veterinárias;
comércio (através de qualquer meio) de
preservativos contra oxidação e contra a
deterioração da madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
produtos confeccionados de metais preciosos ou
folheados; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
serralharia; comércio (através de qualquer meio) de
produtos em matérias plásticas semiprocessadas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de âmbar; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de barbatana de baleia;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de borracha, guta-percha, goma, amianto ou
mica; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de cana; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de casco de
tartaruga; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de chifre; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de concha;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cortiça; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de espuma-do-mar;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de junco; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madrepérola;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de marfim; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de osso; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
vime; comércio (através de qualquer meio) de
produtos para a destruição dos animais nocivos,
fungicidas e herbicidas; comércio (através de
qualquer meio) de produtos para absorver, molhar e
ligar a pó; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de redes; comércio (através de qualquer meio)
de rendas e bordados; comércio (através de
qualquer meio) de resinas artificiais não
processadas; comércio (através de qualquer meio)
de resinas naturais em estado bruto; comércio
(através de qualquer meio) de revestimentos de
assoalhos; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sabões; comércio (através de qualquer meio) de
sacos e sacolas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer

726 DIRMA – Despachos em Pedidos

meio) de sementes, plantas e flores naturais;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
adesivas destinadas à indústria; comércio (através
de qualquer meio) de substâncias dietéticas para
uso medicinal; comércio (através de qualquer meio)
de substâncias para uso em lavanderia; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas a conservar
alimentos; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à fotografia;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas à indústria; comércio (através
de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas às ciências; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias tanantes; comércio
(através de qualquer meio) de tabaco; comércio
(através de qualquer meio) de tapeçarias murais;
comércio (através de qualquer meio) de tecidos;
comércio (através de qualquer meio) de telas
alcatroadas [lonas]; comércio (através de qualquer
meio) de tendas; comércio (através de qualquer
meio) de tintas, vernizes, lacas; comércio (através de
qualquer meio) de toldos; comércio (através de
qualquer meio) de tubos flexíveis não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
tubos rígidos não metálicos para a construção;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de velas; comércio
(através de qualquer meio) de velas e pavios para
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
vidro bruto ou semi-acabado; comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas; concessionária de veículos (comércio de
veículos); corretagem de veículos; corretor de
publicidade (serviço de -); datilografia; desfile de
moda com fim publicitário; despachante aduaneiro
[desembaraço
e
liberação
de
documento
alfandegário]; despachante para agilizar documento;
distribuição de brindes; distribuição de utensílio para
diálise [comércio]; drogaria [comércio]; edição de
texto publicitário; elaboração de declaração de
imposto de renda; emissão de documentos e
certidões oficiais; estudos e pareceres pertinentes à
macro e microeconomia, serviços estes prestados
com fins de assessoria na gestão de negócios e
operação de uma empresa comercial; farmácia
[comércio de produtos farmacêuticos]; faturamento
[ompi]; fornecimento de mão-de-obra [terceirização];
fotocópia [reprodução de documentos]; franchising
(venda e licenciamento de -), tratando-se de
administração de negócios em franchising;
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne; gerenciamento de banco de dados; gestão de
franquia; gestão pública/privada; habilitação de
celular [serviço de cadastro]; implantação de
programa de controle de qualidade; informação
comercial e aconselhamento a consumidores [ompi];
intermediação na compra e venda de energia e
capacidade elétrica; inventário e gerência de
estoque;
levantamento
mercadológico;
licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e
patentes (intermediação de negócios comerciais);
obra
artística,
agenciamento,
gestão
e
intermediação; organização e administração de
empresa; ouvidoria; perícia contábil; perícia técnica
na área contábil; perícia técnica na área de
administração;
pesquisa
de
mercado;
processamento administrativo de pedidos de compra
[ompi]; produção de filme publicitário [ompi];
programa de qualidade total [gestão empresarial];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade); promoção de venda para
terceiros [publicidade]; promotor de eventos [se
comerciais]; psicotécnico; teste, exame e prova para
seleção de pessoal (recrutamento de pessoal);
publicidade por qualquer meio; rastreabilidade de
bovinos (controle de localização/registro de cada
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animal); redação de textos publicitários [ompi];
representação comercial [ompi]; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
serviço de comparação de preços; serviços de
colocação e recolocação no mercado de trabalho,
prestados a título de assistência social; serviços de
compilação e disponibilização de listas de
casamento; serviços de fatura [emissão de notas
fiscais]; serviços de processamento de dados
[compilação em banco de dados]; serviços de
programa de incentivo a funcionários; serviços de
programas de fidelidade (clube, cartão, talão);
serviços de promoção de campanhas publicitárias
com vistas à prevenção de doenças, a título de
assistência social; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados.; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, serviços de administração de
convênios de benefícios; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
sistematização de informações em bancos de dados
para a inclusão e disponibilização de currículos e
ofertas de empregos; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios; site para efetuar o
licenciamento eletrônico de veículos; telemarketing;
telepesquisa [pesquisa de opinião]; terceirização
[assistência empresarial] [ompi]; terceirização
[fornecimento
de
mão-de-obra];
venda
de
assinaturas de serviços de telecomunicações para
terceiros [ompi];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905734734 03/01/2013
003
Tit.LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05044984000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMFORT TEARS
NCL(10) 05 colírios; medicamentos para uso
humano;
Procurador: LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA
No.905734750 03/01/2013
003
Tit.GERMED FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45992062000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZOLPID SL
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
narcóticos; preparações farmacêuticas; sedativos;
hipnótico [sonífero];
Procurador: LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA
No.905734769 03/01/2013
003
Tit.TOM-GAB MUSIC E PROMOCOES
ARTISITICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62446851000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZAZUEIRA
NCL(10) 35 agenciamento de artistas - [informação
em]; agenciamento de artistas - [consultoria em];
agenciamento de artistas - [assessoria em];
agenciamento de artistas; agências de propaganda [informação em]; agências de propaganda [consultoria em]; agências de propaganda [assessoria em]; agências de propaganda; agências
de publicidade - [informação em]; agências de
publicidade - [consultoria em]; agências de
publicidade - [assessoria em]; agências de
publicidade; aluguel de espaço publicitário [informação em]; aluguel de espaço publicitário [consultoria em]; aluguel de espaço publicitário [assessoria em]; aluguel de espaço publicitário;
artistas (agenciamento de -) - [informação em];
artistas (agenciamento de -) - [consultoria em];
artistas (agenciamento de -) - [assessoria em];
artistas (agenciamento de -); assessoria em gestão
de negócios - [informação em]; assessoria em
gestão de negócios - [consultoria em]; assessoria em
gestão de negócios - [assessoria em]; assessoria em
gestão de negócios; atualização de material
publicitário - [informação em]; atualização de

material publicitário - [consultoria em]; atualização de
material publicitário - [assessoria em]; atualização de
material publicitário; avaliações de negócios [informação em]; avaliações de negócios [consultoria em]; avaliações de negócios [assessoria em]; avaliações de negócios; comerciais
de rádio - [informação em]; comerciais de rádio [consultoria em]; comerciais de rádio - [assessoria
em]; comerciais de rádio; comerciais de televisão [informação em]; comerciais de televisão [consultoria em]; comerciais de televisão [assessoria em]; comerciais de televisão; consultoria
em gestão de pessoal - [informação em]; consultoria
em gestão de pessoal - [consultoria em]; consultoria
em gestão de pessoal - [assessoria em]; consultoria
em gestão de pessoal; consultoria em organização
de negócios - [informação em]; consultoria em
organização de negócios - [consultoria em];
consultoria em organização de negócios [assessoria em]; consultoria em organização de
negócios; consultoria profissional em negócios [informação em]; consultoria profissional em
negócios - [consultoria em]; consultoria profissional
em negócios - [assessoria em]; consultoria
profissional em negócios; distribuição de material
publicitário - [informação em]; distribuição de
material publicitário - [consultoria em]; distribuição de
material publicitário - [assessoria em]; distribuição de
material publicitário; espaço publicitário (aluguel de -)
- [informação em]; espaço publicitário (aluguel de -) [consultoria em]; espaço publicitário (aluguel de -) [assessoria em]; espaço publicitário (aluguel de -);
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [informação em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors] - [informação em]; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors] - [consultoria em]; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors] - [assessoria em];
externa (publicidade -) [letreiros, outdoors]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [informação em]; feiras (organização
de -) para fins comerciais
ou publicitários [consultoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [assessoria em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; gestão (consultoria em -) de negócios [consultoria em]; gestão (consultoria em -) de
negócios - [assessoria em]; gestão (consultoria em -)
de negócios; gestão de pessoal (consultoria em -) [informação em]; gestão de pessoal (consultoria em ) - [consultoria em]; gestão de pessoal (consultoria
em -) - [assessoria em]; gestão de pessoal
(consultoria em -); informações (levantamento de -)
de negócios - [informação em]; informações
(levantamento de -) de negócios - [consultoria em];
informações (levantamento de -) de negócios [assessoria em]; informações (levantamento de -) de
negócios; informações de negócios - [informação
em]; informações de negócios - [consultoria em];
informações de negócios - [assessoria em];
informações de negócios; mala direta (publicidade
por -) - [informação em]; mala direta (publicidade por
-) - [consultoria em]; mala direta (publicidade por -) [assessoria em]; mala direta (publicidade por -);
marketing - [informação em]; marketing - [consultoria
em]; marketing - [assessoria em]; marketing; material
publicitário (atualização de -) - [informação em];
material publicitário (atualização de -) - [consultoria
em]; material publicitário (atualização de -) [assessoria em]; material publicitário (atualização de
-); material publicitário (distribuição de -) [informação em]; material publicitário (distribuição de
-) - [consultoria em]; material publicitário (distribuição
de -) - [assessoria em]; material publicitário
(distribuição de -); negócios (assessoria em gestão
de -) - [informação em]; negócios (assessoria em
gestão de -) - [consultoria em]; negócios (assessoria
em gestão de -) - [assessoria em]; negócios
(assessoria em gestão de -); negócios (avaliações
de -) - [informação em]; negócios (avaliações de -) [consultoria em]; negócios (avaliações de -) -
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[assessoria em]; negócios (avaliações de -);
negócios (consultoria em gestão de -) - [informação
em]; negócios (consultoria em gestão de -) [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão de
-) - [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão
de -); negócios (consultoria em gestão e organização
de -) - [informação em]; negócios (consultoria em
gestão e organização de -) - [consultoria em];
negócios (consultoria em gestão e organização de -)
- [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (consultoria profissional
em -) - [informação em]; negócios (consultoria
profissional em -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria profissional em -) - [assessoria em];
negócios (consultoria profissional em -); negócios
(informações de -) - [informação em]; negócios
(informações de -) - [consultoria em]; negócios
(informações de -) - [assessoria em]; negócios
(informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (pesquisa em -) [informação em]; negócios (pesquisa em -) [consultoria em]; negócios (pesquisa em -) [assessoria em]; negócios (pesquisa em -);
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [consultoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [assessoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; pesquisa em negócios - [informação
em]; pesquisa em negócios - [consultoria em];
pesquisa em negócios - [assessoria em]; pesquisa
em negócios; propaganda - [informação em];
propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; publicação de textos
publicitários - [informação em]; publicação de textos
publicitários - [consultoria em]; publicação de textos
publicitários - [assessoria em]; publicação de textos
publicitários; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade de rádio [informação em]; publicidade de rádio - [consultoria
em]; publicidade de rádio - [assessoria em];
publicidade de rádio; publicidade de televisão [informação em]; publicidade de televisão [consultoria em]; publicidade de televisão [assessoria
em];
publicidade
de
televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [informação
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade por catálogos de vendas
- [informação em]; publicidade por catálogos de
vendas - [consultoria em]; publicidade por catálogos
de vendas - [assessoria em]; publicidade por
catálogos de vendas; administração comercial [informação em]; administração comercial [consultoria em]; administração comercial [assessoria
em];
administração
comercial;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [assessoria
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em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre marketing [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre marketing - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de discos
acústicos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de discos acústicos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de discos
acústicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de discos acústicos; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais impressos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos; distribuição
de brindes - [informação em]; distribuição de brindes
- [consultoria em]; distribuição de brindes [assessoria em]; distribuição de brindes; edição de
texto publicitário - [informação em]; edição de texto
publicitário - [consultoria em]; edição de texto
publicitário - [assessoria em]; edição de texto
publicitário; pesquisa de mercado - [informação em];
pesquisa de mercado - [consultoria em]; pesquisa de
mercado - [assessoria em]; pesquisa de mercado;
publicidade por qualquer meio - [informação em];
publicidade por qualquer meio - [consultoria em];
publicidade por qualquer meio - [assessoria em];
publicidade por qualquer meio;
Procurador: FRANCISCO & MINATTI S/C LTDA
No.905734777 03/01/2013
003
Tit.VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10852075000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VDR JEANS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905734785 03/01/2013
003
Tit.GERMED FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45992062000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FEMITRAT
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas;

Procurador: LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA
No.905734807 03/01/2013
003
Tit.'GEISA MARA QUILICI IMOBILIÁRIA - ME'
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09345947000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FIÚSA IMÓVEIS
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial; agências imobiliárias; aluguel (serviços de
cobrança de -); aluguel de apartamentos; aluguel de
escritórios [imóveis]; corretores imobiliários; aluguel
de loja [imóvel]; comércio de imóveis; imóveis
[compra e venda de -];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905734823 03/01/2013
003
Tit.CALLMUNITY SERVIÇOS AO CLIENTE - EIRELI
ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15801885000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CALLMAXX
NCL(10) 35 telemarketing - [assessoria em];
telemarketing;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905734831 03/01/2013
003
Tit.TOM-GAB MUSIC E PROMOCOES
ARTISITICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62446851000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZAZUEIRA
NCL(10) 41 aluguel de câmeras de vídeo [informação em]; aluguel de câmeras de vídeo [consultoria em]; aluguel de câmeras de vídeo [assessoria em]; aluguel de câmeras de vídeo;
aluguel de cenários para palco - [informação em];
aluguel de cenários para palco - [consultoria em];
aluguel de cenários para palco - [assessoria em];
aluguel de cenários para palco; aluguel de cenários
para shows - [informação em]; aluguel de cenários
para shows - [consultoria em]; aluguel de cenários
para shows - [assessoria em]; aluguel de cenários
para shows; aluguel de equipamento de áudio [informação em]; aluguel de equipamento de áudio [consultoria em]; aluguel de equipamento de áudio [assessoria em]; aluguel de equipamento de áudio;
aluguel de equipamentos para gravação de som [informação em]; aluguel de equipamentos para
gravação de som - [consultoria em]; aluguel de
equipamentos para gravação de som - [assessoria
em]; aluguel de equipamentos para gravação de
som; aluguel de fitas de vídeo - [informação em];
aluguel de fitas de vídeo - [consultoria em]; aluguel
de fitas de vídeo - [assessoria em]; aluguel de fitas
de vídeo; aluguel de videocassetes - [informação
em]; aluguel de videocassetes - [consultoria em];
aluguel de videocassetes - [assessoria em]; aluguel
de videocassetes; câmeras de vídeo (aluguel de -) [informação em]; câmeras de vídeo (aluguel de -) [consultoria em]; câmeras de vídeo (aluguel de -) [assessoria em]; câmeras de vídeo (aluguel de -);
cenários para palco (aluguel de -) - [informação em];
cenários para palco (aluguel de -) - [consultoria em];
cenários para palco (aluguel de -) - [assessoria em];
cenários para palco (aluguel de -); cenários para
shows (aluguel de -) - [informação em]; cenários
para shows (aluguel de -) - [consultoria em];
cenários para shows (aluguel de -) - [assessoria
em]; cenários para shows
(aluguel de
-);
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [informação em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento] [consultoria em]; competições (organização de -)
[educação ou entretenimento] - [assessoria em];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento]; composição musical (serviços de -)
- [informação em]; composição musical (serviços de ) - [consultoria em]; composição musical (serviços de
-) - [assessoria em]; composição musical (serviços
de -); conferências (organização e apresentação de ) - [informação em]; conferências (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
conferências (organização e apresentação de -);
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congressos (organização e apresentação de -) [informação em]; congressos (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
congressos (organização e apresentação de -);
discoteca (serviços de -) - [informação em];
discoteca (serviços de -) - [consultoria em]; discoteca
(serviços de -) - [assessoria em]; discoteca (serviços
de -); entretenimento - [informação em];
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria em]; entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -) - [informação em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [consultoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [assessoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); equipamentos para gravação
de som (aluguel de -) - [informação em];
equipamentos para gravação de som (aluguel de -) [consultoria em]; equipamentos para gravação de
som (aluguel de -) - [assessoria em]; equipamentos
para gravação de som (aluguel de -); espetáculos
(serviços de -) - [informação em]; espetáculos
(serviços de -) - [consultoria em]; espetáculos
(serviços de -) - [assessoria em]; espetáculos
(serviços de -); espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [informação em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [consultoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [assessoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -); estúdios de
gravação (serviços de -) - [informação em]; estúdios
de gravação (serviços de -) - [consultoria em];
estúdios de gravação (serviços de -) - [assessoria
em]; estúdios de gravação (serviços de -); fitas de
vídeo (aluguel de -) - [informação em]; fitas de vídeo
(aluguel de -) - [consultoria em]; fitas de vídeo
(aluguel de -) - [assessoria em]; fitas de vídeo
(aluguel de -); informações sobre entretenimento
[lazer] - [informação em]; informações sobre
entretenimento [lazer] - [consultoria em]; informações
sobre entretenimento [lazer] - [assessoria em];
informações
sobre
entretenimento
[lazer];
organização de competições [educação ou
entretenimento] - [informação em]; organização de
competições [educação ou entretenimento] [consultoria em]; organização de competições
[educação ou entretenimento] - [assessoria em];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [informação em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [consultoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [assessoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; organização e
apresentação de conferências - [informação em];
organização e apresentação de conferências [consultoria em]; organização e apresentação de
conferências - [assessoria em]; organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos - [informação em];
organização e apresentação de congressos [consultoria em]; organização e apresentação de
congressos - [assessoria em]; organização e
apresentação de congressos; produção de
programas de rádio e televisão - [informação em];
produção de programas de rádio e televisão [consultoria em]; produção de programas de rádio e
televisão - [assessoria em]; produção de programas
de rádio e televisão; produção de shows [informação em]; produção de shows - [consultoria
em]; produção de shows - [assessoria em]; produção
de shows; produção de vídeos - [informação em];
produção de vídeos - [consultoria em]; produção de
vídeos - [assessoria em]; produção de vídeos;
produção musical - [informação em]; produção
musical - [consultoria em]; produção musical [assessoria em]; produção musical; publicação de
textos [exceto para publicidade] - [informação em];
publicação de textos [exceto para publicidade] [consultoria em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [assessoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade]; rádio (programas de
entretenimento de -) - [informação em]; rádio
(programas de entretenimento de -) - [consultoria
em]; rádio (programas de entretenimento de -) [assessoria em]; rádio (programas de entretenimento
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de -); rádio e televisão (aluguel de aparelhos de -) [informação em]; rádio e televisão (aluguel de
aparelhos de -) - [consultoria em]; rádio e televisão
(aluguel de aparelhos de -) - [assessoria em]; rádio e
televisão (aluguel de aparelhos de -); rádio e
televisão (produção de programas de -) - [informação
em]; rádio e televisão (produção de programas de -)
- [consultoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [assessoria em]; rádio e televisão
(produção de programas de -); shows (produção de ) - [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); televisão (aluguel de
aparelhos de rádio e -) - [informação em]; televisão
(aluguel de aparelhos de rádio e -) - [consultoria em];
televisão (aluguel de aparelhos de rádio e -) [assessoria em]; televisão (aluguel de aparelhos de
rádio e -); televisão (programas de entretenimento de
-) - [informação em]; televisão (programas de
entretenimento de -) - [consultoria em]; televisão
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -) [informação em]; televisão e rádio (produção de
programas de -) - [consultoria em]; televisão e rádio
(produção de programas de -) - [assessoria em];
televisão e rádio (produção de programas de -);
textos (publicação de -) [exceto para publicidade] [informação em]; textos (publicação de -) [exceto
para publicidade] - [consultoria em]; textos
(publicação de -) [exceto para publicidade] [assessoria em]; textos (publicação de -) [exceto
para publicidade]; textos (redação de-), exceto
publicitários - [informação em]; textos (redação de-),
exceto publicitários - [consultoria em]; textos
(redação de-), exceto publicitários - [assessoria em];
textos
(redação
de-),
exceto
publicitários;
videocassetes (aluguel de -) - [informação em];
videocassetes (aluguel de -) - [consultoria em];
videocassetes (aluguel de -) - [assessoria em];
videocassetes (aluguel de -); vídeos (produção de -)
- [informação em]; vídeos (produção de -) [consultoria em]; vídeos (produção de -) - [assessoria
em]; vídeos (produção de -); banda de música
[serviços de entretenimento] - [informação em];
banda de música [serviços de entretenimento] [consultoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [assessoria em]; banda de música
[serviços de entretenimento]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [informação em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [assessoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) - [informação em]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [consultoria em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) - [assessoria em]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo musical [informação em]; grupo musical - [consultoria em];
grupo musical - [assessoria em]; grupo musical;
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [informação em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [consultoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [assessoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: FRANCISCO & MINATTI S/C LTDA
No.905734858 03/01/2013
003
Tit.VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10852075000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIWIAL
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

No.905734882 03/01/2013
003
Tit.IRMAOS FISCHER S/.A IND E COM (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82984287000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FISCHER PREMIUM
NCL(10) 07 abridores de latas, elétricos; agitadores;
alimentos
(aparelhos
eletromecânicos
para
preparação de -); alimentos (processadores de -)
[elétricos]; aquecedores de água [partes de
máquinas]; ar (condensadores de -); aspiradores de
pó; batedores elétricos; batedores elétricos, para uso
doméstico; bater (máquinas para -); bebidas
(aparelhos eletromecânicos para preparar -);
betoneiras [máquinas]; café (moedores de -), exceto
os operados manualmente; carne (picadores de -)
[máquinas]; centrífugas (máquinas -); cozinha
(máquinas de -) elétricas *; espremedores de frutas
elétricos para uso doméstico; facas elétricas; latas
(abridores de -), elétricos; lavadoras de alta pressão;
lavar (máquinas para -) [roupas]; lavar pratos
(máquinas para -); limpeza (máquinas e aparelhos
para -) [elétricos]; limpeza a vapor (aparelhos para -);
liquidificadores elétricos para uso doméstico;
máquinas centrífugas; máquinas de cortar grama
(navalhas para -); misturadoras (máquinas -);
misturadoras [batedoras] [máquinas]; moagem
(máquinas para -); moedoras (máquinas -);
moedores/trituradores elétricos domésticos; passar
roupa (máquinas para -); picadores de carne
[máquinas]; pó (instalações para aspiração de -)
para limpeza; pó (instalações para remoção de -)
para limpeza; secadoras (máquinas -); batedeira
elétrica [aparelho]; lavadora de roupa e de louça;
máquina de costura e de overloque para uso
industrial; máquina de overloque de uso doméstico;
moedor elétrico de café; moedor elétrico de carne;
secadora de gás ou vapor [máquina];
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905734890 03/01/2013
003
Tit.K.P. INFORMATICA - DESENVOLVIMENTO,
INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03627172000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMMANDseries
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905734904 03/01/2013
003
Tit.K.P. INFORMATICA - DESENVOLVIMENTO,
INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03627172000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMMANDconcrete
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905734912 03/01/2013
003
Tit.K.P. INFORMATICA - DESENVOLVIMENTO,
INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03627172000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMMANDoptimize
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
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[gravados]; programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905734920 03/01/2013
003
Tit.VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10852075000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRIWIAL
NCL(10) 18 armações para sacolas de mão; baús
[bagagem]; baús para viagem; bolsas; bolsas de
couro para embalagem; bolsas de couro para
ferramentas; bolsas de malhas; bolsas de mão;
bolsas de viagem; bolsas para alpinistas; bolsas
para campistas; bolsas para equipamentos
esportivos*; carteiras de bolso; estojos de
cosméticos [nécessaire]; malas de roupas para
viagem; malas de viagem; maletas para
documentos; mochilas; mochilas escolares; pastas
[malas]; porta-cartão; porta-chaves; praia (bolsas de
-); roupas (malas de -) para viagem; sacolas
escolares; viagem (conjuntos de -) [artigos de couro];
bolsa do vestuário comum; bolsa para tênis; carteira
para moeda; estojo para cosméticos [nécessaire
vazia, somente a bolsa]; frasqueira [mala ou bolsa];
pasta de viagem; porta nota; porta-cartão [carteiras];
porta-cheques [carteiras]; porta-moedas [carteiras];
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905734939 03/01/2013
003
Tit.K.P. INFORMATICA - DESENVOLVIMENTO,
INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03627172000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMMANDperformance
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905734955 03/01/2013
003
Tit.THE DRAMBUIE LIQUEUR COMPANY LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8906653
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DRAMBUIE
NCL(10) 25 calçados *; chapéus [chapelaria];
vestuário *;
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.905734963 03/01/2013
003
Tit.BANCO INTER AMERICAN EXPRESS S/A
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59438325000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: B-WALLET BRADESCO
NCL(10) 36 bancários (serviços -) - [informação em];
bancários (serviços -); bancários (serviços -) de
acesso remoto; cartão de crédito (serviços de -);
cartão de débito (serviços de -); compensação
[bancário];
empréstimos
[financiamento];
empréstimos a prazo; financiamento (serviços de -);
liquidação financeira (serviços de -); transferência
eletrônica de fundos; empréstimo contra garantia,
penhor;
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.905734971 03/01/2013
003
Tit.MARCIO AURELIO PEREIRA DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09324025775
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: dupla do pagode
NCL(10) 41 grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.905734980 03/01/2013
003
Tit.K.P. INFORMATICA - DESENVOLVIMENTO,
INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03627172000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMMANDcommerce
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905735005 03/01/2013
003
Tit.K.P. INFORMATICA - DESENVOLVIMENTO,
INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03627172000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMMANDbatch
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905735021 03/01/2013
003
Tit.K.P. INFORMATICA - DESENVOLVIMENTO,
INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03627172000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMMANDqc
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905735030 03/01/2013
003
Tit.GETO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04383379000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Aliança Coffee
NCL(10) 30 café; café em grão; café em pó; café
solúvel;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905735064 03/01/2013
003
Tit.F.P.CALDAS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07984301000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LOVE COLOR
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; adesivos para enfeitar unhas; água de
cheiro; água de colônia; água de colônia; água de
lavanda; algodão para fins cosméticos (hastes com
pontas de -); algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; amêndoas (óleo de -); amêndoas
(sabonete de -); antitranspirante (sabonete -);
antitranspirante (sabonete -); antitranspirantes
[produtos de toalete]; aromáticos [óleos essenciais];
banhos (preparações cosméticas para -); batons
para os lábios; beleza (máscaras de -); beleza
(máscaras de -); brilho para os lábios; bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos];
cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); cílios (produtos cosméticos para os-); cílios

postiços; cílios postiços (substâncias adesivas para
fixar -); clarear (cremes para -) a pele; cosméticos;
cosméticos (estojos de -); cosméticos (estojos de);
cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
desodorante
(sabonete
-);
desodorantes
[perfumaria];
emagrecimento
(preparações
cosméticas para -); esmalte para as unhas; esmalte
para unhas; flores (extratos de -) [perfumaria];
jasmim (óleo de -); lacas (produtos para remover -);
lápis de sobrancelhas; lápis para uso cosmético;
laquê para cabelos; leite de amêndoas para uso
cosmético; leites de limpeza para toalete; lenços
impregnados com loções cosméticas; limpeza (leite
de -) para toalete; lixa de papel [lixa de vidro]; loções
capilares; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); loções para uso cosmético; loções pósbarba; maquiagem (pó para -); maquiagem (produtos
para -); maquiagem (produtos para remover -);
maquiagem para o rosto; óleos essenciais; óleos
para perfumes e essências; óleos para toalete; óleos
para uso cosmético; ondular os cabelos
(preparações para -); pedra-pomes; pedras de polir;
pele (cremes para clarear a -); pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); perfumaria
(produtos de -); perfumes; perfumes de flores (bases
para -); permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores
para
-);
pés
(sabonetes
antitranspirantes para os -); pó para maquiagem;
pomadas para uso cosmético; postiças (unhas -);
postiços (cílios -); preparações cosméticas para
emagrecimento; preparações de aloe vera para uso
cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; preparações para perfumar ambientes;
preparações para proteção solar; produtos
depilatórios; produtos para remover a pintura;
pulverizadores para perfumar hálito; rosa (óleo de -);
roupa (sachês para perfumar -); sabões; sabonete
antitranspirante para os pés; sabonete desodorante;
sabonetes; sabonetes; sais de banho, exceto para
uso medicinal; shampoo a seco; sobrancelhas
(cosméticos para as -); sobrancelhas (lápis de -);
talco para toalete; tinturas cosméticas; tinturas para
os cabelos; toalete (produtos de-); unhas (esmalte
para -); unhas (produtos para o cuidado das -);
unhas postiças; xampus; acetona (removedor de
esmalte de unhas); acetona para uso pessoal;
algodão para a higiene pessoal; banho de espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
banho de imersão de uso pessoal (preparações para
- ), exceto para uso medicinal; caixa para pó de arroz
[estojo cosmético]; cola para unha artificial;
composto fluorado para higiene bucal; condicionador
[cosmético]; creme, pasta e líquido rejuvenescedor,
protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico
e sintético; erva para banho; estojo de cosméticos
de brinquedo (com cosméticos reais); lixa para
limpeza; odorizadores de uso pessoal; papel
impregnado de substância para higiene pessoal;
preparação cosmética para redução da gordura
localizada; produto para limpeza e hidratação da
pele não medicamentoso; removedor de cosmético;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905735072 03/01/2013
003
Tit.K.P. INFORMATICA - DESENVOLVIMENTO,
INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03627172000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMMANDfleet
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905735080 03/01/2013

003
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Tit.K.P. INFORMATICA - DESENVOLVIMENTO,
INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03627172000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PWS Moisture Probe
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905735102 03/01/2013
003
Tit.K.P. INFORMATICA - DESENVOLVIMENTO,
INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03627172000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Apex
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905735110 03/01/2013
003
Tit.GULLANE ENTRETENIMENTO S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01378559000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Festa da Firma
NCL(10) 41 produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de vídeos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905735129 03/01/2013
003
Tit.K.P. INFORMATICA - DESENVOLVIMENTO,
INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03627172000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INTEGRA
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905735137 03/01/2013
003
Tit.K.P. INFORMATICA - DESENVOLVIMENTO,
INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03627172000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMMANDtrack
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905735170 03/01/2013
003
Tit.IRMAOS FISCHER S/.A IND E COM (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82984287000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FISCHER
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NCL(10) 07 abridores de latas, elétricos; agitadores;
alimentos
(aparelhos
eletromecânicos
para
preparação de -); alimentos (processadores de -)
[elétricos]; aquecedores de água [partes de
máquinas]; ar (condensadores de -); aspiradores de
pó; batedores elétricos; batedores elétricos, para uso
doméstico; bater (máquinas para -); bebidas
(aparelhos eletromecânicos para preparar -);
betoneiras [máquinas]; café (moedores de -), exceto
os operados manualmente; carne (picadores de -)
[máquinas]; centrífugas (máquinas -); cozinha
(máquinas de -) elétricas *; espremedores de frutas
elétricos para uso doméstico; facas elétricas; latas
(abridores de -), elétricos; lavadoras de alta pressão;
lavar (máquinas para -) [roupas]; lavar pratos
(máquinas para -); limpeza (máquinas e aparelhos
para -) [elétricos]; limpeza a vapor (aparelhos para -);
liquidificadores elétricos para uso doméstico;
máquinas centrífugas; máquinas de cortar grama
(navalhas para -); misturadoras (máquinas -);
misturadoras [batedoras] [máquinas]; moagem
(máquinas para -); moedoras (máquinas -);
moedores/trituradores elétricos domésticos; passar
roupa (máquinas para -); picadores de carne
[máquinas]; pó (instalações para aspiração de -)
para limpeza; pó (instalações para remoção de -)
para limpeza; secadoras (máquinas -); batedeira
elétrica [aparelho]; lavadora de roupa e de louça;
máquina de costura e de overloque para uso
industrial; máquina de overloque de uso doméstico;
moedor elétrico de café; moedor elétrico de carne;
secadora de gás ou vapor [máquina];
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905735234 03/01/2013
003
Tit.IRMAOS FISCHER S/.A IND E COM (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82984287000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FISCHER
NCL(10) 11 almofadas elétricas de aquecimento
exceto para fins medicinais; aquecedores de água;
aquecedores de água (aparelhos -); aquecedores de
camas; aquecedores elétricos para mamadeiras;
assadeiras; assar (grelhas para -); café (filtros
elétricos para -); café (máquinas elétricas de -); café
(percoladores elétricos de -); churrasqueiras;
congeladores [freezers]; cozinha (exaustores para -);
cozinhar (aparelhos e instalações para -); cozinhar
(grelhas para -); exaustores para cozinha; filtragem
de água (aparelhos para -); filtragem de aquário
(aparelhos para -); filtros [partes de instalações
domésticas ou industriais]; filtros elétricos para café;
filtros para água potável; filtros para ar-condicionado;
fogareiros; fogões [aparelhos de aquecimento];
fogões de cozinha; fornalhas de cozinha [fogões];
fornos [cozedores]; fornos de microonda [aparelhos
de cozinha]; frigideiras elétricas; máquinas de fazer
pão; máquinas para assar pão; panelas de pressão
elétricas; pão (torradeiras para -); passadeiras a
vapor; purificação de água (aparelhos e máquinas
para -); queimadores de gás; secadoras de roupa,
elétricas; secadores (aparelhos -); secadores
(aparelhos -) de forragem; secadores de cabelo;
torradeiras; torrefadores de café; torrefadores de
frutas; utensílios de cozinha, elétricos; amassadeira
elétrica para uso doméstico; aparelho para fazer gelo
de uso doméstico; aquecedor elétrico de ar ou de
água para uso doméstico; churrasqueiras elétrica e
não elétricas; exaustor elétrico de uso doméstico;
filtro de piscina; filtro elétrico de uso doméstico;
fogão a gás; fogão elétrico; fogareiro elétrico; forno a
gás; forno doméstico elétrico; freezer de uso
doméstico; geladeira; geladeira a gás; máquina de
café expresso para uso industrial e comercial;
máquina e equipamento para aquecimento; máquina
e equipamento para secagem; máquina e
equipamento para ventilação; secadora de roupa a
gás; secadora elétrica de uso doméstico; sorveteira
elétrica de uso doméstico;
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905735293 03/01/2013
003
Tit.NOVA LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03512783000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

Marca: LIMP NOVA
NCL(10)
35
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação]; comércio (através de qualquer
meio) de desinfetantes; comércio (através de
qualquer meio) de escovas; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de palha de aço;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
para branquear [lavanderia]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar; comércio (através de
qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de sabões;
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias para uso em lavanderia;
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR
No.905735323 03/01/2013
003
Tit.IRMAOS FISCHER S/.A IND E COM (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82984287000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FISCHER CITY CROSS
NCL(10) 12 bebê (carrinhos de-); bebês (carrinhos
de -); betoneiras; bicicleta (estribos de -); bicicleta a
motor; bicicleta, triciclo, etc (aros de roda de -);
bicicleta, triciclo, etc (guidões para -); bicicleta,
triciclo, etc (pneus de -); bicicleta, triciclo, etc.
(bombas de -); bicicleta, triciclo, velocípede, etc.
(raios de rodas de-); bicicletas; bicicletas
(campainhas para -); bicicletas, triciclos etc;
bicicletas, triciclos, etc (correntes de -); bicicletas,
triciclos, etc (freios de -); carrinhos de bebê;
carrinhos de mão;
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905735358 03/01/2013
003
Tit.FELIPE FERNANDES PEREIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 98712284653
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Fala Consumidor
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; nomes de domínio
(registro de - ) [serviços jurídicos] - [informação em];
nomes de domínio (registro de - ) [serviços jurídicos]
- [consultoria em]; nomes de domínio (registro de - )
[serviços jurídicos] - [assessoria em]; nomes de
domínio (registro de - ) [serviços jurídicos];
pesquisas jurídicas - [informação em]; pesquisas
jurídicas - [consultoria em]; pesquisas jurídicas [assessoria em]; pesquisas jurídicas; registro de
nomes de domínio [serviços jurídicos] - [informação
em]; registro de nomes de domínio [serviços
jurídicos] - [consultoria em]; registro de nomes de
domínio [serviços jurídicos] - [assessoria em];
registro de nomes de domínio [serviços jurídicos];
resolução de disputas [serviços extrajudiciais de-) [informação em]; resolução de disputas [serviços
extrajudiciais de-) - [consultoria em]; resolução de
disputas [serviços extrajudiciais de-) - [assessoria
em]; resolução de disputas [serviços extrajudiciais
de-); serviços jurídicos - [informação em]; serviços
jurídicos - [consultoria em]; serviços jurídicos [assessoria em]; serviços jurídicos; arbitragem,
mediação e resolução alternativa de disputa
[serviços jurídicos] - [informação em]; arbitragem,
mediação e resolução alternativa de disputa
[serviços jurídicos] - [consultoria em]; arbitragem,
mediação e resolução alternativa de disputa
[serviços jurídicos] - [assessoria em]; arbitragem,
mediação e resolução alternativa de disputa
[serviços jurídicos]; assessoria, consultoria e
informação em patentes e em propriedade industrial
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em patentes e em propriedade industrial
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em patentes e em propriedade industrial
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em patentes e em propriedade industrial;
assessoria, consultoria e informação em propriedade
intelectual [serviços jurídicos] - [informação em];
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assessoria, consultoria e informação em propriedade
intelectual [serviços jurídicos] - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em propriedade
intelectual [serviços jurídicos] - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em propriedade
intelectual
[serviços
jurídicos];
assessoria,
consultoria e informação sobre assuntos jurídicos [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos jurídicos - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
assuntos jurídicos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre assuntos jurídicos;
assessoria, consultoria e informação sobre
negociações trabalhistas [serviços jurídicos] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
jurídicos] - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
jurídicos]; assessoria, consultoria e informação sobre
serviços legais no campo das leis de privacidade e
segurança, normas e regulamentos - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
serviços legais no campo das leis de privacidade e
segurança, normas e regulamentos - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
serviços legais no campo das leis de privacidade e
segurança, normas e regulamentos - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
serviços legais no campo das leis de privacidade e
segurança, normas e regulamentos; assessoria,
consultoria e informações sobre compilação e
interpretação da legislação aplicável (se consultoria
jurídica) - [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre compilação e interpretação da
legislação aplicável (se consultoria jurídica) [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre compilação e interpretação da
legislação aplicável (se consultoria jurídica) [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre compilação e interpretação da
legislação aplicável (se consultoria jurídica);
atribuição de nomes de domínio [intermediação em
propriedade intelectual] - [informação em]; atribuição
de nomes de domínio [intermediação em
propriedade intelectual] - [consultoria em]; atribuição
de nomes de domínio [intermediação em
propriedade intelectual] - [assessoria em]; atribuição
de nomes de domínio [intermediação em
propriedade intelectual]; representação e defesa de
causas de caráter social, defesa dos direitos
humanos, defesa do meio ambiente, defesa das
minorias étnicas perante órgãos da administração
pública ou diante da opinião pública - [informação
em]; representação e defesa de causas de caráter
social, defesa dos direitos humanos, defesa do meio
ambiente, defesa das minorias étnicas perante
órgãos da administração pública ou diante da
opinião pública - [consultoria em]; representação e
defesa de causas de caráter social, defesa dos
direitos humanos, defesa do meio ambiente, defesa
das minorias étnicas perante órgãos da
administração pública ou diante da opinião pública [assessoria em]; representação e defesa de causas
de caráter social, defesa dos direitos humanos,
defesa do meio ambiente, defesa das minorias
étnicas perante órgãos da administração pública ou
diante da opinião pública; representação jurídica de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos - [informação em];
representação jurídica de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos [consultoria em]; representação jurídica de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos - [assessoria em];
representação jurídica de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos;
representação, diante da administração pública ou
de entidades privadas, de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos -

DIRMA – Despachos em Pedidos 731

[informação em]; representação, diante da
administração pública ou de entidades privadas, de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos - [consultoria em];
representação, diante da administração pública ou
de entidades privadas, de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos [assessoria
em];
representação,
diante
da
administração pública ou de entidades privadas, de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos; serviço de contagem
de tempo de serviço de trabalhadores [serviços
jurídicos] - [informação em]; serviço de contagem de
tempo de serviço de trabalhadores [serviços
jurídicos] - [consultoria em]; serviço de contagem de
tempo de serviço de trabalhadores [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; serviço de contagem de
tempo de serviço de trabalhadores [serviços
jurídicos]; serviço personalizado de compras para
terceiros
[serviços de comprador pessoal] [informação em]; serviço personalizado de compras
para terceiros [serviços de comprador pessoal] [consultoria em]; serviço personalizado de compras
para terceiros [serviços de comprador pessoal] [assessoria em]; serviço personalizado de compras
para terceiros [serviços de comprador pessoal];
serviços jurídicos, a saber, provimento de
informação personalizada , consultoria, serviços de
aconselhamento e litígios todos na área da lei de
imigração - [informação em]; serviços jurídicos, a
saber, provimento de informação personalizada ,
consultoria, serviços de aconselhamento e litígios
todos na área da lei de imigração - [consultoria em];
serviços jurídicos, a saber, provimento de
informação personalizada , consultoria, serviços de
aconselhamento e litígios todos na área da lei de
imigração - [assessoria em]; serviços jurídicos, a
saber, provimento de informação personalizada ,
consultoria, serviços de aconselhamento e litígios
todos na área da lei de imigração; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, assistência jurídica aos associados [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, assistência jurídica aos associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
informações
sobre
legislação
trabalhista
[informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, informações
sobre legislação trabalhista - [consultoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, informações sobre legislação
trabalhista - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
informações sobre legislação trabalhista; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação diante da administração
pública ou de entidades privadas. - [informação em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, representação diante da
administração pública ou de entidades privadas. [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, representação
diante da administração pública ou de entidades
privadas. - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação diante da administração pública ou de
entidades privadas.; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação jurídica de uma determinada classe [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação

jurídica de uma determinada classe; transferência
tecnológica [serviços jurídicos] - [informação em];
transferência tecnológica [serviços jurídicos] [consultoria em]; transferência tecnológica [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; transferência tecnológica
[serviços jurídicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905735366 03/01/2013
003
Tit.FABIO AMBROSI DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28964258886
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JHONI E RANGEL
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); organização de bailes;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; planejamento de festas; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção musical; publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable]; rádio
(programas de entretenimento de -); serviços de dj;
shows (produção de -); teatro de variedades
[espetáculos musicais]; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento]; animação de festa;
banda de música [serviços de entretenimento];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];
empresário
[organização
e
produção de espetáculos]; fã clube; grupo musical;
locutor de eventos; promotor de eventos [se
artísticos/culturais]; serviços de concepção de
programas de tv/rádio;
Procurador: FORTRADE BRASIL MARCAS E
PATENTES S/S LTDA
No.905735439 03/01/2013
003
Tit.MICHELLE DALMAS LOEFFLER (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82070903087
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Cerveja Farroupilha
NCL(10) 32 cerveja; cerveja não fermentada [mosto
de cerveja];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905735447 03/01/2013
003
Tit.FELIPE FERNANDES PEREIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 98712284653
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Reclama Consumidor
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -) - [consultoria em];
arbitragem (serviços de -) - [assessoria em];
arbitragem (serviços de -); mediação - [informação
em]; mediação - [consultoria em]; mediação [assessoria em]; mediação; pesquisas jurídicas [informação em]; pesquisas jurídicas - [consultoria
em]; pesquisas jurídicas - [assessoria em];
pesquisas jurídicas; registro de nomes de domínio
[serviços jurídicos] - [informação em]; registro de
nomes de domínio [serviços jurídicos] - [consultoria
em]; registro de nomes de domínio [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; registro de nomes de
domínio [serviços jurídicos]; resolução de disputas
[serviços extrajudiciais de-) - [informação em];
resolução de disputas [serviços extrajudiciais de-) [consultoria em]; resolução de disputas [serviços
extrajudiciais de-) - [assessoria em]; resolução de
disputas [serviços extrajudiciais de-); serviços
jurídicos - [informação em]; serviços jurídicos [consultoria em]; serviços jurídicos - [assessoria em];
serviços jurídicos; arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos] [informação em]; arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos] [consultoria em]; arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos] [assessoria em]; arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos]; assessoria,
consultoria e informação em propriedade intelectual
[serviços jurídicos] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em propriedade intelectual
[serviços jurídicos] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em propriedade intelectual
[serviços jurídicos] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em propriedade intelectual
[serviços jurídicos]; assessoria, consultoria e
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informação sobre assuntos jurídicos - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
assuntos jurídicos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre assuntos jurídicos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre assuntos jurídicos; assessoria,
consultoria e informação sobre negociações
trabalhistas [serviços jurídicos] - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
negociações trabalhistas [serviços jurídicos] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre negociações trabalhistas [serviços
jurídicos]; assessoria, consultoria e informações
sobre compilação e interpretação da legislação
aplicável (se consultoria jurídica) - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
compilação e interpretação da legislação aplicável
(se consultoria jurídica) - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
compilação e interpretação da legislação aplicável
(se consultoria jurídica) - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
compilação e interpretação da legislação aplicável
(se consultoria jurídica); atribuição de nomes de
domínio [intermediação em propriedade intelectual] [informação em]; atribuição de nomes de domínio
[intermediação em propriedade intelectual] [consultoria em]; atribuição de nomes de domínio
[intermediação em propriedade intelectual] [assessoria em]; atribuição de nomes de domínio
[intermediação
em
propriedade
intelectual];
representação e defesa de causas de caráter social,
defesa dos direitos humanos, defesa do meio
ambiente, defesa das minorias étnicas perante
órgãos da administração pública ou diante da
opinião pública - [informação em]; representação e
defesa de causas de caráter social, defesa dos
direitos humanos, defesa do meio ambiente, defesa
das minorias étnicas perante órgãos da
administração pública ou diante da opinião pública [consultoria em]; representação e defesa de causas
de caráter social, defesa dos direitos humanos,
defesa do meio ambiente, defesa das minorias
étnicas perante órgãos da administração pública ou
diante da opinião pública - [assessoria em];
representação e defesa de causas de caráter social,
defesa dos direitos humanos, defesa do meio
ambiente, defesa das minorias étnicas perante
órgãos da administração pública ou diante da
opinião
pública;
representação
jurídica
de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos - [informação em];
representação jurídica de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos [consultoria em]; representação jurídica de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos - [assessoria em];
representação jurídica de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos;
representação, diante da administração pública ou
de entidades privadas, de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos [informação em]; representação, diante da
administração pública ou de entidades privadas, de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos - [consultoria em];
representação, diante da administração pública ou
de entidades privadas, de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos [assessoria
em];
representação,
diante
da
administração pública ou de entidades privadas, de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos; serviço de contagem
de tempo de serviço de trabalhadores [serviços
jurídicos] - [informação em]; serviço de contagem de
tempo de serviço de trabalhadores [serviços
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jurídicos] - [consultoria em]; serviço de contagem de
tempo de serviço de trabalhadores [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; serviço de contagem de
tempo de serviço de trabalhadores [serviços
jurídicos]; serviço personalizado de compras para
terceiros
[serviços de comprador pessoal] [informação em]; serviço personalizado de compras
para terceiros [serviços de comprador pessoal] [consultoria em]; serviço personalizado de compras
para terceiros [serviços de comprador pessoal] [assessoria em]; serviço personalizado de compras
para terceiros [serviços de comprador pessoal];
serviços jurídicos, a saber, provimento de
informação personalizada , consultoria, serviços de
aconselhamento e litígios todos na área da lei de
imigração - [informação em]; serviços jurídicos, a
saber, provimento de informação personalizada ,
consultoria, serviços de aconselhamento e litígios
todos na área da lei de imigração - [consultoria em];
serviços jurídicos, a saber, provimento de
informação personalizada , consultoria, serviços de
aconselhamento e litígios todos na área da lei de
imigração - [assessoria em]; serviços jurídicos, a
saber, provimento de informação personalizada ,
consultoria, serviços de aconselhamento e litígios
todos na área da lei de imigração; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, assistência jurídica aos associados [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, assistência jurídica aos associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
informações
sobre
legislação
trabalhista
[informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, informações
sobre legislação trabalhista - [consultoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, informações sobre legislação
trabalhista - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
informações sobre legislação trabalhista; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação diante da administração
pública ou de entidades privadas. - [informação em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, representação diante da
administração pública ou de entidades privadas. [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, representação
diante da administração pública ou de entidades
privadas. - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação diante da administração pública ou de
entidades privadas.; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação jurídica de uma determinada classe [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe; transferência
tecnológica [serviços jurídicos] - [informação em];
transferência tecnológica [serviços jurídicos] [consultoria em]; transferência tecnológica [serviços
jurídicos] - [assessoria em]; transferência tecnológica
[serviços jurídicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905735480 03/01/2013
003
Tit.RONIVAL CIRINO DE JESUS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38741270100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA MANIA NACIONAL
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
composição musical (serviços de -); divertimento;
entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); espetáculos ao vivo (apresentação de -);

festas (planejamento de -); organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; planejamento de festas; produção de
shows; produção de vídeos; produção musical;
shows (produção de -); vídeos (produção de -);
videoteipe (edição de -); agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento]; animação de festa;
banda de música [serviços de entretenimento];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento]; fã clube; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo musical;
locutor de eventos; promotor de eventos [se
artísticos/culturais]; sonorização; sonorização de
eventos para empresas e similares;
Procurador: SAMUEL FRANCISCO DA SILVA
SANTOS
No.905735595 03/01/2013
003
Tit.SUPER SABOR SORVETES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03261072000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUPER SABOR SORVETE
NCL(10) 30 gelados comestíveis;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905735625 03/01/2013
003
Tit.DATA POINT ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03887933000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TUDO PRONTO
NCL(10) 45 organização doméstica [coordenação e
planejamento
na
organização
de
espaços
residenciais] - [consultoria em]; organização
doméstica [coordenação e planejamento na
organização de espaços residenciais];
Procurador: RACHEL LUCIANA ALTMAN
No.905735820 03/01/2013
003
Tit.RADIO ARCA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29576576000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPURRA 10
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
entretenimento;
espetáculos
(serviços de -); informações sobre entretenimento
[lazer]; organização de espetáculos [shows] [serviços
de empresário]; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; produção musical;
rádio (programas de entretenimento de -);
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social;
Procurador: ANTENOR BARBOSA DOS SANTOS
JUNIOR
No.905736508 04/01/2013
Tit.NATULAB LABORATÓRIO LTDA. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02456955000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OSTEOBEN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA

003

No.905736532 04/01/2013
003
Tit.R. PIRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05870716000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GERONATTUS H3
NCL(10) 05 suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; vitamina e sais
minerais;
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.905736559 04/01/2013
Tit.R. PIRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05870716000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
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Marca: CÁLCIO DO BRASIL
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.905736648 04/01/2013
003
Tit.NAUATA & CARVALHO SERVICOS MEDICOS
EIRELI - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17285265000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BODYPLACE
NCL(10) 44 centro médico; fisioterapia; médica
(serviços de clínica-); serviços de saúde em spa;
serviços
de
terapia;
alimentação
natural,
macrobiótica [serviços médicos de nutrição];
assessoria, consultoria e informação em estética
pessoal
[tratamento
de
pele
e
cabelo];
bronzeamento artificial; cirurgias médicas [serviços
médicos]; estética [tratamento da pele e cabelo];
estética facial e corporal; medicina chinesa e
ayurvédica; spa [serviços médicos ou estéticos];
yoga e yogaterapia, meditação e filosofia da índia
[terapias alternativas];
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905736710 04/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA - ABED (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00975548000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE BRASILEIRA DE CONHECIMENTO
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução] - [informação em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [consultoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução] - [assessoria em];
educação (informações sobre -) [instrução];
educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); ensino (serviços de -) [informação em]; ensino (serviços de -) - [consultoria
em]; ensino (serviços de -) - [assessoria em]; ensino
(serviços de -); instrução (serviços de -) [informação em]; instrução (serviços de -) [consultoria em]; instrução (serviços de -) [assessoria em]; instrução (serviços de -);
organização e apresentação de congressos [informação em]; organização e apresentação de
congressos - [consultoria em]; organização e
apresentação de congressos - [assessoria em];
organização e apresentação de congressos;
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo. - [informação em]; organização de
programas de intercâmbio cultural e educativo. [consultoria em]; organização de programas de
intercâmbio cultural e educativo. - [assessoria em];
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo.;
Procurador: ROQUE ALOÍSIO SCHARDONG
No.905736818 04/01/2013
Tit.EBERHARD STEHLING NETO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04795891869
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PSICODROM
NCL(10) 41 espetáculos (serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905736850 04/01/2013
003
Tit.NUTRILATINA LABORATÓRIOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75116996000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIPTOZA
NCL(10) 05 complemento/ suplemento alimentar
para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em barra para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905736869 04/01/2013
003
Tit.NUTRILATINA LABORATÓRIOS LTDA (BR/PR)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75116996000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIPTOZA
NCL(10) 29 complemento/ suplemento alimentar à
base de frutas [não medicinal]; preparados,
complementos e suplementos alimentares à base de
albumina; preparados, complementos e suplementos
alimentares à base de proteína;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905736885 04/01/2013
003
Tit.NUTRILATINA LABORATÓRIOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75116996000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LIPTOZA
NCL(10) 30 complemento/ suplemento alimentar
composto por cereais [não medicinal];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905736893 04/01/2013
003
Tit.PEPSICO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0099325
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIPE!
NCL(10) 30 molhos [condimentos];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905737067 04/01/2013
003
Tit.EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E
ALIMENTOS S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07604556000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEGREDOS DO BRASIL
NCL(10) 29 bebidas lácteas [onde o leite
predomina]; caldo; caldos concentrados; caldos de
vegetais para cozinha; coco (óleo de -); coco seco;
compotas; frutas (geléias de -); frutas cobertas com
açúcar; frutas congeladas; frutas conservadas em
álcool; frutas cozidas; frutas cristalizadas; frutas em
conserva; frutas enlatadas; frutas, legumes e
verduras cozidos; frutas, legumes e verduras em
conserva; frutas, legumes e verduras secos;
gelatina; geléias de frutas cítricas; geléias para uso
alimentar; gordura de coco; iogurte; leite; leite de
soja [substituto do leite]; manteiga; manteiga de
cacau; manteiga de coco; margarina; milk shakes
[bebidas à base de leite]; pedaços de fruta; picles;
polpas de frutas; preparações para sopas [frutas,
legumes e verduras]; purê de maçã; raspas [cascas]
de frutas; saladas de frutas; saladas de legumes;
sopas; tomate (suco de -) para cozinha; uvas secas
[passas]; banana; bananada; bebidas lácteas
fermentadas; coco ralado; complemento/ suplemento
alimentar à base de frutas [não medicinal]; leite de
arroz; leite de coco; manteiga de cacau, usada em
confeitaria; marmelada; pó para milk-shake à base
de leite;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

No.905737091 04/01/2013
003
Tit.SUPER BAC-PROTEÇÃO AMBIENTAL S.A.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00657661000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECOCLEANER
NCL(10) 03 decapagem (soluções para -); lacas
(produtos para remover -); limpeza de canos de
esgoto (produtos para -); produtos para limpeza;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905737105 04/01/2013
Tit.ROBSON FRANCO RAMOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34866611839
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Dom Brejas
NCL(10) 43 bar (serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905737113 04/01/2013

003

Tit.KITSCH BAZAAR LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46357687000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MR. KITSCH
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; calçados *; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisas;
camisetas; capuzes [vestuário]; casacos [vestuário];
chapéus [chapelaria]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas
[vestuário];
colarinhos
[vestuário];
confeccionado (vestuário -); confeccionados (forros ) [parte de vestuário]; cuecas; esportes (sapatos
para -) *; gravatas; jaquetas; malhas [vestuário];
meias; palas para camisas; praia (roupas de -);
punhos de camisa; roupa íntima; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de imitação couro; sapatos
de futebol; sapatos de praia; vestuário *; boné;
calçado esportivo; chinelo [vestuário comum]; cinta
[vestuário comum]; jaleco;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905737130 04/01/2013
003
Tit.KITSCH BAZAAR LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46357687000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MR. KITSCH
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905737148 04/01/2013
003
Tit.MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59104273000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VAN COMIGO
NCL(10) 39 transporte; transporte de passageiros;
transporte de viajantes; transporte por carro;
transporte por ônibus;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905737156 04/01/2013
Tit.CARLOS HENRIQUE DE FARIA
VASCONCELOS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02985463610
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BlackWit
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905737172 04/01/2013
003
Tit.PARATI S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82945932000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CEBOLETE
NCL(10) 29 amendoins processados; batata em
flocos; batatas chips com baixo teor de gordura;
batatas fritas; bolinhos de batata; croquetes;
sementes processadas; petiscos à base de soja
[alimentos em que a soja é predominante];
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905737199 04/01/2013
003
Tit.PARATI S/A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82945932000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CEBOLETE
NCL(10) 30 alimentos farináceos; barras de cereais
hiperprotéicas; biscoitos; biscoitos amanteigados;
biscoitos de água e sal; bolachas; cereais
(preparações feitas com -); cereais secos (flocos de ); lanches à base de cereais; petits fours (fr.)
[pastelaria]; canapé; pele frita [produto alimentício
feito a partir de farinha alimentar, imitando pele de
porco]; salgadinho, exceto croquete;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
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No.905737229 04/01/2013
003
Tit.BLADES INTERNACIONAL COMERCIO
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04587439000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VICEROY
NCL(10) 08 aparelhos para barbear, elétricos ou
não; estojos para aparelhos de barbear; lâminas
para aparelho de barbear;
Procurador: LUIZ CLAUDIO DE MAGALHÃES
No.905737237 04/01/2013
003
Tit.CONSULTORIA E INVERSIONES CONNEXION
LIMITADA (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8908591
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAMAB 26
NCL(10) 01 adubo para agricultura; conservação de
alimentos (substâncias químicas para -); fertilizantes;
fertilizantes (preparações -); horticultura (substâncias
químicas para -), exceto fungicidas, herbicidas,
inseticidas e parasiticidas; plantas (preparações para
regularizar o crescimento de -); regularizar
crescimento de plantas (preparações para -);
silvicultura (substâncias químicas para -), exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
substâncias químicas para agricultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
substâncias químicas para silvicultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905737270 04/01/2013
003
Tit.EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E
ALIMENTOS S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07604556000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEGREDOS DO BRASIL
NCL(10) 30 açúcar *; adoçantes naturais; aromáticas
(preparações -) para uso alimentar; baunilha
[flavorizante]; bebidas à base de cacau; bebidas à
base de café; bebidas à base de chá; bebidas à
base de chocolate; biscoitos; bombons; cacau;
cacau (produtos de -); café; café (bebidas de -) com
leite; café (preparações vegetais para uso como
substitutos de-); café (sucedâneos de -); canela
[especiaria]; canjica; cereais (preparações feitas com
-); chá gelado; chá*; chocolate; chocolate (bebidas
de -) com leite; condimentos; confeitos; coulis de
frutas [molhos]; creme [culinária]; cremes gelados
(agentes para engrossar -); doces [confeitos];
doces*; empadas [tortas]; engrossar alimentos
(agentes para -) em cozimento; engrossar creme
batido (preparações para -); engrossar sorvetes
[cremes gelados] (agentes para -); ervas de horta em
conserva; especiarias; essências para alimentos
[exceto essências etéreas e óleos essenciais];
farinha de milho; farinhas*; fermento; flavorizantes
para bebidas, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bolos, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para café; flavorizantes, exceto óleos essenciais;
flocos de milho; gelados comestíveis; gelados
comestíveis (pós para preparar -); geléias de frutas
[confeitos]; gelo para bebidas; gelo, natural ou
artificial; glicose para fins culinários; glúten
preparado para fins alimentares; gomas de mascar;
infusões não medicinais; iogurte gelado; lanches à
base de cereais; maltose; marinados; massas
[alimentares]; massas alimentares; mel; melaço para
uso alimentar; milho (farinha de -); milho (flocos de ); milho moído; milho para pipoca; milho torrado;
moído (milho -); molho de tomate; molho para
salada; molhos [condimentos]; mousses de
chocolate; pãezinhos; pão; pastelaria; pesto [molho];
pipoca (milho para -); pizzas; pó para bolo; produtos
para dourar carnes [ham glaze]; sal de cozinha; sal
para conservar alimentos; sanduíches; sorvetes;
sucos de carne; temperos; torrado (milho -); tortas;
vanilina [sucedâneos de baunilha]; vinagre; waffles;
açúcar de fruta; agente para engrossar sorvete;
cacau [doce de-]; cacau em pó; canjica (milho para ); chá de flor; chá de fruta; chocolate em pó [para
uso na culinária, exceto para fabricação de bebidas];
erva para infusão, exceto medicinal; frozens [iogurte
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congelado]; goiabada; guaraná [pó para preparar
bebida]; leite de soja [condimento]; tomilho;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905737296 04/01/2013
003
Tit.DOUGLAS SHINKI TERUYA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35832631897
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Mercado Geek
NCL(10) 35 análise de custo - [informação em];
análise de custo - [consultoria em]; análise de custo [assessoria em]; análise de custo; bancos de dados
de computador (compilação de informação em -) [informação em]; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -) - [consultoria em];
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -) - [assessoria em]; bancos de dados
de computador (compilação de informação em -);
comparação de preços - [informação em];
comparação de preços - [consultoria em];
comparação de preços - [assessoria em];
comparação de preços; custo (análise de -) [informação em]; custo (análise de -) - [consultoria
em]; custo (análise de -) - [assessoria em]; custo
(análise de -); demonstração de produtos [informação em]; demonstração de produtos [consultoria em]; demonstração de produtos [assessoria em]; demonstração de produtos;
modelos (agências de -) para publicidade ou
promoção de vendas - [informação em]; modelos
(agências de -) para publicidade ou promoção de
vendas - [consultoria em]; modelos (agências de -)
para publicidade ou promoção de vendas [assessoria em]; modelos (agências de -) para
publicidade ou promoção de vendas; negócios
(avaliações de -) - [informação em]; negócios
(avaliações de -) - [consultoria em]; negócios
(avaliações de -) - [assessoria em]; negócios
(avaliações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (pesquisa em -) [informação em]; negócios (pesquisa em -) [consultoria em]; negócios (pesquisa em -) [assessoria em]; negócios (pesquisa em -); preços
(comparação de-) - [informação em]; preços
(comparação de-) - [consultoria em]; preços
(comparação de-) - [assessoria em]; preços
(comparação de-); assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em promoção de vendas - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
pesquisa de mercado - [informação em]; pesquisa de
mercado - [consultoria em]; pesquisa de mercado [assessoria em]; pesquisa de mercado; serviço de
comparação de preços - [informação em]; serviço de
comparação de preços - [consultoria em]; serviço de
comparação de preços - [assessoria em]; serviço de
comparação de preços;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905737318 04/01/2013
Tit.EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E
ALIMENTOS S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07604556000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003

Marca: SEGREDOS DO BRASIL
NCL(10) 31 bebidas para animais de estimação;
cereais em grãos, não processados; cocos; ervas
frescas; ervas para consumo humano ou animal;
frutas, verduras e legumes frescos; frutos cítricos;
grãos [cereais]; grãos [sementes]; hortaliças frescas;
malte para cervejaria e destilaria; raízes comestíveis;
resíduo de destilação; resíduos de frutas; trufas
frescas;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905737334 04/01/2013
003
Tit.FISH SIX RESTAURANT CORPORATION (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7965982
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRILLED CHEESE HAPPINESS
NCL(10) 43 restaurantes;
Prior.:85/750,474
10/10/2012 US
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.905737377 04/01/2013
003
Tit.EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E
ALIMENTOS S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07604556000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEGREDOS DO BRASIL
NCL(10) 33 aguardente de arroz; aguardente
destilada de vinho ou de suco de frutas; amargas
(bebidas -); aperitivos *; bebidas alcoólicas [exceto
cerveja]; bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; coquetéis *;
digestivos [licores e destilados]; essências
alcoólicas; extratos alcoólicos; extratos de fruta
[alcoólicos]; licores; rum; saquê; sidra; uísque; vinho;
vodca; essência alcoólica para fabricar bebidas; pó
para caipirinha; vinho de fruta;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905737431 04/01/2013
Tit.JULIANO DA COSTA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60478926049
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Cerveja Decisão
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905737440 04/01/2013
003
Tit.'RODRIGO CHAGAS VIEIRA' (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96759275500
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CUCA COMUNICAÇÃO CRIATIVA
NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; aluguel de espaço publicitário; aluguel
de tempo de publicidade em meios de comunicação;
atualização de material publicitário; clipping (serviços
de -); comerciais de rádio; comerciais de televisão;
distribuição de material publicitário; espaço
publicitário (aluguel de -); eventos de moda para fins
promocionais
(organização
de-);
exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors]; feiras (organização de -) para fins
comerciais
ou publicitários; marketing; material
publicitário (atualização de -); material publicitário
(distribuição de -); organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários; pesquisa
de marketing; preparação de colunas publicitárias;
produção de filmes publicitários; propaganda;
publicação de textos publicitários; publicidade;
publicidade de rádio; publicidade de televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors]; publicidade
on-line em rede de computadores; publicidade por
catálogos de vendas; publicitários (redação de-);
redação de textos publicitários; serviços de layout
para fins publicitários; textos publicitários (publicação
de -); anúncio; assessoria promocional, consultoria e
informação
sobre
propaganda;
assessoria,
consultoria e informação em agências de modelos
para publicidade ou promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação sobre
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organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informação
sobre publicidade através de mala direta; assessoria,
consultoria e informações sobre marketing; edição
de texto publicitário; produção de filme publicitário
[ompi]; promoção de venda para terceiros
[publicidade]; promotor de eventos [se comerciais];
publicidade por qualquer meio;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905737458 04/01/2013
003
Tit.SMITHS MEDICAL ASD, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7337299
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TECHRILON
NCL(10) 10 agulhas para uso medicinal; artigos
ortopédicos;
cânulas;
cateteres;
cirúrgicos
(aparelhos e instrumentos -); dentes artificiais;
médicos (aparelhos e instrumentos -); membros
artificiais; odontológicos (aparelhos e instrumentos ); olhos artificiais [prótese]; sutura (material para -);
veterinários (aparelhos e instrumentos -);
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905737512 04/01/2013
003
Tit.BRAZON COSMÉTICOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14676229000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRAZON COSMÉTICOS
NCL(10) 03 alisar (produtos para -) [engomar];
amêndoas (óleo de -); banhos (preparações
cosméticas para -); barbear (produtos para -); batons
para os lábios; beleza (máscaras de -); brilho para os
lábios; bronzear (preparações para-) [cosméticos];
cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cera para depilação; cílios
(produtos cosméticos para os-); cosméticos;
cosméticos (estojos de); cremes cosméticos;
depilatórios (produtos -); descolorantes (produtos -)
para uso cosmético; desodorante (sabonete -);
desodorantes [perfumaria]; esmalte para as unhas;
essenciais (óleos -); leite de amêndoas para uso
cosmético; lenços impregnados com loções
cosméticas; loções capilares; loções para uso
cosmético; maquiagem (pó para -); maquiagem
(produtos para -); maquiagem (produtos para
remover -); maquiagem para o rosto; óleos para uso
cosmético; pele (produtos cosméticos para cuidados
da -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); pomadas para uso cosmético; sabonetes;
sais de banho, exceto para uso medicinal; shampoo
a seco; xampus; acetona (removedor de esmalte de
unhas); banho de espuma (preparações para - ),
exceto
para
uso
medicinal;
condicionador
[cosmético]; creme, pasta e líquido rejuvenescedor,
protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico
e sintético; erva para banho;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905737520 04/01/2013
003
Tit.EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E
ALIMENTOS S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07604556000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAGUARY SEGREDOS DO BRASIL
NCL(10) 29 bebidas lácteas [onde o leite
predomina]; caldos concentrados; caldos de vegetais
para cozinha; coco (óleo de -); coco seco; compotas;
frutas (geléias de -); frutas cobertas com açúcar;
frutas congeladas; frutas conservadas em álcool;
frutas cozidas; frutas cristalizadas; frutas em
conserva; frutas enlatadas; frutas, legumes e
verduras cozidos; frutas, legumes e verduras em
conserva; frutas, legumes e verduras secos;
gelatina; geléias de frutas cítricas; geléias para uso
alimentar; gordura de coco; iogurte; leite; leite de
soja [substituto do leite]; manteiga; manteiga de
cacau; manteiga de coco; margarina; milk shakes
[bebidas à base de leite]; pedaços de fruta; picles;
polpas de frutas; preparações para sopas [frutas,
legumes e verduras]; purê de maçã; raspas [cascas]
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de frutas; saladas de frutas; saladas de legumes;
sopas; tomate (suco de -) para cozinha; uvas secas
[passas]; banana; bananada; bebidas lácteas
fermentadas; coco ralado; complemento/ suplemento
alimentar à base de frutas [não medicinal]; leite de
arroz; leite de coco; manteiga de cacau, usada em
confeitaria; marmelada; pó para milk-shake à base
de leite;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905737547 04/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIDA DE BOB
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905737563 04/01/2013
003
Tit.MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE MAIA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01253639663
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LUGAR DE CINEMA
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); cursos livres
[ensino] - [consultoria em]; cursos livres [ensino] [assessoria em]; cursos livres [ensino];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905737571 04/01/2013
003
Tit.BRAZON COSMÉTICOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14676229000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KESTY PROFISSIONAL
NCL(10) 03 alisar (produtos para -) [engomar];
amêndoas (óleo de -); banhos (preparações
cosméticas para -); barbear (produtos para -); batons
para os lábios; beleza (máscaras de -); brilho para os
lábios; bronzear (preparações para-) [cosméticos];
cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cera para depilação; cílios
(produtos cosméticos para os-); cosméticos;
cosméticos (estojos de); cremes cosméticos;
depilatórios (produtos -); descolorantes (produtos -)
para uso cosmético; desodorante (sabonete -);
desodorantes [perfumaria]; esmalte para as unhas;
essenciais (óleos -); leite de amêndoas para uso
cosmético; lenços impregnados com loções
cosméticas; loções capilares; loções para uso
cosmético; maquiagem (pó para -); maquiagem
(produtos para -); maquiagem (produtos para
remover -); maquiagem para o rosto; óleos para uso
cosmético; pele (produtos cosméticos para cuidados
da -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); pomadas para uso cosmético; sabonetes;
sais de banho, exceto para uso medicinal; shampoo
a seco; xampus; acetona (removedor de esmalte de
unhas); banho de espuma (preparações para - ),
exceto
para
uso
medicinal;
condicionador
[cosmético]; creme, pasta e líquido rejuvenescedor,
protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico
e sintético; erva para banho;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905737580 04/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIDA DE BOB
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;

entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905737610 04/01/2013
003
Tit.ESPAÇO HÚMUS ESCRITÓRIO DE ARTE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12921248000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO HÚMUS
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
aluguel de espaço publicitário; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação; marketing;
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; publicidade; relações
públicas; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias; obra artística, agenciamento,
gestão e intermediação - [consultoria em]; obra
artística, agenciamento, gestão e intermediação;
publicidade por qualquer meio;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905737628 04/01/2013
003
Tit.ESPAÇO HÚMUS ESCRITÓRIO DE ARTE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12921248000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO HÚMUS
NCL(10) 38 agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações); provimento de
acesso a lojas eletrônicas [telecomunicação];
serviços de carregamento, compartilhamento e
postagem de fotos áudio e vídeo [transmissão];
telemática (entendido como transmissão de
informações/ telecomunicação); televisionamento;
transmissão de filmes de televisão via cabo, satélite,
rede de telecomunicação;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905737636 04/01/2013
003
Tit.HUB EDITORIAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11464064000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HUBEDITORIAL
NCL(10) 35 agências de informação comercial [informação em]; agências de informação comercial [consultoria em]; agências de informação comercial [assessoria em]; agências de informação comercial;
aluguel de espaço publicitário - [informação em];
aluguel de espaço publicitário - [consultoria em];
aluguel de espaço publicitário - [assessoria em];
aluguel de espaço publicitário; aluguel de material
publicitário - [informação em]; aluguel de material
publicitário - [consultoria em]; aluguel de material
publicitário - [assessoria em]; aluguel de material
publicitário; aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação - [informação em]; aluguel de
tempo de publicidade em meios de comunicação [consultoria em]; aluguel de tempo de publicidade
em meios de comunicação - [assessoria em]; aluguel
de tempo de publicidade em meios de comunicação;
apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [informação em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista - [consultoria em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
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comércio
varejista;
arquivos
(gestão
computadorizada de -) - [informação em]; arquivos
(gestão computadorizada de -) - [consultoria em];
arquivos (gestão computadorizada de -) - [assessoria
em]; arquivos (gestão computadorizada de -);
assessoria em gestão comercial ou industrial [informação em]; assessoria em gestão comercial ou
industrial - [consultoria em]; assessoria em gestão
comercial ou industrial - [assessoria em]; assessoria
em gestão comercial ou industrial; assessoria em
gestão de negócios - [informação em]; assessoria
em gestão de negócios - [consultoria em]; assessoria
em gestão de negócios - [assessoria em]; assessoria
em gestão de negócios; atualização de material
publicitário - [informação em]; atualização de
material publicitário - [consultoria em]; atualização de
material publicitário - [assessoria em]; atualização de
material publicitário; bancos de dados de
computador (sistematização de informações em -) [informação em]; bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -) - [consultoria
em];
bancos
de
dados
de
computador
(sistematização de informações em -) - [assessoria
em];
bancos
de
dados
de
computador
(sistematização de informações em -); comercial ou
industrial (assessoria em gestão -) - [informação em];
comercial ou industrial (assessoria em gestão -) [consultoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -) - [assessoria em]; comercial ou
industrial (assessoria em gestão -); comparação de
preços - [informação em]; comparação de preços [consultoria em]; comparação de preços [assessoria em]; comparação de preços; consultoria
em organização de negócios - [informação em];
consultoria em organização de negócios [consultoria em]; consultoria em organização de
negócios - [assessoria em]; consultoria em
organização de negócios; consultoria profissional em
negócios - [informação em]; consultoria profissional
em negócios - [consultoria em]; consultoria
profissional em negócios - [assessoria em];
consultoria profissional em negócios; distribuição de
material publicitário - [informação em]; distribuição
de material publicitário - [consultoria em]; distribuição
de material publicitário - [assessoria em]; distribuição
de material publicitário; espaço publicitário (aluguel
de -) - [informação em]; espaço publicitário (aluguel
de -) - [consultoria em]; espaço publicitário (aluguel
de -) - [assessoria em]; espaço publicitário (aluguel
de -); exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [consultoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [informação em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [consultoria em]; feiras (organização
de -) para fins comerciais
ou publicitários [assessoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; gestão (consultoria em -)
de negócios - [informação em]; gestão (consultoria
em -) de negócios - [consultoria em]; gestão
(consultoria em -) de negócios - [assessoria em];
gestão (consultoria em -) de negócios; gestão
computadorizada de arquivos - [informação em];
gestão computadorizada de arquivos - [consultoria
em]; gestão computadorizada de arquivos [assessoria em]; gestão computadorizada de
arquivos; importação-exportação (agências de -) [informação em]; importação-exportação (agências
de -) - [consultoria em]; importação-exportação
(agências de -) - [assessoria em]; importaçãoexportação (agências de -); industrial ou comercial
(assessoria em gestão -) - [informação em]; industrial
ou comercial (assessoria em gestão -) - [consultoria
em]; industrial ou comercial (assessoria em gestão -)
- [assessoria em]; industrial ou comercial (assessoria
em gestão -); informação comercial (agências de -) [informação em]; informação comercial (agências de
-) - [consultoria em]; informação comercial (agências
de -) - [assessoria em]; informação comercial
(agências de -); informações (levantamento de -) de
negócios
[informação
em];
informações
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(levantamento de -) de negócios - [consultoria em];
informações (levantamento de -) de negócios [assessoria em]; informações (levantamento de -) de
negócios; informações de negócios - [informação
em]; informações de negócios - [consultoria em];
informações de negócios - [assessoria em];
informações de negócios; levantamentos de
informações de negócios - [informação em];
levantamentos de informações de negócios [consultoria em]; levantamentos de informações de
negócios - [assessoria em]; levantamentos de
informações de negócios; mala direta (publicidade
por -) - [informação em]; mala direta (publicidade por
-) - [consultoria em]; mala direta (publicidade por -) [assessoria em]; mala direta (publicidade por -);
material publicitário (atualização de -) - [informação
em]; material publicitário (atualização de -) [consultoria em]; material publicitário (atualização de
-) - [assessoria em]; material publicitário (atualização
de -); material publicitário (distribuição de -) [informação em]; material publicitário (distribuição de
-) - [consultoria em]; material publicitário (distribuição
de -) - [assessoria em]; material publicitário
(distribuição de -); negócios (assessoria em gestão
de -) - [informação em]; negócios (assessoria em
gestão de -) - [consultoria em]; negócios (assessoria
em gestão de -) - [assessoria em]; negócios
(assessoria em gestão de -); negócios (avaliações
de -) - [informação em]; negócios (avaliações de -) [consultoria em]; negócios (avaliações de -) [assessoria em]; negócios (avaliações de -);
negócios (consultoria em gestão de -) - [informação
em]; negócios (consultoria em gestão de -) [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão de
-) - [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão
de -); negócios (consultoria em gestão e organização
de -) - [informação em]; negócios (consultoria em
gestão e organização de -) - [consultoria em];
negócios (consultoria em gestão e organização de -)
- [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (consultoria profissional
em -) - [informação em]; negócios (consultoria
profissional em -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria profissional em -) - [assessoria em];
negócios (consultoria profissional em -); negócios
(informações de -) - [informação em]; negócios
(informações de -) - [consultoria em]; negócios
(informações de -) - [assessoria em]; negócios
(informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (pesquisa em -) [informação em]; negócios (pesquisa em -) [consultoria em]; negócios (pesquisa em -) [assessoria em]; negócios (pesquisa em -);
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [consultoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [assessoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; processamento administrativo de
pedidos
de
compra
[informação
em];
processamento administrativo de pedidos de compra
- [consultoria em]; processamento administrativo de
pedidos
de
compra
[assessoria
em];
processamento administrativo de pedidos de
compra; processamento de texto - [informação em];
processamento de texto - [consultoria em];
processamento de texto - [assessoria em];
processamento de texto; propaganda - [informação
em]; propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; publicação de textos

publicitários - [informação em]; publicação de textos
publicitários - [consultoria em]; publicação de textos
publicitários - [assessoria em]; publicação de textos
publicitários; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade on-line em
rede de computadores - [informação em];
publicidade on-line em rede de computadores [consultoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores - [assessoria em]; publicidade on-line
em rede de computadores; publicidade por catálogos
de vendas - [informação em]; publicidade por
catálogos de vendas - [consultoria em]; publicidade
por catálogos de vendas - [assessoria em];
publicidade por catálogos de vendas; publicitário
(aluguel de material -) - [informação em]; publicitário
(aluguel de material -) - [consultoria em]; publicitário
(aluguel de material -) - [assessoria em]; publicitário
(aluguel de material -); publicitários (redação de-) [informação em]; publicitários (redação de-) [consultoria em]; publicitários (redação de-) [assessoria em]; publicitários (redação de-); redação
de textos publicitários - [informação em]; redação de
textos publicitários - [consultoria em]; redação de
textos publicitários - [assessoria em]; redação de
textos publicitários; serviços de layout para fins
publicitários - [informação em]; serviços de layout
para fins publicitários - [consultoria em]; serviços de
layout para fins publicitários - [assessoria em];
serviços de layout para fins publicitários; texto
(processamento de -) - [informação em]; texto
(processamento de -) - [consultoria em]; texto
(processamento de -) - [assessoria em]; texto
(processamento
de
-);
textos
publicitários
(publicação de -) - [informação em]; textos
publicitários (publicação de -) - [consultoria em];
textos publicitários (publicação de -) - [assessoria
em]; textos publicitários (publicação de -);
administração comercial - [informação em];
administração comercial - [consultoria em];
administração comercial - [assessoria em];
administração comercial; administração de empresa
- [informação em]; administração de empresa [consultoria em]; administração de empresa [assessoria em]; administração de empresa;
agenciamento de mercadoria [intermediação] [informação em]; agenciamento de mercadoria
[intermediação] - [consultoria em]; agenciamento de
mercadoria [intermediação] - [assessoria em];
agenciamento de mercadoria [intermediação];
aluguel de stands - [informação em]; aluguel de
stands - [consultoria em]; aluguel de stands [assessoria em]; aluguel de stands; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista [ompi] - [informação em];
apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [ompi] [consultoria em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista [ompi] - [assessoria em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista [ompi]; assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda [informação em]; assessoria promocional, consultoria
e informação sobre propaganda - [consultoria em];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [assessoria em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em gestão de negócios para companhias industriais
ou comerciais - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios
para companhias industriais ou comerciais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
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publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação empresarial [informação em]; assessoria, consultoria e
informação
empresarial
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação empresarial [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação empresarial; assessoria, consultoria e
informação sobre oportunidades de negócio [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre oportunidades de negócio [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre oportunidades de negócio [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre oportunidades de negócio;
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta; comércio (através de qualquer meio)
de adesivos para papelaria ou para uso doméstico [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de adesivos para papelaria ou para
uso doméstico - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de adesivos para papelaria ou
para uso doméstico; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para encadernação - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
encadernação - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos para encadernação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para encadernação; comércio
(através de qualquer meio) de discos acústicos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de discos acústicos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de discos
acústicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de discos acústicos; comércio
(através de qualquer meio) de equipamento de
processamento de dados e computadores [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores - [consultoria em]; comércio (através
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de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais impressos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório; comércio (através de qualquer meio) de
material de instrução e de ensino - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
instrução e de ensino - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de material de instrução
e de ensino - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de instrução e de ensino;
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão; edição de texto publicitário [informação em]; edição de texto publicitário [consultoria em]; edição de texto publicitário [assessoria em]; edição de texto publicitário;
gerenciamento de banco de dados - [informação
em]; gerenciamento de banco de dados [consultoria em]; gerenciamento de banco de dados
- [assessoria em]; gerenciamento de banco de
dados; gestão pública/privada - [informação em];
gestão pública/privada - [consultoria em]; gestão
pública/privada
[assessoria
em];
gestão
pública/privada; organização e administração de
empresa - [informação em]; organização e
administração de empresa - [consultoria em];
organização e administração de empresa [assessoria em]; organização e administração de
empresa; processamento administrativo de pedidos
de compra [ompi] - [informação em]; processamento
administrativo de pedidos de compra [ompi] [consultoria em]; processamento administrativo de
pedidos de compra [ompi] - [assessoria em];
processamento administrativo de pedidos de compra
[ompi]; publicidade por qualquer meio - [informação
em]; publicidade por qualquer meio - [consultoria
em]; publicidade por qualquer meio - [assessoria
em]; publicidade por qualquer meio; redação de
textos publicitários [ompi] - [informação em]; redação
de textos publicitários [ompi] - [consultoria em];
redação de textos publicitários [ompi] - [assessoria
em]; redação de textos publicitários [ompi];
Procurador: SIGILO`S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.905737644 04/01/2013
003
Tit.ESPAÇO HÚMUS ESCRITÓRIO DE ARTE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12921248000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO HÚMUS
NCL(10) 41 bibliotecas [empréstimo de livros];
cinema (estúdios de -); cinema (provimento de
instalações para salas de -); clubes (serviços de -)
[lazer ou educação]; congressos (organização e
apresentação de -); editoração eletrônica; educação

(serviços de -); entretenimento; filmagem em vídeo;
fotografia;
fotográficas
(reportagens
-);
microfilmagem; museus (provimento de instalações
para -) [apresentações e exposições]; organização
de exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de conferências;
produção de vídeos; rádio e televisão (produção de
programas de -); televisão (programas de
entretenimento de -); agência de notícias/jornalismo
(se for elaboração de reportagens fotográficas ou
não); agência fotográfica; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento]; assessoria, consultoria
e informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
cursos livres [ensino]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque]; jornalismo (reportagens);
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo.;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; salas de
cinema; serviços de concepção de programas de
tv/rádio;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905737687 04/01/2013
003
Tit.ESPAÇO HÚMUS ESCRITÓRIO DE ARTE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12921248000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO HÚMUS
NCL(10) 45 consultoria em propriedade intelectual;
gestão de direitos autorais; licenciamento de
propriedade intelectual; assessoria, consultoria e
informação sobre técnicas para desenvolver a
criatividade pessoal; licenciamento de direitos
autorais [serviços jurídicos];
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905737695 04/01/2013
003
Tit.EVELYN DE MATOS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03948232000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE WEEK
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
águas [bebidas]; frutas (sucos de -); isotônicas
(bebidas -); limonadas; suco de fruta; xaropes para
bebidas; bebida em xarope; bebida energética não
alcoólica;
guaraná
[bebida
não
alcoólica];
refrigerante [bebida];
Procurador: IDEIATIVA PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905737709 04/01/2013
003
Tit.ESPAÇO HÚMUS ESCRITÓRIO DE ARTE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12921248000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇOHÚMUS
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
aluguel de espaço publicitário; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação; marketing;
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; publicidade; relações
públicas; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias; obra artística, agenciamento,
gestão e intermediação - [consultoria em]; obra
artística, agenciamento, gestão e intermediação;
publicidade por qualquer meio;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905737725 04/01/2013
003
Tit.ESPAÇO HÚMUS ESCRITÓRIO DE ARTE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12921248000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇOHÚMUS
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NCL(10) 38 agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações); provimento de
acesso a lojas eletrônicas [telecomunicação];
serviços de carregamento, compartilhamento e
postagem de fotos áudio e vídeo [transmissão];
telemática (entendido como transmissão de
informações/ telecomunicação); televisionamento;
transmissão de filmes de televisão via cabo, satélite,
rede de telecomunicação;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905737733 04/01/2013
003
Tit.EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E
ALIMENTOS S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07604556000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAGUARY SEGREDOS DO BRASIL
NCL(10) 30 açúcar *; adoçantes naturais; aromáticas
(preparações -) para uso alimentar; baunilha
[flavorizante]; bebidas à base de cacau; bebidas à
base de café; bebidas à base de chá; bebidas à
base de chocolate; biscoitos; bombons; cacau;
cacau (produtos de -); café; café (bebidas de -) com
leite; café (preparações vegetais para uso como
substitutos de-); café (sucedâneos de -); canela
[especiaria]; canjica; cereais (preparações feitas com
-); chá gelado; chá*; chocolate; chocolate (bebidas
de -) com leite; condimentos; confeitos; coulis de
frutas [molhos]; creme [culinária]; creme batido
(preparações para engrossar -); cremes gelados
(agentes para engrossar -); doces [confeitos];
doces*; empadas [tortas]; engrossar alimentos
(agentes para -) em cozimento; engrossar sorvetes
[cremes gelados] (agentes para -); ervas de horta em
conserva; especiarias; essências para alimentos
[exceto essências etéreas e óleos essenciais];
farinhas*; fermento; flavorizantes para bebidas,
exceto óleos essenciais; flavorizantes para bolos,
exceto óleos essenciais; flavorizantes para café;
flavorizantes, exceto óleos essenciais; gelados
comestíveis; gelados comestíveis (pós para preparar
-); geléias de frutas [confeitos]; gelo para bebidas;
gelo, natural ou artificial; glicose para fins culinários;
glúten preparado para fins alimentares; gomas de
mascar; infusões não medicinais; iogurte gelado;
lanches à base de cereais; maltose; marinados;
massas alimentares; mel; melaço para uso
alimentar; milho (farinha de -); milho (flocos de -);
milho moído; milho para pipoca; milho torrado; moído
(milho -); molho de tomate; molho para salada;
molhos [condimentos]; mousses de chocolate;
pãezinhos; pão; pastelaria; pesto [molho]; pipoca
(milho para -); pizzas; pó para bolo; produtos para
dourar carnes [ham glaze]; sal de cozinha; sal para
conservar alimentos; sanduíches; sorvetes; sorvetes
(agentes para engrossar -); sucos de carne;
temperos; torrado (milho -); tortas; vanilina
[sucedâneos de baunilha]; vinagre; waffles; açúcar
de fruta; cacau [doce de-]; cacau em pó; canjica
(milho para - ); chá de flor; chá de fruta; chocolate
em pó
[para uso na culinária, exceto para
fabricação de bebidas]; erva para infusão, exceto
medicinal; frozens [iogurte congelado]; goiabada;
guaraná [pó para preparar bebida]; leite de soja
[condimento];
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905737741 04/01/2013
003
Tit.EVELYN DE MATOS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03948232000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DANGER
NCL(10) 32 água de soda; água gasosa; água
mineral [bebida]; águas [bebidas]; bebidas não
alcoólicas à base de fruta; bebidas não-alcoólicas;
cerveja; fruta (bebidas não alcoólicas à base de -);
frutas (sucos de -); isotônicas (bebidas -); suco de
fruta; xaropes para bebidas; água-de-coco; bebida
em xarope; bebida energética não alcoólica; guaraná
[bebida não alcoólica]; refrigerante [bebida];
Procurador: IDEIATIVA PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905737750 04/01/2013

003

Tit.ESPAÇO HÚMUS ESCRITÓRIO DE ARTE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12921248000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇOHÚMUS
NCL(10) 41 bibliotecas [empréstimo de livros];
clubes (serviços de -) [lazer ou educação];
congressos (organização e apresentação de -);
editoração eletrônica; educação (serviços de -);
entretenimento; estúdios de cinema; filmagem em
vídeo; fotografia; fotográficas (reportagens -);
microfilmagem; museus (provimento de instalações
para -) [apresentações e exposições]; organização
de exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de conferências;
produção de vídeos; rádio e televisão (produção de
programas de -); salas de cinema (provimento de
instalações para -); televisão (programas de
entretenimento de -); agência de notícias/jornalismo
(se for elaboração de reportagens fotográficas ou
não); agência fotográfica; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento]; assessoria, consultoria
e informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
cursos livres [ensino]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque]; jornalismo (reportagens);
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo.;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; salas de
cinema; serviços de concepção de programas de
tv/rádio;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905737784 04/01/2013
003
Tit.ESPAÇO HÚMUS ESCRITÓRIO DE ARTE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12921248000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇOHÚMUS
NCL(10) 45 consultoria em propriedade intelectual;
gestão de direitos autorais; licenciamento de
propriedade intelectual; assessoria, consultoria e
informação sobre técnicas para desenvolver a
criatividade pessoal; licenciamento de direitos
autorais [serviços jurídicos];
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905737792 04/01/2013
003
Tit.P3 NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10803099000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NASAGEL
NCL(10) 20 almofadas; apoio de cabeça [móveis];
artigos para cama [exceto roupa de cama]; colchões
*; rolos de cama [travesseiros]; sacos de dormir para
acampamento; travesseiros; travesseiros de ar,
exceto para uso medicinal; apoio para braço [móvel];
encosto de espuma; rolo para estofado, cama e
berço;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905737806 04/01/2013
003
Tit.EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E
ALIMENTOS S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07604556000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAGUARY SEGREDOS DO BRASIL
NCL(10) 31 bebidas para animais de estimação;
cereais em grãos, não processados; cocos; ervas
frescas; ervas para consumo humano ou animal;
frutas, verduras e legumes frescos; frutos cítricos;
grãos [cereais]; grãos [sementes]; hortaliças frescas;
malte para cervejaria e destilaria; raízes comestíveis;
resíduo de destilação; resíduos de frutas; trufas
frescas;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C

No.905737830 04/01/2013
003
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8355720
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CONFEICREM
NCL(10) 30 açúcar *; adoçantes naturais; alimentos
farináceos; arroz; barras de cereais hiperprotéicas;
bebidas à base de cacau; bebidas à base de café;
bebidas à base de chá; bebidas à base de
chocolate; biscoitos; bolachas; bolos; cacau (bebidas
de -) com leite; café; café (bebidas de -) com leite;
cereais secos (flocos de -); chá gelado; chá*;
chicória [sucedâneo de café]; chocolate (bebidas de
-) com leite; condimentos; creme [culinária];
especiarias; essências para alimentos [exceto
essências etéreas e óleos essenciais]; extrato de
malte para uso alimentar; fermento; flocos de milho;
ketchup [molho]; lanches à base de arroz; lanches à
base de cereais; macarrão; maionese; malte para
consumo humano; massa para bolo; massas
alimentares;
molho
para
salada;
molhos
[condimentos]; mostarda; muesli; pãezinhos; pão;
pastelaria; pizzas; pó para bolo; preparações
vegetais para uso como substitutos de café;
refeições à base de noodles; sal de cozinha;
sanduíches; sucedâneos de café; tempero
[condimento]; temperos; vinagre; barra dietética de
cereais; café em pó; café solúvel; complemento/
suplemento alimentar composto por cereais [não
medicinal]; extrato de café; floco de cereal; tortas
[doces e salgadas];
Procurador: MÁRCIA R. SANT ANNA
No.905737890 04/01/2013
003
Tit.EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E
ALIMENTOS S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07604556000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAGUARY SEGREDOS DO BRASIL
NCL(10) 33 aguardente de arroz; aguardente
destilada de vinho ou de suco de frutas; amargas
(bebidas -); aperitivos *; bebidas alcoólicas [exceto
cerveja]; bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; coquetéis *;
digestivos [licores e destilados]; essências
alcoólicas; extratos alcoólicos; extratos de fruta
[alcoólicos]; licores; rum; saquê; sidra; uísque; vinho;
vodca; essência alcoólica para fabricar bebidas; pó
para caipirinha; vinho de fruta;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905737920 04/01/2013
003
Tit.POLO UK DO BRASIL COM E CONFECÇÃO DE
VESTUÁRIO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02141165000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLO UK
NCL(10) 09 óculos; óculos; óculos (armação de -);
óculos (cordões para -) [pincenê]; óculos (estojos
para -); óculos (lentes de -); óculos de sol; óculos
para esportes;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905738004 04/01/2013
003
Tit.CEGEN CONSTRUÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08750206000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CEGEN CONSTRUÇÕES LTDA
NCL(10) 37 construção civil (supervisão de trabalhos
de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905738047 04/01/2013
003
Tit.FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6847510
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LINEA SUBLIME
NCL(10) 12 amortecedores para automóveis;
amortecedores para suspensão de veículos;
automóveis; carrocerias de automóvel; freios para
veículos; motores para veículos terrestres; pneus
para rodas de veículo; transmissões para veículos
terrestres; veículo (rodas de -); veículos para
locomoção por via terrestre, aérea, fluvial, marítima
ou ferroviária; volantes para veículos;
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Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905738071 04/01/2013
003
Tit.DANIEL HENRIQUE BOVO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26896689803
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Instituto da Felicidade
NCL(10)
41
congressos
(organização
e
apresentação de -); educação (serviços de -);
instrução (serviços de -); livros (publicação de -) [consultoria em]; livros (publicação de -) - [assessoria
em]; livros (publicação de -); organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios;
orientação [treinamento]; publicação de livros [consultoria em]; publicação de livros - [assessoria
em]; publicação de livros; publicação on-line de livros
e jornais eletrônicos - [consultoria em]; publicação
on-line de livros e jornais eletrônicos - [assessoria
em]; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; seminários (organização e apresentação
de -) - [consultoria em]; seminários (organização e
apresentação de -) - [assessoria em]; seminários
(organização e apresentação de -); assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
cursos livres [ensino];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905738098 04/01/2013
003
Tit.FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6847510
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LINEA SUBLIME
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de veículos;
concessionária de veículos (comércio de veículos);
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905738144 04/01/2013
003
Tit.COLEPAV AMBIENTAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12162177000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COLEPAV
NCL(10) 37 construção *; consultoria na área de
construção civil; assessoria consultoria e informação
em construções; construção e reparação de obra
civil;
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905738160 04/01/2013
003
Tit.FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6847510
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LINEA SUBLIME
NCL(10) 37 lavagem de veículos; lavagem de
veículos
automotivos;
limpeza
de
veículo;
lubrificação de veículos; manutenção de veículos;
manutenção e reparo de automóveis; polimento de
veículo; tratamento antioxidante para veículos;
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos; centro de diagnóstico de
veículo
(serviços
de
-)
[serviços
de
manutenção/reparo de automóveis];
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905738314 04/01/2013
003
Tit.COURREGES PARFUMS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8909288
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COURREGES
NCL(10) 03 cosméticos; maquiagem (produtos para ); perfumaria (produtos de -); sabões;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905738420 04/01/2013
003
Tit.FERNANDO ULHOA CINTRA DE OLIVEIRA
FILHO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21071063987
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Nautilus-Elevadores Nauticos
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NCL(10) 07 aeronáuticos (motores -); controles
pneumáticos para máquinas e motores; correias
para
elevadores;
dispositivos
para
operar
elevadores; elevadores; elevadores (correias para -);
elevadores (correntes para -) [peças de máquinas];
elevadores (dispositivos para-); elevadores [exceto
os de esqui]; pneumáticos (transportadores -);
transportadores pneumáticos; engate [máquina
industrial];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905738640 04/01/2013
003
Tit.D&E ENTRETENIMENTOS E EVENTOS LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14413988000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 7TONS
NCL(10) 41 aluguel de cenários para shows; aluguel
de equipamento de áudio; aluguel de equipamentos
para iluminação de teatro ou estúdios de televisão;
apresentação
de
espetáculos
ao
vivo;
entretenimento; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]; organização de exposições
para fins culturais ou educativos; planejamento de
festas; produção de shows; rádio e televisão
(produção de programas de -); promotor de eventos
[se artísticos/culturais];
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.905738683 04/01/2013
003
Tit.EDVAM CAVALCANTE DA SILVA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04206577463
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AS CAVERNOSAS - TÁ AGRADANDO
NCL(10) 41 estúdios de gravação (serviços de -) [informação em]; estúdios de gravação (serviços de ) - [consultoria em]; estúdios de gravação (serviços
de -) - [assessoria em]; estúdios de gravação
(serviços de -); rádio (programas de entretenimento
de -) - [informação em]; rádio (programas de
entretenimento de -) - [consultoria em]; rádio
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; rádio (programas de entretenimento de -);
locutor de eventos - [informação em]; locutor de
eventos - [assessoria em]; locutor de eventos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905738691 04/01/2013
003
Tit.PRIDIA PORTAIS NA INTERNET LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16933286000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Pridia
NCL(10) 41 informações sobre entretenimento
[lazer]; provimento de web site disponibilizando
fotos, áudio e vídeo não downloadble [serviço de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905739426 05/01/2013
003
Tit.CITROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03727941000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECO
NCL(10) 11 destiladores *; evaporadores;
Procurador: RENAN BOTEGA
No.905740017 05/01/2013
003
Tit.IVAN BARBOZA ABREU 09533248777 (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16806173000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: Coletiva
Marca: Qualterra
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de colônia; aromáticos [óleos essenciais]; banhos
(preparações cosméticas para -); brilho para os
lábios; cosméticos; cosméticos para os cílios;
cremes cosméticos; desodorante (sabonete -);
desodorantes [perfumaria]; essenciais (óleos -);
essências etéreas; extratos de flores [perfumaria];
flores (extratos de -) [perfumaria]; fragrâncias
(mistura de -); gorduras para uso cosmético; lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; limão (óleos
essenciais de -); loções capilares; loções cosméticas
(lenços impregnados com -); loções para uso
cosmético;
maquiagem
(produtos
para
-);

maquiagem para o rosto; menta (essência de -) [óleo
essencial]; menta para perfumaria; óleo de lavanda;
óleos essenciais; óleos essenciais de limão; óleos
para perfumes e essências; óleos para toalete; óleos
para uso cosmético; pele (cremes para clarear a -);
pele (produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); perfumes; perfumes de
flores
(bases
para
-);
pés
(sabonetes
antitranspirantes para os -); pó para maquiagem;
preparações de aloe vera para uso cosmético;
preparações de babosa para uso cosmético;
preparações para perfumar ambientes; rosa (óleo de
-);
sabão
desinfetante;
sabões;
sabonete
antitranspirante para os pés; sabonete desodorante;
sabonete medicinal; sabonete para barbear;
sabonetes; sabonetes; sachês para perfumar roupa;
sais de banho, exceto para uso medicinal; shampoo
a seco; toalete (produtos de-); xampus; água-detoalete; banho de espuma (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; banho de imersão de uso
animal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético; erva para banho; estojo cosmético;
odorizadores de uso pessoal; produto de higiene
pessoal à base de própole; produto desodorizante
de ambiente, em líquido, em pó, em sachê, em
spray; produto para limpeza e hidratação da pele
não medicamentoso; xampu para animal sem
finalidade terapêutica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905740025 05/01/2013
Tit.MAX TOGNI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16926860000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Circo Florilegio
NCL(10) 41 circos;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905740033 05/01/2013
Tit.MAX TOGNI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16926860000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Circo Italia
NCL(10) 41 circos;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905740041 05/01/2013
Tit.MAX TOGNI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16926860000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Florilegio
NCL(10) 41 circos;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905740050 05/01/2013
Tit.MAX TOGNI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16926860000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Spettacolo Florilegio
NCL(10) 41 circos;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905740211 05/01/2013
003
Tit.MARCELO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA
01376834723 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13088973000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IGREJA DA VIDA
NCL(10) 41 religiosa (educação -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905740815 05/01/2013
003
Tit.JOÃO VICTOR PINHEIRO SILVA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08049909646
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KING NATURE
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [ompi];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905743059 07/01/2013
003
Tit.MIRNUS CONFECCOES LTDA ME (BR/SP)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56293079000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MIRNUS
NCL(10) 25 banho (roupas de -); bermudas; bonés;
calças;
camisas;
camisetas;
confeccionado
(vestuário -); leggings [calças]; macacões; praia
(roupas de -); roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; roupas de banho; saias; saiascalças; sungas; vestuário *; baby-doll; biquíni; canga;
maiô;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905743067 07/01/2013
003
Tit.MIRNUS CONFECCOES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56293079000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MIRNUS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905743121 07/01/2013
Tit.ÉDER REVERDITO (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43267955149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Bom Profissional
NCL(10) 41 cursos livres [ensino];
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905743164 07/01/2013
003
Tit.M. E. DE OLIVEIRA CARDOZO - ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12508706000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BOLA CHEIA
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
lanchonetes; restaurantes;
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO
No.905743172 07/01/2013
003
Tit.DIRETÓRIO ACADÊMICO EUGÊNIO GUDIN
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73547234000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INVASÃO DOS BIXOS
NCL(10) 28 passatempo [divertimento, diversão,
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905743202 07/01/2013
003
Tit.PEDRA DA MATA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08450794000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PEDRA DA MATA
NCL(10) 42 engenharia; geológicas (pesquisas -);
projetos técnicos (estudos para -); assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia;
engenharia civil [projeto de -]; projeto de arquitetura;
projeto de engenharia de qualquer natureza;
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905743237 07/01/2013
003
Tit.SERGIO ENRIQUE FARIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10182899845
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Estúdio da Mente
NCL(10) 41 educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); instrução (serviços de -); orientação
[treinamento]; tutoria (serviços de -); cursos livres
[ensino];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905743253 07/01/2013
003
Tit.TECNOVISAO COMERCIO LTDA-EPP (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05434539000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNOVISÃO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos;
Procurador: WAGNER JOSÉ FAFA BORGES
No.905743261 07/01/2013

003

Tit.ALEXANDRE IZIDORO PRADO
COMPRESSORES - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11309450000187
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: COMPRIMIR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
EM AR COMPRIMIDO E GASES

CFE(4) 15.1.25
NCL(10) 07 ar comprimido (máquinas de -); ar
comprimido (motores de -); ar comprimido (pistolas
de -), para extrusão de mástique; compressores
[máquinas]; bomba de ar comprimido; válvula para
instalação de gás;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905743318 07/01/2013
003
Tit.BRASSUCO INDUSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54114327000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUAL PRATIK
NCL(10) 30 alimentares (massas -); alimentos
farináceos; amêndoas (confeitos de -); amêndoas
(pasta de -); amêndoas torradas; amendoins
(confeitos de -); aveia (alimentos à base de -);
bebidas à base de cacau; bebidas à base de
chocolate; biscoitos; biscoitos de água e sal;
bolachas; bolo (massa para -); bolos; bombons;
caramelos [doces]; cereais (preparações feitas com ); cereais secos (flocos de -); chocolate; comestíveis
(gelados -); condimentos; confeitos; congelado
(iogurte -); creme [culinária]; doces [confeitos];
fermento; flocos de milho; fondants [confeitos];
geléia real; geléias de frutas [confeitos]; gomas de
mascar; iogurte gelado; molhos [condimentos];
pastilhas [confeitos]; pipoca (milho para -); pudins;
sorvetes; waffles; amendoim doce; bala comestível;
brigadeiro, cajuzinho e quindim; pasta de amendoim;
pipoca doce [pronta]; pipoca salgada [pronta]; pó
para pudim; salgadinho, exceto croquete; suspiro;
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.905743334 07/01/2013
Tit.TOTAL VISAO LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14774215000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOTAL VISÃO
NCL(10) 44 oculista (serviços de -);
Procurador: WAGNER JOSÉ FAFA BORGES

003

No.905743377 07/01/2013
003
Tit.MARCOS VALÉRIO DA SILVA FROTA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21074682300
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZOAN
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(roupas de -); bermudas; blazers [vestuário]; bonés;
calçados *; calças; camisas; camisetas; casacos
[vestuário]; chapéus, bonés etc; cintos [vestuário];
coletes; combinações [vestuário]; couro (roupas de ); cuecas; gravatas; íntima (roupa -); jaquetas;
macacões; malhas [vestuário]; meias; pijamas; roupa
íntima; roupões de banho; saias; sutiãs; ternos;
vestuário *; biquíni; chinelo [vestuário comum];
echarpe;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905743393 07/01/2013
Tit.ALBERTO LAZARO DE SOUZA JUNIOR
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02579709169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Cantinho da Unidade

003

NCL(10) 41 religiosa (educação -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905743440 07/01/2013
003
Tit.R.M.S. COMUNICAÇÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04521671000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO MESTRES
NCL(10) 16 livros; publicações impressas; revistas
[periódicos];
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905743466 07/01/2013
003
Tit.CASA DI CONTI LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46842894000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUMALT
NCL(10) 33 aguapé; aguardente de arroz;
aguardente destilada de vinho ou de suco de frutas;
alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja]; amargas
(bebidas -); anis [licor]; anisete [licor de anis];
aperitivos *; araca [áraque]; áraque [araca]; bebidas
alcoólicas contendo frutas; bebidas destiladas;
coquetéis *; curaçau; destiladas [bebidas alcoólicas]
[espirituosas]; digestivos [licores e destilados];
essências alcoólicas; extratos alcoólicos; extratos de
fruta [alcoólicos]; gim; hidromel [mulso]; licores;
menta (licores de -); mosto de pêra [vinho de pêra];
mulso [hidromel]; quirche [kirsch]; rum; saquê; sidra;
uísque; vinho; vodca; absinto [bebida alcoólica];
algália [licor]; bebida energética alcoólica; bebida
fermentada alcoólica; brandy [bebida]; cidra bebida
alcoólica [cf. sidra]; essência alcoólica para fabricar
bebidas; pó para caipirinha; vinho de fruta;
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.905743482 07/01/2013
003
Tit.SOL-MILLENNIUM MEDICAL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8603065
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOL-LANCE
NCL(10) 10 lancetas;
Prior.:85/669,244
05/07/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905743504 07/01/2013
003
Tit.SOL-MILLENNIUM MEDICAL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8603065
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOL-GUARD
NCL(10) 10 cateteres; seringas para uso medicinal;
tubos e recipientes de coleta de sangue;
Prior.:85/678,669
17/07/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905743520 07/01/2013
003
Tit.ADEMIR RAFAEL DA SILVA E CIA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78676723000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARS
NCL(10) 07 antifricção (rolamentos -) para máquinas
[chumaceiras]; aros de esferas para rolamentos;
autolubrificadores (mancais -); cadeiras de mancais
para máquinas; eixos de transmissão (mancais para
-); esferas (aros de -) para rolamentos; esferas
(mancais de -); mancais (cadeiras de -) para
máquinas; mancais para eixos de transmissão;
rolamentos; rolamentos (aros de esferas para -);
rolamentos antifricção para máquinas [chumaceiras];
transmissão (mancais para eixos de -); jogo de
matriz com bucha e rolamento de esfera;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905743628 07/01/2013
003
Tit.J A ANSCHAU & CIA LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11160711000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTAL RIO GRANDE DO SUL
NCL(10) 38 aluguel de tempo de acesso à rede
global de computadores - [assessoria em]; aluguel
de tempo de acesso à rede global de computadores;
computador (comunicação por terminais de -) -

RPI 2214 de 11/06/2013

[assessoria em]; computador (comunicação por
terminais de -); computador (transmissão de
mensagens e de imagens por meio de-) - [assessoria
em]; computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-); comunicação por terminais
de computador - [assessoria em]; comunicação por
terminais de computador; fornecimento de acesso a
banco de dados - [assessoria em]; fornecimento de
acesso a banco de dados; fornecimento de
conexões de telecomunicações para uma rede
mundial de computadores - [assessoria em];
fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores;
informações sobre telecomunicação - [assessoria
em];
informações
sobre
telecomunicação;
mensagem (transmissão de -) - [assessoria em];
mensagem (transmissão de -); provimento de acesso
à rede global de computadores - [assessoria em];
provimento de acesso à rede global de
computadores; salas de bate-papo (provimento de-) [assessoria em]; salas de bate-papo (provimento de); serviços de difusão sem fim [telecomunicações] [assessoria em]; serviços de difusão sem fim
[telecomunicações]; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador - [assessoria em];
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador; assessoria, consultoria e informação
em telecomunicações; consulta à lista telefônica por
computador - [assessoria em]; consulta à lista
telefônica por computador; fornecimento de acesso a
bases de dados [ompi] - [assessoria em];
fornecimento de acesso a bases de dados [ompi];
fornecimento de canais de telecomunicação para
serviços de venda à distância [ompi] - [assessoria
em]; fornecimento de canais de telecomunicação
para serviços de venda à distância [ompi];
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website) - [assessoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website); fornecimento
de salas de bate-papo na internet [ompi] [assessoria em]; fornecimento de salas de bate-papo
na
internet
[ompi];
provedor
de
acesso
[telecomunicação] - [assessoria em]; provedor de
acesso [telecomunicação]; tempo de acesso a redes
globais de computadores (aluguel de -) [ompi] [assessoria em]; tempo de acesso a redes globais de
computadores (aluguel de -) [ompi];
Procurador: SOLIMAR JERONIMO BERTOLETTO
No.905743636 07/01/2013
003
Tit.EMBRAFOZ COMÉRCIO DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA - EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15303429000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Tia Bina
NCL(10) 31 cereais em grãos, não processados;
grãos [cereais]; grãos [sementes]; grãos de cacau
em bruto; grãos para consumo animal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905743644 07/01/2013
003
Tit.DANNY ELSON KUFNER (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00111990912
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HUNGARIAN
NCL(10) 28 atléticos (suportes -) masculinos [artigos
esportivos]; bolsas para esquis e pranchas de surfe;
botas com patins; brinquedos; caneleiras [artigos
desportivos]; cotoveleiras [artigos esportivos]; patins
(botas com -); patins com rodas; prancha de bodyboard; pranchas à vela; pranchas de natação;
pranchas de surfe; pranchas de surfe (bolsas para
esquis e -); pranchas skates; proteção (almofadas de
-) [partes de vestimentas desportivas]; rodas (patins
com -); snowboards [pranchas para surfar na neve];
suportes atléticos masculinos [artigos esportivos];
tacos de golfe; tacos de hóquei; tacos para jogos;
artigo para esporte, exceto roupa; bolsa exclusiva
para esqui; bolsa exclusiva para prancha de surfe;
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cabo de taco de golfe; parafina para uso em
equipamento esportivo; suporte atlético [colhoneira,
artigo desportivo]; triciclo para o entretenimento
infantil [brinquedo]; veículo para entretenimento e
diversão (brinquedo);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905743652 07/01/2013
003
Tit.GENIVALDO COSTA DE OLIVEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88402797504
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FORROZÃO OS FOLIÕES DA
VAQUEIJADA
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; estúdios de gravação (serviços de -);
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo musical;
Procurador: ISAQUE PEREIRA DA SILVA
No.905743660 07/01/2013
003
Tit.JOSÉ ROBERTO CECATO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67227066800
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STUDIO IMAGINAR
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
fotografias - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de fotografias - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de fotografias [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905743687 07/01/2013
Tit.FREIXENET, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8793182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FREIXENET ELYSSIA

003

CFE(4) 19.7.25; 27.5.1
NCL(10) 33 vinho;
Procurador: DI BLASI , PATENTE, SOREENSEN
GARCIA & ASSOCIADOS S/C
No.905743822 07/01/2013
003
Tit.FREIXENET, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8793182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FREIXENET MIA
NCL(10) 33 alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja];
Procurador: DI BLASI , PATENTE, SOREENSEN
GARCIA & ASSOCIADOS S/C
No.905743890 07/01/2013
003
Tit.LABORATORIO MARPESA DE PROD DE
BELEZA E HIGIENE LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27915099000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CarpeDiem Cosmetics
NCL(10) 03 algodão para fins cosméticos (hastes
com pontas de -); bronzear (preparações para-)
[cosméticos]; clarear (cremes para -) a pele;
cosméticos; cremes cosméticos; cremes para clarear
pele; óleos para perfumes e essências; pele (cremes
para clarear a -); pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); perfumes; perfumes de flores (bases
para -); creme, pasta e líquido rejuvenescedor,
protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico
e sintético; produto para limpeza e hidratação da
pele não medicamentoso;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905743920 07/01/2013
003
Tit.ELLO REFRIGERAÇÃO LTDA -EPP (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17285822000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ELLO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
produção de vapor; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de refrigeração; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
ventilação; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de pesagem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de caixas
registradoras; comércio (através de qualquer meio)
de cofres; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas de calcular; comércio (através de qualquer
meio) de móveis;
Procurador: EUDES LOPES DE CASTRO
No.905744004 07/01/2013
003
Tit.BRUNO FREIRE MOREIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07388928740
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LOWRIDER
NCL(10) 25 bermudas; bonés; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
confeccionado (vestuário -); jaquetas; jardineiras
[vestuário]; macacões; vestuário *; bermuda para
prática de esporte;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905744047 07/01/2013
003
Tit.AGRICOLA ALGINET, S. COOP. V. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8612692
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALGINECO
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
negócios (consultoria em gestão de -); publicidade;
administração comercial; administração de empresa;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios;
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.905744101 07/01/2013
003
Tit.INSTITUTO AMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11432298000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IADES - INSTITUTO AMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO
NCL(10) 41 assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino] - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905744209 07/01/2013
Tit.CASA DA JARDINAGEM LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10810485000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Itacaramby
NCL(10) 35 administração comercial;
Procurador: ISABEL DUARTE VALVERDE

003

No.905744225 07/01/2013
003
Tit.ALEXANDRE RUIVO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50858750015
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: urban garden
NCL(10) 19 assoalhos em parquetes; azulejos não
metálicos para construção; blocos não metálicos
para pavimentação; bustos de pedra, concreto ou
mármore; caramanchões [estruturas]; casas préfabricadas; cascalho; cercas não metálicas; degraus
não metálicos para escadas; dormentes não
metálicos para estradas de ferro; estátuas de pedra,
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concreto ou mármore; estatuetas de pedra, concreto
ou mármore; estufas transportáveis não metálicas;
lajes não metálicas; lambris não metálicos; madeira
manufaturada; mosaicos para construção; pedra
artificial;
pedras
de
construção;
pérgulas
[construções não metálicas]; pisos não metálicos;
pisos não metálicos para construção; plataformas
pré-fabricadas não metálicas; portais não metálicos;
postes não metálicos; revestimentos não metálicos
para construção; revestimentos não metálicos para
paredes e muros; revestimentos não metálicos para
paredes, para construção; ripas de telhado; ripas
não metálicas; ruas (materiais para construção e
revestimento de -); soleiras não metálicas; tábuas
para passagem, não-metálicas; tacos para assoalho;
trabalhos de pedra; treliças não metálicas;
vigamentos não metálicos para construção; vigas de
suporte não metálicas [partes de escadas]; deque
não metálico para piscina; mourão; móvel em
cimento ou concreto;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905744233 07/01/2013
003
Tit.AUREMAR ROCHA RIBEIRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13029463000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIANNA RIUS
NCL(10) 03 cosméticos; cremes cosméticos;
perfumaria (produtos de -);
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.905744241 07/01/2013
003
Tit.THIAGO CARVALHO BONFIM (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23648736000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FOTO HOLLYWOOD
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
fotografias;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905744250 07/01/2013
003
Tit.AUREMAR ROCHA RIBEIRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13029463000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIANNA RIUS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria;
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.905744411 07/01/2013
003
Tit.BAUER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS
LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87282943000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BAUER
NCL(10) 43 acomodações temporárias (aluguel de ); acomodações temporárias (reservas de -); hotéis;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905744420 07/01/2013
003
Tit.NORTETRAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AUTORIZADA E REPRESENTAÇÃO LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08686295000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: Coletiva
Marca: NORTETRAC
NCL(10) 09 aparelho de navegação por satélite;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905744519 07/01/2013
003
Tit.XIAMEN SUSHINE IND. TRADE CO. LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8908303
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SSC
NCL(10) 07 cilindros para máquinas; filtros [partes
de máquinas ou motores]; ignição (dispositivos de -)
para motores de combustão interna; ignição
(magnetos para -); injetores para motores;
reguladores [partes de máquinas]; válvulas [peças
de máquinas]; velas para ignição de motores a
combustão interna; bomba hidráulica; bomba injetora
para veículo; motores de arranque [partes de
máquinas]; válvula hidráulica de segurança [parte de
máquina];
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
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No.905744535 07/01/2013
003
Tit.POLYTECHNO INDUSTRIAIS QUIMICAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01142107000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OSTEOPET
NCL(10) 05 medicamentos para uso veterinário;
químicas (preparações -) para uso veterinário;
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.905744543 07/01/2013
003
Tit.MURILO THIELE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14904208862
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EXPENSE MOBILITY
NCL(10) 09 acopladores [processamento de dados];
arquivos de imagem [downloadable]; cálculo (discos
de -); computador (programas de -) [para download];
computador (programas de -), gravados; computador
(programas de -), gravados [programas]; computador
(programas operacionais para -) [gravados];
distância (aparelhos para registro de -); leitores
[equipamentos de processamentos de dados];
portáteis (telefones -); processadores [unidades
centrais
de
processamento]
[informática];
processamento de dados (dispositivos para -);
programas de computador [para download];
programas de computador gravados; programas
operacionais para computador [gravados]; registro
de distância (aparelhos para -); scanners
[equipamento de processamento de dados]; somar
(máquinas
de
-);
unidades
centrais
de
processamento
[processadores]
[informática];
aparelho e unidade de controle eletrônico para
processamento, avaliação e medição de sinal gerado
por sensor; aparelho ótico para criação de imagem;
filtro ortocromático para fotografia;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905744551 07/01/2013
003
Tit.XIAMEN SUSHINE IND. TRADE CO. LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8908303
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SSC
NCL(10) 09 capacetes para proteção; luvas para
proteção contra acidentes; capacete de proteção
para motociclista; luva térmica [proteção e
segurança]; óculo para guiar moto e ciclo;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905744624 07/01/2013
003
Tit.XIAMEN SUSHINE IND. TRADE CO. LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8908303
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SSC
NCL(10) 11 ar condicionado (instalações de -); faróis
de veículos; faróis para automóveis; instalações de
ar condicionado; lanterna para veículo;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905744659 07/01/2013
Tit.DANIEL CLAUDINO DA SILVA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14686934000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Biscoitos Pignatta
NCL(10) 30 biscoitos;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905744683 07/01/2013
003
Tit.XIAMEN SUSHINE IND. TRADE CO. LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8908303
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SSC
NCL(10) 12 amortecedoras (molas -) para veículo;
amortecedores para suspensão de veículos; aros
para rodas de veículos; buzinas para veículos;
coberturas de selim para bicicletas ou motocicletas;
eixos para veículos; motocicletas; motores de tração;
motores para veículos terrestres; selins para
motocicletas, bicicletas, triciclos, etc; borracha (peça
de -) para pedal de veículo; eixo de motor para
veículo;

Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905744730 07/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO DAS REDES INDEPENDENTES
DE FARMACIA & DROGARIAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03023887000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZETA BLOCK
NCL(10) 03 filtros solares; preparações para
proteção
solar;
creme,
pasta
e
líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético;
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.905744772 07/01/2013
003
Tit.BORCHERT E CIA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11757188000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TEMPEROS SABATINA
NCL(10) 30 condimentos; tempero [condimento];
temperos;
Procurador: BRUNO HENRIQUE GODOY
No.905744780 07/01/2013
003
Tit.MURILO THIELE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14904208862
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPENSE MOBILITY
NCL(10) 42 aluguel de software de computador [consultoria em]; aluguel de software de computador
- [assessoria em]; aluguel de software de
computador; atualização de software de computador
- [informação em]; atualização de software de
computador - [consultoria em]; atualização de
software de computador - [assessoria em];
atualização de software de computador; conversão
de dados e documentos de suporte físico para
suporte eletrônico - [informação em]; conversão de
dados e documentos de suporte físico para suporte
eletrônico - [consultoria em]; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte eletrônico
- [assessoria em]; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte
eletrônico; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física] - [informação
em]; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física] - [consultoria
em]; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física] - [assessoria
em]; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; dados
(recuperação de -) [informática] - [informação em];
dados (recuperação de -) [informática] - [consultoria
em]; dados (recuperação de -) [informática] [assessoria em]; dados (recuperação de -)
[informática]; elaboração [concepção] de software de
computador - [informação em]; elaboração
[concepção] de software de computador [consultoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [assessoria em];
elaboração [concepção] de software de computador;
hardware de computador (consultoria em -) [informação em]; hardware de computador
(consultoria em -) - [consultoria em]; hardware de
computador (consultoria em -) - [assessoria em];
hardware de computador (consultoria em -);
instalação de software de computador - [informação
em]; instalação de software de computador [consultoria em]; instalação de software de
computador - [assessoria em]; instalação de
software de computador; manutenção de software
de computador - [informação em]; manutenção de
software de computador - [consultoria em];
manutenção de software de computador [assessoria em]; manutenção de software de
computador; software de computador (aluguel de -) [informação em]; software de computador (aluguel
de -) - [consultoria em]; software de computador
(aluguel de -) - [assessoria em]; software de
computador (aluguel de -); software de computador
(atualização de -) - [informação em]; software de
computador (atualização de -) - [consultoria em];
software de computador (atualização de -) [assessoria
em];
software
de
computador
(atualização de -); software de computador
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(elaboração [concepção] de-) - [informação em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [consultoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-) - [assessoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-); software de computador (instalação de -) [informação em]; software de computador (instalação
de -) - [consultoria em]; software de computador
(instalação de -) - [assessoria em]; software de
computador (instalação de -); software de
computador (manutenção de -) - [informação em];
software de computador (manutenção de -) [consultoria
em];
software
de
computador
(manutenção de -) - [assessoria em]; software de
computador (manutenção de -); aluguel de tempo de
acesso a banco de dados - [informação em]; aluguel
de tempo de acesso a banco de dados - [consultoria
em]; aluguel de tempo de acesso a banco de dados [assessoria em]; aluguel de tempo de acesso a
banco de dados; análise e processamento de dados
[serviço de informática] - [informação em]; análise e
processamento de dados [serviço de informática] [consultoria em]; análise e processamento de dados
[serviço de informática] - [assessoria em]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
armazenagem eletrônica de dados - [informação
em]; armazenagem eletrônica de dados - [consultoria
em]; armazenagem eletrônica de dados - [assessoria
em]; armazenagem eletrônica de dados; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros - [informação em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação no campo
da seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros; assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática] - [informação em];
assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática] - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática] - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática]; assistência técnica
em software - [informação em]; assistência técnica
em software - [consultoria em]; assistência técnica
em software - [assessoria em]; assistência técnica
em software; atualização de informação em banco
de dados de computador [serviço de informática] [informação em]; atualização de informação em
banco de dados de computador [serviço de
informática] - [consultoria em]; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática] - [assessoria em];
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática]; banco de dados
(aluguel de servidor de -, para terceiros) [informação em]; banco de dados (aluguel de
servidor de -, para terceiros) - [consultoria em];
banco de dados (aluguel de servidor de -, para
terceiros) - [assessoria em]; banco de dados (aluguel
de servidor de -, para terceiros); banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática] [informação em]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática] - [consultoria
em]; banco de dados (serviços de desenvolvimento
de -) [informática] - [assessoria em]; banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática];
criação de software de computação gráfica [informação em]; criação de software de computação
gráfica - [consultoria em]; criação de software de
computação gráfica - [assessoria em]; criação de
software de computação gráfica; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
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de um software/website para terceiros) - [informação
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros) - [consultoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros) - [assessoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); serviços de análise de processamento de
dados [serviço de informática] - [informação em];
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática] - [consultoria em]; serviços
de análise de processamento de dados [serviço de
informática] - [assessoria em]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados [informação em]; suporte técnico em informática, a
saber instalação, manutenção e configuração de
banco de dados - [consultoria em]; suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados - [assessoria em];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
tratamento de informação/dados [serviço de
informática] - [informação em]; tratamento de
informação/dados [serviço de informática] [consultoria em]; tratamento de informação/dados
[serviço de informática] - [assessoria em]; tratamento
de informação/dados [serviço de informática];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905744837 07/01/2013
003
Tit.SAID S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8908338
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAID
NCL(10) 07 ferramentas [partes de máquinas];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905744926 07/01/2013
003
Tit.WALSBERGHE NV (BE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8910006
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MedicCleanAir
NCL(10) 11 ar (instalações para filtragem de -);
purificação de ar (aparelhos e máquinas para -);
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905745027 07/01/2013
003
Tit.MICROHARD INFORMATICA LTDA ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38025151000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: mhi
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em tecnologia da informação;
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação no campo
da seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação no campo
da seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905745051 07/01/2013
003
Tit.GREENCON ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA (BR/SC)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13671907000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GREENCON
NCL(10) 42 desenho de plantas para construção;
desenho industrial; automação industrial [projetos de
-]; concepção de protótipo [elaboração de projeto];
criação e projeto de planta para construção;
engenharia civil [projeto de -]; engenharia elétrica
[projeto de -]; engenharia eletrônica [projeto de -];
engenharia industrial [projeto de -]; engenharia
mecânica [projeto de -]; projeto de arquitetura;
serviços de ilustrações gráficas, técnicas e
simulações gráficas de projeto;
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.905745086 07/01/2013
003
Tit.ILHA NOTICIAS EDITORA JORNALISTICA
LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28702165000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GUIA DA ILHA DO GOVERNADOR
NCL(10) 16 jornais; publicações impressas; revistas
[periódicos];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905745248 07/01/2013
003
Tit.FOGAÇA MALHAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85330538000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Ssenses Clothing Co.
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; representação comercial [ompi];
Procurador: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI
No.905745299 07/01/2013
003
Tit.ABBOTT LABORATORIES . (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8834440
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COVERLINK
NCL(10) 10 cateteres; fios guia médicos; stents
[endopróteses vasculares]; fio guia para fim
cirúrgico; stents;
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905745310 07/01/2013
003
Tit.ABBOTT LABORATORIES . (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8834440
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COVERLINK ELITE
NCL(10) 10 cateteres; fios guia médicos; stents
[endopróteses vasculares]; fio guia para fim
cirúrgico; stents;
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905745345 07/01/2013
003
Tit.GIBSON GUITAR CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7322763
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PUREVOICE
NCL(10) 09 amplificadores;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905745361 07/01/2013
003
Tit.EMPRESA HIDRO MINERAL FLUMINENSE
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29637675000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RAPOSO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta;
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.905745418 07/01/2013
003
Tit.HOSPEDA GRAMADO TURISMO LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16583835000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Gramadotur
NCL(10) 39 acompanhamento de viajantes [informação em]; acompanhamento de viajantes [consultoria em]; acompanhamento de viajantes [assessoria em]; acompanhamento de viajantes;
aluguel de cadeiras de rodas; aluguel de cavalos;
aluguel de garagem; aluguel de ônibus especiais;
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aluguel de vaga de garagem; aluguel de veículos [informação em]; aluguel de veículos - [consultoria
em]; aluguel de veículos - [assessoria em]; aluguel
de veículos; carregamento de bagagens [informação em]; carregamento de bagagens [consultoria em]; carregamento de bagagens [assessoria em]; carregamento de bagagens;
cruzeiros (organização de -) [viagens]; depósito;
despachantes (serviços de -) de frete - [consultoria
em]; despachantes (serviços de -) de frete [assessoria em]; despachantes (serviços de -) de
frete; embalagem de mercadorias - [informação em];
embalagem de mercadorias - [consultoria em];
embalagem de mercadorias - [assessoria em];
embalagem de mercadorias; entrega de jornais;
entrega de mensagens - [informação em]; entrega
de mensagens - [consultoria em]; entrega de
mensagens - [assessoria em]; entrega de
mensagens; entrega de mercadorias; entrega de
mercadorias por catálogo; entrega de pacotes;
estacionamento de carros - [informação em];
estacionamento de carros - [consultoria em];
estacionamento de carros - [assessoria em];
estacionamento de carros; excursões (organização
de -) - [informação em]; excursões (organização de -)
- [consultoria em]; excursões (organização de -) [assessoria em]; excursões (organização de -);
informações (armazenamento de -) - [informação
em]; informações (armazenamento de -) [consultoria em]; informações (armazenamento de -)
- [assessoria em]; informações (armazenamento de ); reserva de assentos para viagem - [informação
em]; reserva de assentos para viagem - [consultoria
em]; reserva de assentos para viagem - [assessoria
em]; reserva de assentos para viagem; reservas
para transporte - [informação em]; reservas para
transporte - [consultoria em]; reservas para
transporte - [assessoria em]; reservas para
transporte; reservas para viagens - [informação em];
reservas para viagens - [consultoria em]; reservas
para viagens - [assessoria em]; reservas para
viagens; serviços de chofer - [informação em];
serviços de chofer - [consultoria em]; serviços de
chofer - [assessoria em]; serviços de chofer;
transporte - [informação em]; transporte - [consultoria
em]; transporte - [assessoria em]; transporte;
transporte aéreo - [informação em]; transporte aéreo
- [consultoria em]; transporte aéreo - [assessoria
em]; transporte aéreo; transporte de viajantes [informação em]; transporte de viajantes [consultoria em]; transporte de viajantes [assessoria em]; transporte de viajantes; transporte
por ônibus; transporte por táxi; viagens (reservas
para -) - [informação em]; viagens (reservas para -) [consultoria em]; viagens (reservas para -) [assessoria em]; viagens (reservas para -); viajantes
(acompanhamento de -) - [informação em]; viajantes
(acompanhamento de -) - [consultoria em]; viajantes
(acompanhamento de -) - [assessoria em]; viajantes
(acompanhamento de -); viajantes (transporte de -) [informação em]; viajantes (transporte de -) [consultoria em]; viajantes (transporte de -) [assessoria em]; viajantes (transporte de -); visitas
turísticas - [informação em]; visitas turísticas [consultoria em]; visitas turísticas - [assessoria em];
visitas turísticas; agência de viagem, exceto reserva
de hotel - [informação em]; agência de viagem,
exceto reserva de hotel - [consultoria em]; agência
de viagem, exceto reserva de hotel - [assessoria
em]; agência de viagem, exceto reserva de hotel;
agente de viagem - [informação em]; agente de
viagem - [consultoria em]; agente de viagem [assessoria em]; agente de viagem; assessoria
consultoria e informação em empreendimento
turístico - [informação em]; assessoria consultoria e
informação em empreendimento turístico [consultoria em]; assessoria consultoria e informação
em empreendimento turístico - [assessoria em];
assessoria
consultoria
e
informação
em
empreendimento turístico; assessoria, consultoria e
informação em serviços de tráfego; assessoria,
consultoria e informação em serviços de entrega;
assessoria, consultoria e informação em transportes
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em transportes - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em transportes
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- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em transportes; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo; assessoria, consultoria e informações sobre
transportes
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre transportes [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre transportes - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
transportes; emissão e venda de passagens [informação em]; emissão e venda de passagens [consultoria em]; emissão e venda de passagens [assessoria em]; emissão e venda de passagens;
entrega de malote; entrega de mensagens animadas
por meio de veículos ou ao vivo - [informação em];
entrega de mensagens animadas por meio de
veículos ou ao vivo - [consultoria em]; entrega de
mensagens animadas por meio de veículos ou ao
vivo - [assessoria em]; entrega de mensagens
animadas por meio de veículos ou ao vivo; guia de
turismo - [informação em]; guia de turismo [consultoria em]; guia de turismo - [assessoria em];
guia de turismo;
Procurador: FRANCIS PERONDI FOLLE
No.905745647 07/01/2013
003
Tit.DSI - EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35709450000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NHOTEL
NCL(10) 43 acomodações temporárias (aluguel de ); acomodações temporárias (reservas de -);
agências de acomodações [hotéis, pensões]; bar
(serviços de -); cafés [bares]; cafeterias; cantinas;
casas para turistas [alojamento]; hotéis; lanchonetes;
motéis; pensões [alojamento]; reservas de
acomodações temporárias; reservas em hotéis;
restaurantes;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905745663 07/01/2013
003
Tit.SPD CUT COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EM
GERAL LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09511838000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPD CUT
NCL(10) 08 ferramentas manuais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905745825 07/01/2013
003
Tit.DIVINUS PONTOCOM LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12013698000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIVINU'S
NCL(10) 30 alimentares (massas -); amêndoas
(bolinhos ou biscoitos de -); biscoitos; biscoitos
amanteigados; biscoitos de água e sal; bolachas;
bolo (massa para -); bolos; bombons; brioches;
caramelos [doces]; chocolate; confeitos; doces
[confeitos]; doces*; empadas [tortas]; espaguete;
especiarias; farinhas*; geléias de frutas [confeitos];
iogurte congelado; iogurte gelado; maçapão;
macarrão; massa para bolo; massas alimentares;
pãezinhos; panquecas; pão; pastéis [pastelaria];
pastéis [pastelaria]; pastelaria; pizzas; pudins; ravióli;
real (geléia -); sanduíches; sorvetes; tapioca; tortas;
acarajé; bala comestível; bolo, preparado para
consumo final, confeitado ou não; brigadeiro,
cajuzinho e quindim; cajuzinho, brigadeiro
e
quindim; canapé; churros [doce]; crepe; empada;
empadão; esfiha; lasanha; nhoque; pastel; pipoca
doce [pronta]; pipoca salgada [pronta]; quibe;
quindim, brigadeiro e cajuzinho; rapadura [açúcar
mascavo, em forma de pequeno tijolo]; salgadinho,
exceto croquete; suspiro;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905745841 07/01/2013
Tit.CARINA FRANCI SANTOS MELO (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03779368000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIVINU'S

003

NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
cafés [bares]; cafeterias; cantinas; lanchonetes;
restaurantes; alimentação natural, macrobiótica
[preparação de alimentos para consumo]; cestas de
café da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação]; churrascaria [restaurante];
Procurador: JOSÉ BARBOSA JÚNIOR
No.905745868 07/01/2013
Tit.EDUARDO CURY LEGNAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21473593867
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Legnamer Craft Beer
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905745876 07/01/2013
003
Tit.CHRISTIANE SILVA GUIMARÃES (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 70589283200
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TodaToda
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; blazers
[vestuário]; calçados *; calçados em geral *; calças;
calças compridas; chapéus, bonés etc; cintas [roupa
íntima]; coletes [roupa íntima]; combinação [roupa
íntima]; corpete; espartilhos; faixas para a cabeça
[vestuário]; fantasia (roupas de -); íntima (roupa -);
jaquetas; jardineiras [vestuário]; leggings [calças];
lenços de pescoço; lingerie (fr.); macacões; malhas
[vestuário]; meias; meias-calças; pijamas; roupa
íntima; roupa para ginástica; saias; saias-calças;
sandálias; sutiãs; trajes; trajes de banho; vestuário *;
baby-doll; biquíni; camisola; canga; chinelo
[vestuário comum]; cinta [vestuário comum]; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905746023 07/01/2013
003
Tit.MERI LUCIA LASTA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94884889053
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Glamour Básico
NCL(10) 25 botas *; calçados *; calças; camisas;
casacos [vestuário]; corpete; íntima (roupa -);
jaquetas; malhas [vestuário]; roupa íntima; roupas de
couro; roupas de fantasia; saias; sandálias; vestuário
*; camisola;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905746058 07/01/2013
003
Tit.HENRIQUE ADAMASTOR RODRIGUES DO
VALE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05978400750
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SEU PRODUCTIONS
NCL(10) 35 produção de filmes publicitários [informação em]; produção de filmes publicitários [consultoria em]; produção de filmes publicitários [assessoria em]; produção de filmes publicitários;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905746210 07/01/2013
003
Tit.ADJ CONFECCOES PECAS INTIMAS MAR DE
ESPANHA LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17249298000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOVAH
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; calções de
banho [sungas]; camisetas; cuecas; lingerie (fr.);
pijamas; praia (roupas de -); roupa íntima; roupa
para ginástica; sungas; sutiãs; baby-doll; biquíni;
camisola; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905746848 08/01/2013
003
Tit.BRENO MUNIZ DE SOUZA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01182167675
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOTOFACE
NCL(10) 41 loterias (operação de -) - [informação
em]; loterias (operação de -) - [consultoria em];
loterias (operação de -) - [assessoria em]; loterias
(operação de -); operação de loterias - [informação
em]; operação de loterias - [consultoria em];
operação de loterias - [assessoria em]; operação de
loterias; venda de bilhetes de loteria - [informação
em]; venda de bilhetes de loteria - [consultoria em];
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venda de bilhetes de loteria - [assessoria em]; venda
de bilhetes de loteria;
Procurador: O PRÓPRIO
No.905746864 08/01/2013
003
Tit.SKSW SOFTWARE SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08751912000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUDIO MONITOR
NCL(10) 42 aluguel de software de computador [informação em]; aluguel de software de computador
- [consultoria em]; aluguel de software de
computador - [assessoria em]; aluguel de software
de computador; elaboração [concepção] de software
de computador - [informação em]; elaboração
[concepção] de software de computador [consultoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [assessoria em];
elaboração [concepção] de software de computador;
instalação de software de computador - [informação
em]; instalação de software de computador [consultoria em]; instalação de software de
computador - [assessoria em]; instalação de
software de computador; manutenção de software
de computador - [informação em]; manutenção de
software de computador - [consultoria em];
manutenção de software de computador [assessoria em]; manutenção de software de
computador; assessoria, consultoria e informação
em software - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em software - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
software - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em software;
Procurador: MARCIA FERREIRA GOMES
No.905746872 08/01/2013
003
Tit.HK INFORMAÇÃO E MARKETING LTDA - ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10629697000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOOKING 4
NCL(10) 35 marketing; marketing (estudos de -);
opinião (pesquisas de -); pesquisa de marketing;
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas de opinião; levantamento mercadológico;
pesquisa de mercado;
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.905746910 08/01/2013
003
Tit.TRAPP FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07839454000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRAPP FERREIRA
NCL(10) 36 participação em outras sociedades;
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.905746945 08/01/2013
003
Tit.TRAPP FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07839454000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRAPP FERREIRA
NCL(10) 37 construção *; construção civil
(supervisão de trabalhos de -); informação sobre
construção; construção e reparação de obra civil;
reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou];
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.905746953 08/01/2013
003
Tit.TRAPP FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07839454000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRAPP FERREIRA
NCL(10) 42 construção (desenho de plantas para -);
controle de qualidade; engenharia; cálculo e
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dimensionamento na área de engenharia; criação e
projeto de planta para construção; engenharia civil
[projeto de -]; engenharia de controle de qualidade
[projeto de -]; perícia técnica na área de engenharia;
projeto de engenharia de qualquer natureza;
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.905747348 08/01/2013
003
Tit.EBX HOLDING LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12334551000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIX TECNOLOGIA
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
processamento administrativo de pedidos de
compra; assessoria, consultoria e informação em
compilação de informações em bancos de dados de
computador; assessoria, consultoria e informação
sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros; intermediação na compra
e venda de energia e capacidade elétrica;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905747402 08/01/2013
003
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CALMYLINE
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905747453 08/01/2013
003
Tit.FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E
POLÍTICAM DE SÃO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63056469000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MBCS - MUSEU BRASILEIRO DAS
CIÊNCIAS SOCIAIS
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -) - [informação em]; colóquios (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; colóquios
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
colóquios (organização e apresentação de -);
conferências (organização e apresentação de -) [informação em]; conferências (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
conferências (organização e apresentação de -);
congressos (organização e apresentação de -) [informação em]; congressos (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
congressos (organização e apresentação de -);
educação (informações sobre -) [instrução] [informação em]; educação (informações sobre -)
[instrução] - [consultoria em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [assessoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução]; educação (serviços
de -) - [informação em]; educação (serviços de -) [consultoria em]; educação (serviços de -) [assessoria em]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -) - [informação em]; ensino (serviços de
-) - [consultoria em]; ensino (serviços de -) [assessoria em]; ensino (serviços de -); exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos [informação em]; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos - [consultoria em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos
[assessoria
em];
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
informações
sobre
educação
[instrução]
[informação em]; informações sobre educação
[instrução] - [consultoria em]; informações sobre
educação [instrução] - [assessoria em]; informações
sobre educação [instrução]; livros (publicação de -) [informação em]; livros (publicação de -) [consultoria em]; livros (publicação de -) - [assessoria
em]; livros (publicação de -); museus (provimento de
instalações para -) [apresentações e exposições] [informação em]; museus (provimento de instalações
para -) [apresentações e exposições] - [consultoria
em]; museus (provimento de instalações para -)
[apresentações e exposições] - [assessoria em];
museus (provimento de instalações para -)
[apresentações e exposições]; organização de

exposições para fins culturais ou educativos [informação em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [consultoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [assessoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de colóquios [informação em]; organização e apresentação de
colóquios - [consultoria em]; organização e
apresentação de colóquios - [assessoria em];
organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de conferências [informação em]; organização e apresentação de
conferências - [consultoria em]; organização e
apresentação de conferências - [assessoria em];
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos [informação em]; organização e apresentação de
congressos - [consultoria em]; organização e
apresentação de congressos - [assessoria em];
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de seminários [informação em]; organização e apresentação de
seminários - [consultoria em]; organização e
apresentação de seminários - [assessoria em];
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios [informação em]; organização e apresentação de
simpósios - [consultoria em]; organização e
apresentação de simpósios - [assessoria em];
organização e apresentação de simpósios;
publicação de livros - [informação em]; publicação de
livros - [consultoria em]; publicação de livros [assessoria em]; publicação de livros; publicação de
textos [exceto para publicidade] - [informação em];
publicação de textos [exceto para publicidade] [consultoria em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [assessoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade]; publicação on-line de
livros e jornais eletrônicos - [informação em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos [consultoria em]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos - [assessoria em]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; seminários
(organização e apresentação de -) - [informação em];
seminários (organização e apresentação de -) [consultoria em]; seminários (organização e
apresentação de -) - [assessoria em]; seminários
(organização e apresentação de -); simpósios
(organização e apresentação de -) - [informação em];
simpósios (organização e apresentação de -) [consultoria em]; simpósios (organização e
apresentação de -) - [assessoria em]; simpósios
(organização e apresentação de -); assessoria,
consultoria e informação em edição - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ensino; cursos livres [ensino] [informação em]; cursos livres [ensino] - [consultoria
em]; cursos livres [ensino] - [assessoria em]; cursos
livres [ensino]; história [ensino de -] - [consultoria
em]; história [ensino de -] - [assessoria em]; história
[ensino de -];
Procurador: MARIO THADEU LEME DE BARROS
FILHO
No.905747461 08/01/2013
003
Tit.EBX HOLDING LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12334551000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIX TECNOLOGIA
NCL(10) 37 instalação e reparo de aparelhos
elétricos; automação industrial [instalação e
manutenção de máquinas]; manutenção de
equipamentos elétricos;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
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No.905747470 08/01/2013
003
Tit.MASTER FIELD PAINTBALL COMERCIO E
LAZER LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04623417000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MASTERFIELD
NCL(10) 41 aluguel de brinquedos; aluguel de
cenários para shows; aluguel de equipamento de
áudio; aluguel de equipamentos desportivos [exceto
veículos]; competições desportivas (organização de ); desportivos (serviços de acampamentos -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); eventos desportivos (cronometragem de -);
jogos on-line (provimento de serviços para -)
[computadores]; locação de espaços para prática de
esporte; organização de competições desportivas;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; recreação (informações sobre -);
recreação (provimento de instalações para -);
aluguel de brinquedos; aluguel de equipamento de
lazer; aluguel de salão de festas para eventos;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer]; cerimonial de eventos
(serviços relativos ao -); clube de vídeo game e
vídeo cassete [lazer ou educação]; parque de
diversão;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905747496 08/01/2013
003
Tit.DE MARCHI COM IMP E EXP DE
HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41583683000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ASTRO
NCL(10) 29 alho em conserva; frutas congeladas;
frutas cristalizadas; frutas, legumes e verduras em
conserva; frutas, legumes e verduras secos; polpas
de frutas;
Procurador: PAULO CESAR MACCARI
No.905747593 08/01/2013
003
Tit.DE MARCHI COM IMP E EXP DE
HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41583683000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ASTRO
NCL(10) 31 frutas frescas; frutas, verduras e
legumes frescos; plantas; plantas (sementes de -);
sementes de plantas;
Procurador: PAULO CESAR MACCARI
No.905747615 08/01/2013
003
Tit.EBX HOLDING LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12334551000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIX TECNOLOGIA
NCL(10) 42 duplicação de programas de
computador; elaboração [concepção] de software de
computador; engenharia; estudos para projetos
técnicos; programação de computador [informática];
projetos técnicos (estudos para -); análise de suporte
e sistema [serviço de informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática; assessoria, consultoria e
informações no campo da manutenção da
segurança e integridade de banco de dados [serviço
de
informática];
automação
industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas]; automação industrial [projetos de -];
banco de dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática]; engenharia elétrica [projeto de -];
projeto de engenharia de qualquer natureza; projeto
de geração de energia elétrica; projeto e cálculo;
projeto industrial; serviços de engenharia e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações; suporte técnico em informática, a
saber instalação, manutenção e configuração de
banco de dados;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905747631 08/01/2013

003

Tit.GEASE HENRIQUE DE OLIVEIRA MIGUEL
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26866742889
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GEOFISCO
NCL(10) 42 análise da água - [informação em];
análise da água - [consultoria em]; análise da água [assessoria em]; análise da água; análises químicas
- [informação em]; análises químicas - [consultoria
em]; análises químicas - [assessoria em]; análises
químicas; arquitetura - [informação em]; arquitetura [consultoria em]; arquitetura - [assessoria em];
arquitetura; consultoria na área de economia de
energia - [informação em]; consultoria na área de
economia de energia - [consultoria em]; consultoria
na área de economia de energia - [assessoria em];
consultoria na área de economia de energia;
engenharia - [informação em]; engenharia [consultoria em]; engenharia - [assessoria em];
engenharia; geológicas (pesquisas -) - [informação
em]; geológicas (pesquisas -) - [consultoria em];
geológicas (pesquisas -) - [assessoria em];
geológicas (pesquisas -); análise de material [informação em]; análise de material - [consultoria
em]; análise de material - [assessoria em]; análise de
material; análise de solo - [informação em]; análise
de solo - [consultoria em]; análise de solo [assessoria em]; análise de solo; análise para
exploração de jazida - [informação em]; análise para
exploração de jazida - [consultoria em]; análise para
exploração de jazida - [assessoria em]; análise para
exploração de jazida; antropologia [estudo e
pesquisa] - [informação em]; antropologia [estudo e
pesquisa] - [consultoria em]; antropologia [estudo e
pesquisa] - [assessoria em]; antropologia [estudo e
pesquisa]; apoio à exploração, perfuração, produção
de petróleo e gás - [informação em]; apoio à
exploração, perfuração, produção de petróleo e gás [consultoria em]; apoio à exploração, perfuração,
produção de petróleo e gás - [assessoria em]; apoio
à exploração, perfuração, produção de petróleo e
gás; arqueologia [estudo e pesquisa] - [informação
em]; arqueologia [estudo e pesquisa] - [consultoria
em]; arqueologia [estudo e pesquisa] - [assessoria
em]; arqueologia [estudo e pesquisa]; assessoria,
consultoria e informação sobre meteorologia e
condições climáticas ligadas ao fechamento de
estradas e condições para determinados esportes [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre meteorologia e condições
climáticas ligadas ao fechamento de estradas e
condições para determinados esportes - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
meteorologia e condições climáticas ligadas ao
fechamento de estradas e condições para
determinados
esportes
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação sobre
meteorologia e condições climáticas ligadas ao
fechamento de estradas e condições para
determinados esportes; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia
[consultoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre engenharia; astrobotânica
[estudo e pesquisa] - [informação em]; astrobotânica
[estudo e pesquisa] - [consultoria em]; astrobotânica
[estudo e pesquisa] - [assessoria em]; astrobotânica
[estudo e pesquisa]; controle ambiental de poluição
do ar e sonora - [informação em]; controle ambiental
de poluição do ar e sonora - [consultoria em];
controle ambiental de poluição do ar e sonora [assessoria em]; controle ambiental de poluição do
ar e sonora; engenharia florestal [projeto de -] [informação em]; engenharia florestal [projeto de -] [consultoria em]; engenharia florestal [projeto de -] [assessoria em]; engenharia florestal [projeto de -];
Procurador: IMAGEM MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.905747640 08/01/2013
Tit.CAST INFORMÁTICA S.A. (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03143181000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

003

Marca: PENSO - PROCESSO DE ENGENHARIA
DE SOFTWARE
NCL(10) 35 arquivos (gestão computadorizada de -)
- [assessoria em]; arquivos (gestão computadorizada
de -); assessoria em gestão comercial ou industrial;
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -) - [informação em]; bancos de
dados de computador (compilação de informação em
-) - [consultoria em]; bancos de dados de
computador (compilação de informação em -) [assessoria em]; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -); bancos de dados
de computador (sistematização de informações em -)
- [informação em]; bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -) - [consultoria
em];
bancos
de
dados
de
computador
(sistematização de informações em -) - [assessoria
em];
bancos
de
dados
de
computador
(sistematização de informações em -); compilação
de informação para bancos de dados de computador
- [informação em]; compilação de informação para
bancos de dados de computador - [consultoria em];
compilação de informação para bancos de dados de
computador - [assessoria em]; compilação de
informação para bancos de dados de computador;
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios; gestão computadorizada
de
arquivos
[informação
em];
gestão
computadorizada de arquivos - [consultoria em];
gestão computadorizada de arquivos - [assessoria
em]; gestão computadorizada de arquivos;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador - [informação em]; sistematização de
informações em bancos de dados de computador [consultoria em]; sistematização de informações em
bancos de dados de computador - [assessoria em];
sistematização de informações em bancos de dados
de computador; assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios
para companhias industriais ou comerciais;
assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros;
comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores - [informação em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores - [assessoria em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores;
Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905747674 08/01/2013
003
Tit.DE MARCHI COM IMP E EXP DE
HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41583683000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ASTRO
NCL(10) 32 bebidas não-alcoólicas; cerveja; frutas
(sucos de -); frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas]; suco de fruta; polpa de fruta e de legume
para bebida;
Procurador: PAULO CESAR MACCARI
No.905747682 08/01/2013
003
Tit.CAST INFORMÁTICA S.A. (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03143181000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PENSO - PROJETO DE ENGENHARIA DE
SOFTWARE
NCL(10) 42 aluguel de software de computador [informação em]; aluguel de software de computador
- [consultoria em]; aluguel de software de
computador - [assessoria em]; aluguel de software
de computador; análise de sistemas [informática];
atualização de software de computador; computador
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(duplicação de programas de -); consultoria em
design e desenvolvimento de hardware de
computador;
duplicação
de
programas
de
computador; elaboração [concepção] de software de
computador - [informação em]; elaboração
[concepção] de software de computador [consultoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [assessoria em];
elaboração [concepção] de software de computador;
instalação de software de computador; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros [informação em]; manutenção (criação e -) de web
sites para terceiros - [consultoria em]; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros - [assessoria
em]; manutenção (criação e -) de web sites para
terceiros; manutenção de software de computador [informação em]; manutenção de software de
computador - [consultoria em]; manutenção de
software de computador - [assessoria em];
manutenção
de
software
de
computador;
programação de computador [informática] [informação em]; programação de computador
[informática] - [consultoria em]; programação de
computador [informática] - [assessoria em];
programação de computador [informática]; software
de computador (aluguel de -); software de
computador (atualização de -); software de
computador (elaboração [concepção] de-); software
de computador (instalação de -); software de
computador (manutenção de -); análise de suporte e
sistema [serviço de informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; assessoria, consultoria e informação
no campo da automação de locais de trabalho;
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; assessoria, consultoria e informações no
campo da manutenção da segurança e integridade
de banco de dados [serviço de informática];
assistência técnica em software; automação
industrial
[desenvolvimento,
instalação
e
manutenção
de
sistemas];
engenharia
da
computação [projeto de -]; implantação de sistema
[informática]; perícia técnica na área de computação
e informática; projeto de sistema de computador [informação em]; projeto de sistema de computador [consultoria em]; projeto de sistema de computador [assessoria em]; projeto de sistema de computador;
serviço de segurança bancária por meio de utilização
de senha (software); serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática];
serviços de engenharia e planejamento no campo de
redes de informação e comunicações; suporte
técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905747690 08/01/2013
003
Tit.EBX HOLDING LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12334551000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIX TECNOLOGIA
NCL(10) 45 licenciamento de programa de
computador [serviços jurídicos]; licenciamento ou
cessão de direito de uso de programas de
computação;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905747836 08/01/2013
003
Tit.VIPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05156413000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PAPELLUX
NCL(10) 16 papel (guardanapos de -); papel *; papel
higiênico; papel para embalagem; papel para
embrulho; papel toalha; papelão *; sacos [invólucros,
sacolas] para embalar, de papel ou plástico; sacos
de lixo, de papel ou plástico; papel descartável para
assento sanitário; papel vegetal;
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Procurador: O PRÓPRIO.
No.905747852 08/01/2013
003
Tit.DUARTE LEAL PHARMACIA DE
MANIPULAÇÃO LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11015621000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NUTRIFARMABH
NCL(10) 44 farmácia de manipulação [manipulação
de medicamentos];
Procurador: OSCAR GUILLERMO SOTO TORRES
No.905747879 08/01/2013
003
Tit.JEIEL DE S. P. ARAUJO (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09577283799
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: chayder
NCL(10) 09 arquivos de música [downloadable];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905747909 08/01/2013
003
Tit.SUPERSOFT INFORMATICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68243096000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPERSOFT
NCL(10) 42 aluguel de computadores; aluguel de
software de computador; atualização de software de
computador;
programação
de
computador
[informática]; projeto de sistema de computadores;
software de computador (aluguel de -); software de
computador (atualização de -); software de
computador (elaboração [concepção] de-); software
de computador (instalação de -); software de
computador (manutenção de -); aluguel de tempo de
acesso a banco de dados; assessoria, consultoria e
informação em software; assessoria, consultoria e
informação
em
tecnologia
da
informação;
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; assessoria, consultoria e informações no
campo da manutenção da segurança e integridade
de banco de dados [serviço de informática];
assistência técnica em software; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática]; automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas]; projeto de sistema de computador; serviço
de segurança bancária por meio de utilização de
senha (software); serviço de senha bancária
(software); serviços de análise de processamento de
dados [serviço de informática]; software como
serviã§o [saas];
Procurador: LUCILA LUPO
No.905747941 08/01/2013
003
Tit.CAPRICHO DA VILA COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14680751000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MUITO ALÉM DE UM BRECHÓ
NCL(10) 35 cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados; comércio (através de
qualquer meio) de adesivos para papelaria ou para
uso doméstico; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de espelhos;
comércio (através de qualquer meio) de flores
artificiais; comércio (através de qualquer meio) de

guarda-chuvas; comércio (através de qualquer meio)
de guarda-sóis; comércio (através de qualquer meio)
de malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de molduras; comércio (através de
qualquer meio) de móveis; comércio (através de
qualquer meio) de pentes e esponjas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de junco; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de marfim;
comércio (através de qualquer meio) de redes;
comércio (através de qualquer meio) de rendas e
bordados; comércio (através de qualquer meio) de
sacos e sacolas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de sementes, plantas e flores naturais;
comércio (através de qualquer meio) de velas;
Procurador: SOLMARK ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL S/C LTDA
No.905747950 08/01/2013
003
Tit.RR RAMOS SERVIÇOS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04334187000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Nanosensations
NCL(10) 03 amaciantes de tecidos [lavanderia];
amêndoas (óleo de -); amêndoas (sabonete de -);
animais de estimação (xampus para -); antiestáticos
(produtos -) para uso doméstico; anti-séptico bucal,
exceto para uso medicinal; antitranspirante
(sabonete -); antitranspirante (sabonete -);
antitranspirantes [produtos de toalete]; banhos
(preparações cosméticas para -); barbear (produtos
para -); batons para os lábios; bebidas (flavorizantes
para -) [óleos essenciais]; bebidas (flavorizantes
para -) [óleos essenciais]; beleza (máscaras de -);
beleza (máscaras de -); brilhar (produtos para fazer ) [polir]; bronzear (preparações para-) [cosméticos];
cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cera para couro; cera para
depilação; clarear (cremes para -) a pele;
conservantes para couro [polir]; cosméticos;
cosméticos para animais; cosméticos para os cílios;
couro (conservantes para -) [produtos para polir];
couro (cremes para -); couro (produtos para clarear ); cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
cremes para couro; cremes para polir; depilatórios
(produtos -); descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; desodorante (sabonete -); desodorantes
[perfumaria];
emagrecimento
(preparações
cosméticas para -); esmalte para as unhas; esmalte
para unhas; filtros solares; flavorizantes para
bebidas [óleos essenciais]; flavorizantes para bolos
[óleos essenciais]; lápis para uso cosmético; leite de
amêndoas para uso cosmético; leites de limpeza
para toalete; lenços impregnados com loções
cosméticas; limpeza (leite de -) para toalete; loções
capilares; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); loções para uso cosmético; loções pósbarba; maquiagem (produtos para -); maquiagem
para o rosto; neutralizadores (produtos -) para
permanentes nos cabelos; óleos essenciais; óleos
para perfumes e essências; óleos para toalete; óleos
para uso cosmético; ondular os cabelos
(preparações para -); pele (cremes para clarear a -);
pele (produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); perfumes; permanentes
nos cabelos (produtos neutralizadores para -); pés
(sabonetes antitranspirantes para os -); pomadas
para uso cosmético; preparações cosméticas para
emagrecimento; produtos para polimento; sabão
desinfetante; sabões; sabonete antitranspirante para
os pés; sabonete desodorante; sabonete medicinal;
sabonete para barbear; sabonetes; sabonetes;
sobrancelhas (cosméticos para as -); sobrancelhas
(lápis de -); toalete (produtos de-); xampus; xampus
para animais de estimação; alga [cosmético];
algodão para a higiene pessoal; animal [produto
para
higiene
sem
aplicação
terapêutica];
antiperspirante [desodorante]; banho de espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
banho de imersão de uso animal (preparações para ), exceto para uso medicinal; banho de imersão de
uso pessoal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; cera para lustrar; cera para polimento,
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brilho e conservação de carroceria de veículo;
condicionador [cosmético]; condicionador para uso
em animal; creme desengraxante para limpeza de
mãos; creme, pasta e líquido rejuvenescedor,
protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico
e sintético; dentifrício e composto fluorado usado na
higiene bucal de animal; erva para banho; matéria
prima para indústria cosmética; papel impregnado de
substância para higiene pessoal; sabão para animal
de estimação; xampu para animal sem finalidade
terapêutica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905747976 08/01/2013
003
Tit.ALEXANDRE JOBIM (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72366540787
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NETGAY
NCL(10) 35 publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905748069 08/01/2013
003
Tit.'SANDRA REGINA BECK PAIANO - ME' (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09498264000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAIANOS
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço; assessoria consultoria
e informação em culinária; assessoria, consultoria e
informação em culinária; assessoria, consultoria e
informação técnica em serviço de alimentação;
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante; cestas de café da manhã (fornecimento
de -) [serviços de alimentação]; churrascaria
[restaurante]; cyber-café [restaurante];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905748085 08/01/2013
003
Tit.MARIANA CHRIATINA RIBEIRO SILVA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11165687000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NANA RIBEIRO
NCL(10) 25 calçados em geral *; vestuário *;
Procurador: MARCELO WENDEL SILVA
No.905748115 08/01/2013
003
Tit.DSI - EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35709450000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NWARE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos cinematográficos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cronométricos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
ensino; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de medição; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para
conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para suporte de registro magnético; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
encadernação; comércio (através de qualquer meio)
de cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de caixas
registradoras; comércio (através de qualquer meio)
de caracteres de imprensa; comércio (através de
qualquer meio) de clichês [imprensa]; comércio
(através de qualquer meio) de equipamento de
processamento de dados e computadores; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos manuais
(propulsão muscular); comércio (através de qualquer
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meio) de instrumentos musicais; comércio (através
de qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas de calcular; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de escrever; comércio (através
de qualquer meio) de máquinas ferramentas;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de material de instrução e de ensino; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas
para embalagem; comércio (através de qualquer
meio) de matérias tintoriais; comércio (através de
qualquer meio) de molduras; comércio (através de
qualquer meio) de móveis; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de metal
comum; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905748158 08/01/2013
003
Tit.DE MARCHI COM IMP E EXP DE
HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41583683000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ASTRO
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas contendo frutas; sidra; vinho;
vinho de fruta;
Procurador: PAULO CESAR MACCARI
No.905748166 08/01/2013
003
Tit.DIRETRAN EDITORA LTDA. ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07234306000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA NACIONAL DE AUTO ESCOLA
NCL(10) 16 manuais [impressos]; manuais
[impressos]; revistas [periódicos]; publicações em
fascículos impressos;
Procurador: ALESSANDRA MARTINS ABDAO
CELESTINO DE ARAUJO
No.905748182 08/01/2013
003
Tit.DSI - EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35709450000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NWAY
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos cinematográficos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cronométricos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
ensino; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de medição; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para
conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para suporte de registro magnético; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
encadernação; comércio (através de qualquer meio)
de cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de caixas
registradoras; comércio (através de qualquer meio)
de caracteres de imprensa; comércio (através de
qualquer meio) de clichês [imprensa]; comércio
(através de qualquer meio) de equipamento de
processamento de dados e computadores; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos manuais
(propulsão muscular); comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos musicais; comércio (através
de qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio

(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas de calcular; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de escrever; comércio (através
de qualquer meio) de máquinas ferramentas;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de material de instrução e de ensino; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas
para embalagem; comércio (através de qualquer
meio) de matérias tintoriais; comércio (através de
qualquer meio) de molduras; comércio (através de
qualquer meio) de móveis; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de metal
comum; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905748239 08/01/2013
003
Tit.DSI - EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35709450000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NWARE
NCL(10) 37 cartuchos de toner (recarga de - );
computadores (instalação, manutenção e reparo de ); instalação e reparo de aparelhos elétricos;
instalação, manutenção e reparo de máquinas;
instalação, manutenção e reparo de máquinas e
equipamentos de escritório; manutenção de
aparelhos fotográficos; recondicionamento de
máquinas desgastadas ou parcialmente destruídas;
telefones (instalação e reparo-); assistência técnica e
manutenção de computador [hardware]; automação
industrial [instalação e manutenção de máquinas];
instalação e conserto de telefone; instalação,
manutenção e conserto de computador [hardware];
manutenção de equipamentos elétricos; recarga
para cartucho de impressora (serviço de -); serviços
de recarga de cartuchos ou toner vazios;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905748280 08/01/2013
003
Tit.DE MARCHI COM IMP E EXP DE
HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41583683000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ASTRO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de sementes, plantas e flores naturais;
Procurador: PAULO CESAR MACCARI
No.905748301 08/01/2013
003
Tit.DSI - EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35709450000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NWAY
NCL(10) 37 cartuchos de toner (recarga de - );
computadores (instalação, manutenção e reparo de ); instalação e reparo de aparelhos elétricos;
instalação, manutenção e reparo de máquinas;
instalação, manutenção e reparo de máquinas e
equipamentos de escritório; manutenção de
aparelhos fotográficos; recondicionamento de
máquinas desgastadas ou parcialmente destruídas;
telefones (instalação e reparo-); assistência técnica e
manutenção de computador [hardware]; automação
industrial [instalação e manutenção de máquinas];
instalação e conserto de telefone; instalação,
manutenção e conserto de computador [hardware];
manutenção de equipamentos elétricos; recarga
para cartucho de impressora (serviço de -); serviços
de recarga de cartuchos ou toner vazios;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905748328 08/01/2013
Tit.VALDIR FLORA BATISTA-EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02742067000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BARBA´S COURO

003
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NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro;
Procurador: ROBERTO HUDSON DINIZ
No.905748379 08/01/2013
003
Tit.CONFECCOES CAEDU LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46377727000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PÉ DE MOLEQUE
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
calças; calças compridas; camisas; camisetas;
confeccionado (vestuário -); malhas [vestuário];
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupas de banho; roupas de couro; roupas de
fantasia; roupas de imitação couro; trajes; vestuário
*;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.905748387 08/01/2013
003
Tit.DE MARCHI COM IMP E EXP DE
HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41583683000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ASTRO
NCL(10) 39 armazenagem; armazenagem de
mercadorias;
embalagem
de
mercadorias;
transporte; frigorífico [armazenagem de produto
alimentício]; logística referente ao transporte de
carga;
Procurador: PAULO CESAR MACCARI
No.905748395 08/01/2013
003
Tit.IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11916966000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EXACTA
NCL(10) 09 balanças; balanças de precisão;
precisão (balanças de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905748409 08/01/2013
003
Tit.CONFECCOES CAEDU LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46377727000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ASPHALTO
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; calças;
calças
compridas;
camisas;
camisetas;
confeccionado (vestuário -); malhas [vestuário];
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupas de banho; roupas de couro; roupas de
fantasia; roupas de imitação couro; vestuário *;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.905748549 08/01/2013
003
Tit.CENTRAL ROUPAS LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02550627000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRAL ROUPAS
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: GÉRSON MARTINS LEONARDO
No.905748565 08/01/2013
003
Tit.GAVIORNO E TORRES DISTRIBUIDORA DE
COSMETICOS LTDA. - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08830561000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOCK COLORS
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético;
adesivos
para
enfeitar
unhas;
adstringentes para uso cosmético; água de cheiro;
água de colônia; água de colônia; água de lavanda;
água oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; algodão para fins cosméticos (hastes
com pontas de -); algodão para uso cosmético;
almíscar [perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas
(óleo de -); amêndoas (sabonete de -); anti-séptico
bucal, exceto para uso medicinal; antitranspirante
(sabonete -); antitranspirante (sabonete -);
antitranspirantes [produtos de toalete]; aromáticos
[óleos essenciais]; bálsamo, exceto para uso
medicinal; banhos (preparações cosméticas para -);
batons para os lábios; beleza (máscaras de -);

DIRMA – Despachos em Pedidos 749

beleza (máscaras de -); bergamota (óleo de -); brilho
para os lábios; bronzear (preparações para-)
[cosméticos]; cabelos (preparações para ondular -);
cabelos (tinturas para os -); cedro (óleos essenciais
de -); cera para depilação; cílios (produtos
cosméticos para os-); cílios postiços; cílios postiços
(substâncias adesivas para fixar -); clarear (cremes
para -) a pele; colorantes para toalete; cosméticos;
cosméticos (estojos de -); cosméticos (estojos de);
cosméticos para os cílios; cremes cosméticos;
cremes para clarear pele; decalques decorativos
para uso cosmético; depilatórios (produtos -);
descolorantes (produtos -); descolorantes (produtos ); descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desodorante
(sabonete
-);
desodorantes
[perfumaria];
emagrecimento
(preparações
cosméticas para -); esmalte para as unhas; esmalte
para unhas; essenciais (óleos -); filtros solares; flores
(extratos de -) [perfumaria]; fragrâncias (mistura de ); hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos; jasmim (óleo de -); lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
leites de limpeza para toalete; lenços impregnados
com loções cosméticas; limpeza (leite de -) para
toalete; loções capilares; loções cosméticas (lenços
impregnados com -); loções para uso cosmético;
loções pós-barba; maquiagem (pó para -);
maquiagem (produtos para -); maquiagem (produtos
para remover -); maquiagem para o rosto;
neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; óleo de lavanda; óleos essenciais; óleos
essenciais de limão; óleos para perfumes e
essências; óleos para toalete; óleos para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para -);
pedra-pomes; pele (cremes para clarear a -); pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); perfumes; perfumes de
flores (bases para -); permanentes nos cabelos
(produtos neutralizadores para -); pés (sabonetes
antitranspirantes para os -); pó para maquiagem;
pomadas para uso cosmético; postiças (unhas -);
postiços (cílios -); preparações cosméticas para
emagrecimento; preparações de aloe vera para uso
cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; preparações para perfumar ambientes;
preparações para proteção solar; produtos
depilatórios; rosa (óleo de -); sabão desinfetante;
sabões; sabonete desodorante; sabonete para
barbear; sabonetes; sabonetes; sais de banho,
exceto para uso medicinal; shampoo a seco;
sobrancelhas (cosméticos para as -); talco para
toalete; tinturas cosméticas; tinturas para os cabelos;
tiras refrescantes para o hálito; toalete (produtos de); unhas (esmalte para -); unhas (produtos para o
cuidado das -); unhas postiças; xampus; acetona
(removedor de esmalte de unhas); acetona para uso
pessoal; água dentifrícia; água depilatória; água-detoalete; alga [cosmético]; algodão para a higiene
pessoal; antiperspirante [desodorante]; argila para
estética; banho de espuma (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; caixa para pó de arroz [estojo cosmético];
cola para unha artificial; condicionador [cosmético];
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético; cristal para banho de uso pessoal; erva
para banho; estojo cosmético; estojo de cosméticos
de brinquedo (com cosméticos reais); lixa para
limpeza; odorizadores de uso pessoal; preparação
cosmética para redução da gordura localizada;
produto de higiene pessoal à base de própole;
produto para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso; removedor de cosmético; xampu
para animal sem finalidade terapêutica; henna
[tintura cosmética];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905748638 08/01/2013
003
Tit.RENATO MARTINS NAVARRO 31838408800
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13320670000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

Marca: NAVALHA MUSICAL
NCL(10) 41 produção musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905748646 08/01/2013
003
Tit.CENTRO DE CAPACITAÇÃO E APOIO AO
PEQUENO EMPREENDEDOR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74125394000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FNAONLINE
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); assessoria em gestão
comercial ou industrial; consultoria em organização
de negócios; consultoria profissional em negócios;
gestão
(consultoria
em
-)
de
negócios;
levantamentos de informações de negócios;
marketing; negócios (assessoria em gestão de -);
negócios (consultoria em gestão de -); negócios
(consultoria em gestão e organização de -);
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; pesquisa em negócios;
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em marketing; assessoria, consultoria e informação
em promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informações
sobre
marketing;
levantamento
mercadológico; pesquisa de mercado; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados;
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.905748654 08/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A CUSTO ZERO
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905748700 08/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A CUSTO ZERO
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905748875 08/01/2013
003
Tit.LUZES DA CIDADE-GRUPO DE CINÉFILOS E
PRODUTORES CULTURAIS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01631403000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRIMEIRO PLANO-FESTIVAL DE CINEMA
DE JUIZ DE FORA E MERCOCIDADES
NCL(10) 41 entretenimento - [informação em];
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria em]; entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -) - [informação em];
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entretenimento [lazer] (informações sobre -) [consultoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [assessoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); organização de exposições
para fins culturais ou educativos - [informação em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [consultoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [assessoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de colóquios - [informação em];
organização e apresentação de colóquios [consultoria em]; organização e apresentação de
colóquios - [assessoria em]; organização e
apresentação de colóquios; produção de filmes,
exceto para fins de publicidade - [informação em];
produção de filmes, exceto para fins de publicidade [consultoria em]; produção de filmes, exceto para
fins de publicidade - [assessoria em]; produção de
filmes, exceto para fins de publicidade; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [informação em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [consultoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [assessoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social - [informação em]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social - [consultoria em]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social - [assessoria em]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905748905 08/01/2013
003
Tit.VANSIL INDUSTRIA COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50472547000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZEOTOP
NCL(10) 05 medicamentos para uso veterinário;
nutricionais (complementos -); proteína (suplemento
de - ) para animais; suplemento alimentar para
animais; complemento/ suplemento alimentar para
uso medicinal; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em líquido
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; vitamina e sais
minerais;
Procurador: BLANCO & VALLIM S/C LTDA - EPP
No.905748913 08/01/2013
003
Tit.STELLA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
LUMINARIAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10691158000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVOLUTIONLED
NCL(10) 11 aparelhos de iluminação de led [diodos
emissores de luz]; difusores de luz; iluminação de
teto; lâmpadas; lâmpadas de segurança; lâmpadas
elétricas; tubos luminosos para iluminação; tubos
para descargas elétricas, para iluminação; aparelho
elétrico de iluminação; luminária;
Procurador: ERNESTO LUIZ HOLDERBAUM
No.905748948 08/01/2013
003
Tit.DSI - EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35709450000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NWAY
NCL(10) 20 apoio de cabeça [móveis]; armários;
arquivos [móveis]; arquivos para fichas [móveis];
assentos [cadeiras]; bancos [móveis]; bandejas de
mesas; cadeiras [assentos]; carrinhos [mobiliário];
cavaletes [mobiliário]; cestos não metálicos;
computadores (mesas com rodinhas para -);
desenho (mesas para -); embalagem (recipientes de
plástico para -); escritório (móveis para -); fichas
(arquivos para -) [móveis]; mesas *; mesas com
rodinhas
para
computadores;
mesas
para
datilografia; móveis de metal; móveis para escritório;
poltronas; porta-livros [móveis]; porta-revistas;
prateleiras para arquivos [móveis]; prateleiras para
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máquinas de escrever; prateleiras para móveis;
racks (ingl.); suportes para máquinas de calcular;
apoio para telefone [móvel]; bureau [escrivaninha
com gaveta]; cadeira ou poltrona [mobiliário];
estantes [móveis]; porta-cd [móvel]; recipiente de
plástico para embalagem;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF

Tit.TUNIBRA TRAVEL TURISMO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61451621000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BILLIONAIRE CARD
NCL(10) 36 cartão de crédito (serviços de -);
emissão de cheques de viagem;
Procurador: WILSON SILVEIRA

No.905749006 08/01/2013
003
Tit.PAULO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03166157140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CAMARO DELUXE
NCL(10) 25 bermudas; calças; camisas; camisetas;
saias; vestuário *;
Procurador: PAULO CICERO DA SILVA SANTOS

No.905749227 08/01/2013
003
Tit.DSI - EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35709450000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NWARE
NCL(10) 20 apoio de cabeça [móveis]; armários;
arquivos [móveis]; arquivos para fichas [móveis];
bancos [móveis]; bandejas de mesas; cadeiras
[assentos];
carrinhos
[mobiliário];
cavaletes
[mobiliário]; cestos não metálicos; computadores
(mesas com rodinhas para -); desenho (mesas para ); embalagem (recipientes de plástico para -);
escritório (móveis para -); fichas (arquivos para -)
[móveis]; mesas *; mesas com rodinhas para
computadores; mesas para datilografia; móveis de
metal; móveis para escritório; poltronas; porta-livros
[móveis]; porta-revistas; prateleiras para arquivos
[móveis]; prateleiras para máquinas de escrever;
prateleiras para móveis; racks (ingl.); suportes para
máquinas de calcular; apoio para telefone [móvel];
bureau [escrivaninha com gaveta]; cadeira ou
poltrona [mobiliário]; estantes [móveis]; porta-cd
[móvel]; recipiente de plástico para embalagem;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF

No.905749014 08/01/2013
003
Tit.STELLA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
LUMINARIAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10691158000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMPACTALED
NCL(10) 11 aparelhos de iluminação de led [diodos
emissores de luz]; difusores de luz; iluminação de
teto; lâmpadas; lâmpadas de segurança; lâmpadas
elétricas; tubos luminosos para iluminação; tubos
para descargas elétricas, para iluminação; aparelho
elétrico de iluminação; luminária;
Procurador: ERNESTO LUIZ HOLDERBAUM
No.905749030 08/01/2013
003
Tit.XIMANGO INDÚSTRIA DE ERVA MATE LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90730052000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECOCHÁ
NCL(10) 30 bebidas à base de chá; chá*; erva para
infusão, exceto medicinal;
Procurador: VILSON MACHADO CARDOSO
No.905749049 08/01/2013
003
Tit.CENTRO DE CAPACITAÇÃO E APOIO AO
PEQUENO EMPREENDEDOR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74125394000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FNAONLINE
NCL(10) 42 dados (recuperação de -) [informática];
estudos para projetos técnicos; fornecimento de
mecanismos de busca para a internet; pesquisas
técnicas; recuperação de dados [informática];
assessoria, consultoria e informação sobre
desenvolvimento de produtos; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática]; digitalização;
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); planejamento, confecção, manutenção e
atualização de páginas eletrônicas; serviços de
análise de processamento de dados [serviço de
informática]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, controle de
qualidade de produtos ou de serviços prestados por
profissionais; sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet]; pesquisa e
desenvolvimento para terceiros de novos produtos;
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.905749103 08/01/2013
003
Tit.ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8795860
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LEAVE AN IMPRESSION
NCL(10) 25 calçados *; chapéus [chapelaria];
vestuário *;
Prior.:011281599
19/10/2012 EM
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905749146 08/01/2013

003

No.905749260 08/01/2013
003
Tit.R F FERREIRA - DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS DE INFORMÁTICA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11320981000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Avitis
NCL(10) 42 software de computador (elaboração
[concepção] de-) - [informação em]; software de
computador (elaboração [concepção] de-) [consultoria
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [assessoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905749286 08/01/2013
003
Tit.ITAVEMA ITALIA VEICULOS E MAQUINAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47696711000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NORDEN MOTORS
NCL(10) 12 acendedores de cigarro para
automóveis; airbag [dispositivos de segurança para
automóveis]; alarme anti-roubo para veículos;
alarmes de marcha à ré para veículos;
amortecedores para automóveis; amortecedores
para suspensão de veículos; antiderrapantes
(dispositivos -) para pneus de veículo; antiofuscantes
(dispositivos -) para veículos *; anti-roubo
(dispositivos -) para veículos; apoios de cabeça para
assentos de veículos; aros para rodas de veículos;
assento (capas de -) para veículos; assentos de
segurança para crianças [para veículos]; assentos
para veículos; automóveis; bagagem (porta-) para
veículos; bicicleta a motor; bicicleta, triciclo, etc (aros
de roda de -); bicicleta, triciclo, etc (guidões para -);
bicicleta, triciclo, etc (pneus de -); bicicleta, triciclo,
velocípede, etc. (raios de rodas de-); bicicletas,
triciclos etc; bombas de ar [acessórios de veículos];
buzinas para veículos; caixas de câmbio para
veículos terrestres; calotas das rodas; capas para
volantes de veículos; capôs de automóvel; capôs de
motor; capôs para veículos; carrocerias de
automóvel; carros; carros esportivos; carros
motorizados; chassi de automóvel; chassi de veículo;
cigarro (acendedores de -) para automóveis;
coberturas de selim para bicicletas ou motocicletas;
correntes de comando para veículos terrestres;
correntes de transmissão para veículos terrestres;
correntes
para
automóvel;
dispositivos
antiofuscantes para veículos *; eixos de transmissão
para veículos terrestres; eixos para veículos;
embreagens para veículos terrestres; engates para
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veículos terrestres; engrenagem para veículos
terrestres; engrenagens de redução para veículos
terrestres; espelhos retrovisores; estofamentos para
veículos; freio (lonas de -) para veículos; freio
(sapatas de -) para veículos; freio (segmentos de -)
para veículos; freios para veículos; janelas para
veículos;
limpadores
de
pára-brisa;
molas
amortecedoras para veículos; molas de suspensão
para veículos; motocicletas; motores de propulsão
para veículos terrestres; motores de tração; motores
elétricos para veículos terrestres; motores para
veículos terrestres; painel elevador de carroceria
[partes
de
veículos
terrestres];
pára-brisa
(limpadores de -); pára-brisas; pára-choques de
veículos; pára-choques para automóveis; páralamas; pastilhas de freio para veículos; pneus; pneus
(dispositivos antiderrapantes para -) de veículos;
pneus de automóvel; pneus para rodas de veículo;
porta-bagagem para veículos; portas para veículos;
rodas de veículo; rodas de veículos (eixos para -);
sapatas de freio para veículos; segmentos de freio
para veículos; suspensão (amortecedores para -) de
veículos; tampas para tanques de gasolina de
veículos; tanques de gasolina (tampas para -) de
veículos; veículo (chassi de -); veículo (pneus para
rodas de -); veículo (rodas de -); veículos (aros para
rodas de -); veículos (assentos para -); veículos
(capas de assento para -); veículos (dispositivos
antiofuscantes para -) *; veículos (eixos para rodas
de -); veículos (estribos de -); veículos (luzes
direcionais para -); veículos (molas de suspensão
para -); veículos (motores para -) terrestres; veículos
(pára-choques de -); veículos (pneus para rodas de ); veículos (raios para rodas de -); veículos para
locomoção por via terrestre, aérea, fluvial, marítima
ou ferroviária; amortecedor de vidraça de veículo;
arranque de motor para veículo terrestre; banco para
veículo; borracha (peça de -) para pedal de veículo;
breque (freio) [parte de veículo]; câmbio
[componente de veículo]; cano de descarga para
veículo; capota para veículo; cobertura para veículo;
corrente para veículo; dispositivo de vedação para
veículo; eixo de motor para veículo; escapamento
para veículo; espelho para veículo; molas para
travas de segurança do capô do automóvel; teto
solar para automóvel; trava de segurança elétrica de
capô de automóveis/veículos;
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905749308 08/01/2013
003
Tit.TUNIBRA TRAVEL TURISMO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61451621000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BILLIONAIRE CARD
NCL(10) 39 acompanhamento de viajantes;
organização de excursões; reserva de assentos para
viagem; reservas para viagens; agência de viagem,
exceto reserva de hotel; agente de viagem;
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo; emissão e venda de passagens; guia de
turismo;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905749405 08/01/2013
003
Tit.CREDMIX CREDITO E FOMENTO MERCANTIL
LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02930185000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CREDMIX
NCL(10) 36 análise financeira - [informação em];
análise financeira - [consultoria em]; análise
financeira - [assessoria em]; análise financeira;
consultoria financeira - [informação em]; consultoria
financeira - [consultoria em]; consultoria financeira [assessoria em]; consultoria financeira; informações
financeiras
- [assessoria em]; informações
financeiras; assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro - [informação em]; assessoria
consultoria e informação em cobrança e cadastro [consultoria em]; assessoria consultoria e informação
em cobrança e cadastro - [assessoria em];
assessoria consultoria e informação em cobrança e
cadastro; assessoria, consultoria e informação
bancária; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros - [informação
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em]; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros; assessoria,
consultoria e informação em crédito; assessoria,
consultoria e informação na área econômicofinanceira;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905749430 08/01/2013
003
Tit.NATURA COSMÉTICOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71673990000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAGA
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; adstringentes para uso cosmético; água
de colônia; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; algodão para uso cosmético;
anti-séptico bucal, exceto para uso medicinal;
antitranspirantes [produtos de toalete]; banhos
(preparações cosméticas para -); barbear (produtos
para -); batons para os lábios; beleza (máscaras de ); bronzear (preparações para-) [cosméticos]; cílios
postiços; cosméticos; cosméticos (estojos de);
cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
defumação
(produtos
para
-)
[perfumaria];
dentifrícios; descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; desodorantes [perfumaria]; esmalte para
unhas; filtros solares; gorduras para uso cosmético;
hastes com pontas de algodão para fins cosméticos;
incenso; laquê para cabelos; lenços impregnados
com loções cosméticas; loções capilares; loções
para uso cosmético; maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); óleos
essenciais; óleos para perfumes e essências; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; ondular os
cabelos (preparações para -); pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); perfumaria
(produtos de -); perfumes; perfumes de flores (bases
para -); permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores para -); pomadas para uso
cosmético;
preparações
cosméticas
para
emagrecimento; produtos depilatórios; próteses
dentárias (produtos para polimento de -); sabonetes;
sachês para perfumar roupa; tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; unhas (produtos para o
cuidado das -); unhas postiças; varetas de incenso;
xampus; acetona (removedor de esmalte de unhas);
água-de-toalete; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
condicionador [cosmético]; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; erva para banho;
erva para defumador e incenso; estojo cosmético;
estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
reais); removedor de cosmético;
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905749456 08/01/2013
003
Tit.NATURA COSMÉTICOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71673990000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NATURA SAGA
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; adstringentes para uso cosmético; água
de colônia; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; algodão para uso cosmético;
anti-séptico bucal, exceto para uso medicinal;
antitranspirantes [produtos de toalete]; banhos
(preparações cosméticas para -); barbear (produtos
para -); batons para os lábios; beleza (máscaras de ); bronzear (preparações para-) [cosméticos]; cílios
postiços; cosméticos; cosméticos (estojos de);
cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
defumação
(produtos
para
-)
[perfumaria];
dentifrícios; descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; desodorantes [perfumaria]; esmalte para
unhas; filtros solares; gorduras para uso cosmético;
hastes com pontas de algodão para fins cosméticos;
incenso; laquê para cabelos; lenços impregnados
com loções cosméticas; loções capilares; loções
para uso cosmético; maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); óleos

essenciais; óleos para perfumes e essências; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; ondular os
cabelos (preparações para -); pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); perfumaria
(produtos de -); perfumes; perfumes de flores (bases
para -); permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores para -); pomadas para uso
cosmético;
preparações
cosméticas
para
emagrecimento; produtos depilatórios; próteses
dentárias (produtos para polimento de -); sabonetes;
sachês para perfumar roupa; tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; unhas (produtos para o
cuidado das -); unhas postiças; varetas de incenso;
xampus; acetona (removedor de esmalte de unhas);
água-de-toalete; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
condicionador [cosmético]; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; erva para banho;
erva para defumador e incenso; estojo cosmético;
estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
reais); removedor de cosmético;
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905749464 08/01/2013
003
Tit.ITAVEMA ITALIA VEICULOS E MAQUINAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47696711000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NORDEN MOTORS
NCL(10) 36 financiamento (serviços de -) [informação em]; financiamento (serviços de -) [consultoria em]; financiamento (serviços de -) [assessoria em]; financiamento (serviços de -);
financiamento de leasing - [informação em];
financiamento de leasing - [consultoria em];
financiamento de leasing - [assessoria em];
financiamento de leasing; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [informação em]; consórcio de
bens [serviços financeiros] - [consultoria em];
consórcio de bens [serviços financeiros] [assessoria em]; consórcio de bens [serviços
financeiros]; leasing [financiamento] de veículos [informação em]; leasing [financiamento] de veículos
- [consultoria em]; leasing [financiamento] de
veículos - [assessoria em]; leasing [financiamento]
de veículos;
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905749499 08/01/2013
003
Tit.NATURA COSMÉTICOS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71673990000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAGA DE NATURA
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; adstringentes para uso cosmético; água
de colônia; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; algodão para uso cosmético;
anti-séptico bucal, exceto para uso medicinal;
antitranspirantes [produtos de toalete]; banhos
(preparações cosméticas para -); barbear (produtos
para -); batons para os lábios; beleza (máscaras de ); bronzear (preparações para-) [cosméticos]; cílios
postiços; cosméticos; cosméticos (estojos de);
cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
defumação
(produtos
para
-)
[perfumaria];
dentifrícios; descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; desodorantes [perfumaria]; esmalte para
unhas; filtros solares; gorduras para uso cosmético;
hastes com pontas de algodão para fins cosméticos;
incenso; laquê para cabelos; lenços impregnados
com loções cosméticas; loções capilares; loções
para uso cosmético; maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); óleos
essenciais; óleos para perfumes e essências; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; ondular os
cabelos (preparações para -); pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); perfumaria
(produtos de -); perfumes; perfumes de flores (bases
para -); permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores para -); pomadas para uso
cosmético;
preparações
cosméticas
para
emagrecimento; produtos depilatórios; próteses
dentárias (produtos para polimento de -); sabonetes;
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sachês para perfumar roupa; tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; unhas (produtos para o
cuidado das -); unhas postiças; varetas de incenso;
xampus; acetona (removedor de esmalte de unhas);
água-de-toalete; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
condicionador [cosmético]; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; erva para banho;
erva para defumador e incenso; estojo cosmético;
estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
reais); removedor de cosmético;
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905749502 08/01/2013
003
Tit.CESAR DIRCEU SEZNE (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12228832000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: capim limao jeans
NCL(10) 25 bermudas; calças; calças compridas;
camisas; macacões; saias;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905749545 08/01/2013
003
Tit.TUNIBRA TRAVEL TURISMO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61451621000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MILLIONAIRE CARD
NCL(10) 39 acompanhamento de viajantes;
organização de excursões; reserva de assentos para
viagem; reservas para viagens; agência de viagem,
exceto reserva de hotel; agente de viagem;
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo; emissão e venda de passagens; guia de
turismo;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905749553 08/01/2013
003
Tit.R S MIRANDA COMERCIO DE MOVEIS E
ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14139383000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COPACABANA
NCL(10) 14 anéis [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); brincos; caixas de relógios de
pulso; caixas para jóias; chaveiros de bijuteria;
cloisonné [jóias e bijuterias]; correntes [jóias e
bijuterias]; correntes de relógios; cronógrafos
[relógios];
cronométricos
(instrumentos
-);
cronômetros [cronógrafo]; cronômetros [relógios de
precisão]; estojos de relógios de pulso; estojos para
relojoaria; imitações de pedras preciosas; joalheria /
bijuteria (artigos de -); jóias (caixas para -);
mostradores de relógios; ponteiros [relojoaria];
pulseiras [jóias e bijuterias]; pulseiras de relógio;
pulseiras de relógios; relógios (correntes de -);
relógios (molas de -); relógios (pulseiras de -);
relógios (vidros de -); relógios de pulso; bracelete de
qualquer material [jóia/bijuteria]; chaveiros para uso
pessoal [exceto tipo carteira]; relógio de quartzo;
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905749561 08/01/2013
003
Tit.ITAVEMA ITALIA VEICULOS E MAQUINAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47696711000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NORDEN MOTORS
NCL(10) 38 computador (comunicação por terminais
de -) - [informação em]; computador (comunicação
por terminais de -) - [consultoria em]; computador
(comunicação por terminais de -) - [assessoria em];
computador (comunicação por terminais de -);
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-) - [informação em];
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-) - [consultoria em];
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-) - [assessoria em];
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-); comunicação por terminais
de computador - [informação em]; comunicação por
terminais de computador - [consultoria em];

RPI 2214 de 11/06/2013

comunicação por terminais de computador [assessoria em]; comunicação por terminais de
computador; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador - [informação em];
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador - [consultoria em]; transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador [assessoria em]; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador;
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905749570 08/01/2013
003
Tit.CAST INFORMÁTICA S.A. (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03143181000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAST IT SERVICES
NCL(10) 42 aluguel de software de computador [informação em]; aluguel de software de computador
- [consultoria em]; aluguel de software de
computador - [assessoria em]; aluguel de software
de computador; análise de sistemas [informática] [informação em]; análise de sistemas [informática] [consultoria em]; análise de sistemas [informática] [assessoria em]; análise de sistemas [informática];
atualização de software de computador - [informação
em]; atualização de software de computador [consultoria em]; atualização de software de
computador - [assessoria em]; atualização de
software de computador; computador (duplicação de
programas de -); computadores (projeto de sistema
de -); consultoria em design e desenvolvimento de
hardware de computador; criação e manutenção de
web sites para terceiros - [informação em]; criação e
manutenção de web sites para terceiros [consultoria em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros - [assessoria em]; criação e
manutenção de web sites para terceiros; duplicação
de
programas
de
computador;
elaboração
[concepção] de software de computador [informação em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [consultoria em];
elaboração [concepção] de software de computador
- [assessoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador; hardware de computador
(consultoria em -); instalação de software de
computador;
manutenção
de
software
de
computador - [informação em]; manutenção de
software de computador - [consultoria em];
manutenção de software de computador [assessoria em]; manutenção de software de
computador;
programação
de
computador
[informática] - [informação em]; programação de
computador [informática] - [consultoria em];
programação de computador [informática] [assessoria em]; programação de computador
[informática]; projeto de sistema de computadores;
software de computador (aluguel de -); software de
computador (atualização de -); software de
computador (elaboração [concepção] de-); software
de computador (instalação de -); software de
computador (manutenção de -); análise de suporte e
sistema [serviço de informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; assessoria, consultoria e informação
no campo da automação de locais de trabalho;
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; assessoria, consultoria e informações no
campo da manutenção da segurança e integridade
de banco de dados [serviço de informática];
assistência técnica em software; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática]; automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas] - [assessoria em]; automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas]; automação industrial [projetos de -];
engenharia da computação [projeto de -];
implantação de sistema [informática]; perícia técnica
na área de computação e informática; projeto de
sistema de computador - [informação em]; projeto de

sistema de computador - [consultoria em]; projeto de
sistema de computador - [assessoria em]; projeto de
sistema de computador; serviço de segurança
bancária por meio de utilização de senha (software);
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática]; serviços de engenharia e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações; suporte técnico em informática, a
saber instalação, manutenção e configuração de
banco de dados;
Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905749618 08/01/2013
003
Tit.YWRY DE PAIVA CÂMARA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04746742405
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Bonde da Pegada
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -) [informação em]; composição musical (serviços de -)
- [consultoria em]; composição musical (serviços de ) - [assessoria em]; composição musical (serviços de
-); entretenimento - [informação em]; entretenimento
- [consultoria em]; entretenimento - [assessoria em];
entretenimento; espetáculos (serviços de -) [informação em]; espetáculos (serviços de -) [consultoria em]; espetáculos (serviços de -) [assessoria em]; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [informação em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [consultoria em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [assessoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [informação em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [consultoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [assessoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
produção de shows - [informação em]; produção de
shows - [consultoria em]; produção de shows [assessoria em]; produção de shows; produção
musical - [informação em]; produção musical [consultoria em]; produção musical - [assessoria em];
produção musical; serviços de dj - [informação em];
serviços de dj - [consultoria em]; serviços de dj [assessoria em]; serviços de dj; shows (produção de
-) - [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); teatro de variedades
[espetáculos musicais] - [informação em]; teatro de
variedades [espetáculos musicais] - [consultoria em];
teatro de variedades [espetáculos musicais] [assessoria em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [informação em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [consultoria em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [assessoria em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
banda de música [serviços de entretenimento] [informação em]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
banda de música [serviços de entretenimento];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [informação em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [consultoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];
empresário
[organização
e
produção de espetáculos] - [informação em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [consultoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [assessoria em];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; grupo musical - [informação em]; grupo
musical - [consultoria em]; grupo musical [assessoria em]; grupo musical; promotor de eventos
[se artísticos/culturais] - [informação em]; promotor
de eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
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No.905749693 08/01/2013
003
Tit.STELLA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
LUMINARIAS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10691158000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TUBULARLED
NCL(10) 11 aparelhos de iluminação de led [diodos
emissores de luz]; difusores de luz; iluminação de
teto; lâmpadas; lâmpadas de segurança; lâmpadas
elétricas; tubos luminosos para iluminação; tubos
para descargas elétricas, para iluminação; aparelho
elétrico de iluminação; luminária;
Procurador: ERNESTO LUIZ HOLDERBAUM
No.905749707 08/01/2013
003
Tit.CAST INFORMÁTICA S.A. (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03143181000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAST IT SERVICES
NCL(10) 35 arquivos (gestão computadorizada de -)
- [assessoria em]; assessoria em gestão comercial
ou industrial; assessoria em gestão de negócios;
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -) - [informação em]; bancos de
dados de computador (compilação de informação em
-) - [consultoria em]; bancos de dados de
computador (compilação de informação em -) [assessoria em]; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -); bancos de dados
de computador (sistematização de informações em -)
- [informação em]; bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -) - [consultoria
em];
bancos
de
dados
de
computador
(sistematização de informações em -) - [assessoria
em];
bancos
de
dados
de
computador
(sistematização de informações em -); compilação
de informação para bancos de dados de computador
- [informação em]; compilação de informação para
bancos de dados de computador - [consultoria em];
compilação de informação para bancos de dados de
computador - [assessoria em]; compilação de
informação para bancos de dados de computador;
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios; gestão computadorizada
de
arquivos
[informação
em];
gestão
computadorizada de arquivos - [consultoria em];
gestão computadorizada de arquivos - [assessoria
em]; gestão computadorizada de arquivos;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador - [informação em]; sistematização de
informações em bancos de dados de computador [consultoria em]; sistematização de informações em
bancos de dados de computador - [assessoria em];
sistematização de informações em bancos de dados
de computador; assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios
para companhias industriais ou comerciais;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros; comércio (através de
qualquer meio) de equipamento de processamento
de dados e computadores - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores - [consultoria em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; gerenciamento de banco de dados;
serviços de processamento de dados [compilação
em banco de dados];
Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905749758 08/01/2013

003

Tit.JULIANO MATOSO SAMPAIO (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67954766349
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Mundo di Maria
NCL(10) 25 bandanas; calçados *; calçados em
geral *; camisetas; capuzes [vestuário]; chapéus,
bonés etc; faixas para a cabeça [vestuário]; malhas
[vestuário]; turbantes; vestuário *; tira (faixa) para a
cabeça; viseiras [chapelaria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905749766 08/01/2013
003
Tit.ARTHUR SIMONETO DELLA GIUSTINA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02269286081
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: POKERZEIRO
NCL(10) 41 aluguel de equipamento de jogos [informação em]; aluguel de equipamento de jogos [consultoria em]; aluguel de equipamento de jogos [assessoria em]; aluguel de equipamento de jogos;
clubes (serviços de -) [lazer ou educação] [informação em]; clubes (serviços de -) [lazer ou
educação] - [consultoria em]; clubes (serviços de -)
[lazer ou educação] - [assessoria em]; clubes
(serviços de -) [lazer ou educação]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento] [informação em]; competições (organização de -)
[educação ou entretenimento] - [consultoria em];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [assessoria em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -) [informação
em];
competições
desportivas
(organização de -) - [consultoria em]; competições
desportivas (organização de -) - [assessoria em];
competições desportivas (organização de -);
divertimento - [informação em]; divertimento [consultoria em]; divertimento - [assessoria em];
divertimento; eletrônicos (provimento de serviços
para jogos -) - [informação em]; eletrônicos
(provimento de serviços para jogos -) - [consultoria
em]; eletrônicos (provimento de serviços para jogos ) - [assessoria em]; eletrônicos (provimento de
serviços para jogos -); entretenimento - [informação
em];
entretenimento
[consultoria
em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [informação em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [consultoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -) - [assessoria em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
informações sobre entretenimento [lazer] [informação em]; informações sobre entretenimento
[lazer] - [consultoria em]; informações sobre
entretenimento [lazer] - [assessoria em]; informações
sobre entretenimento [lazer]; jogos de azar [informação em]; jogos de azar - [consultoria em];
jogos de azar - [assessoria em]; jogos de azar; jogos
eletrônicos (provimento de serviços para -) [informação em]; jogos eletrônicos (provimento de
serviços para -) - [consultoria em]; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -) - [assessoria em];
jogos eletrônicos (provimento de serviços para -);
jogos on-line (provimento de serviços para -)
[computadores] - [informação em]; jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores] [consultoria em]; jogos on-line (provimento de
serviços para -) [computadores] - [assessoria em];
jogos on-line (provimento de serviços para -)
[computadores]; organização de competições
[educação ou entretenimento] - [informação em];
organização de competições [educação ou
entretenimento] - [consultoria em]; organização de
competições [educação ou entretenimento] [assessoria em]; organização de competições
[educação ou entretenimento]; organização de
competições desportivas - [informação em];
organização de competições desportivas [consultoria em]; organização de competições
desportivas - [assessoria em]; organização de
competições desportivas; publicações eletrônicas
on-line (provimento de-) [não downloadable] [informação em]; publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable] - [consultoria
em]; publicações eletrônicas on-line (provimento de-)
[não downloadable] - [assessoria em]; publicações

eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; assessoria, consultoria e informação
em entretenimento [lazer] - [informação em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download] - [informação em]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download] - [consultoria em]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download] - [assessoria em]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[informação em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[consultoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[assessoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento];
Procurador: MARCELO COSTA CABRAL PEÑA
No.905749774 08/01/2013
003
Tit.VALDINEY PIMENTA DE MATOS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10218344678
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARTINHO & MARTÉRICO
NCL(10) 28 alvos eletrônicos; apito-chamariz; ar
(pistolas de -) [brinquedos]; arco e flecha (material
para -); arcos [arco e flecha]; arestas de esquis;
argolas (jogos de -); armar (blocos de -)
[brinquedos]; árvores de natal (decorações para -)
[exceto iluminações e confeitos]; árvores de natal
(suportes para -); atléticos (suportes -) masculinos
[artigos esportivos]; balanços; balões de jogo;
baralho (cartas de -); batedores (luvas para -)
[acessórios para jogos]; bicicletas fixas para
exercícios; bicicletas fixas para exercícios (cilindros
de -); bicicletas fixas para exercícios de ginástica;
bilhar (tabelas de -); bilhar (tacos de -); bingo
(cartões para -); bóias de borracha para banho e
natação; bóias para banho e natação; bóias para
pesca; bolas de bilhar; bolas de gude para jogos;
bolas de jogo; bolas para jogos; bolas pequenas
para jogos; bolsas para esquis e pranchas de surfe;
bombons com bombinhas; bonecas (mamadeiras de
-); botas com patins; boxe (luvas de -); cama
elástica; cartas de baralho; cartões de raspar de
loteria instantânea; dominós; jogos *; jogos de
tabuleiro; jogos eletrônicos, exceto aqueles
adaptados para uso apenas com aparelhos de
televisão; jogos portáteis com tela de cristal líquido;
máquinas de entretenimento automáticas, operadas
por moedas; máquinas de videogame [fliperamas];
máscaras de brinquedo; miniaturas de veículos;
natação (cintos de -); pelúcia (ursos de -); redes para
tênis; sinos para árvores de natal; tabuleiros de
damas; tabuleiros de xadrez; tacos para jogos;
veículos de brinquedo de controle remoto;
videogames; xadrez; ábaco [brinquedo]; artigo para
esporte, exceto roupa; árvores de natal eletrônicas e
decorativas; avião de brinquedo; balanço russo;
balão [objeto para festa]; balões de festa; bicicleta
ergométrica [acessório para -]; bola de pinguepongue; bola para aliviar o estresse [para exercitar
as mãos]; boneco para pugilismo ou futebol
americano; carrossel; cartão impresso para recortar
e armar [brinquedo]; corda de pular; dominó
[máscara]; máscara de fantasia descartável ou não;
rede para esportes; roda-gigante; triciclo para o
entretenimento infantil [brinquedo]; velocípede
(brinquedo);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905749782 08/01/2013

003
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Tit.BRASFARMA COMERCIO DE PRODUTOS
NUTRACEUTICOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13559048000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CAPSIFLU
NCL(10) 05 dor de cabeça (substâncias para -);
medicamentos para uso humano;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905749790 08/01/2013
003
Tit.CAST INFORMÁTICA S.A. (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03143181000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAST
NCL(10) 35 arquivos (gestão computadorizada de -)
- [assessoria em]; arquivos (gestão computadorizada
de -); assessoria em gestão comercial ou industrial;
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -) - [informação em]; bancos de
dados de computador (compilação de informação em
-) - [consultoria em]; bancos de dados de
computador (compilação de informação em -) [assessoria em]; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -); bancos de dados
de computador (sistematização de informações em -)
- [informação em]; bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -) - [consultoria
em];
bancos
de
dados
de
computador
(sistematização de informações em -) - [assessoria
em];
bancos
de
dados
de
computador
(sistematização de informações em -); compilação
de informação para bancos de dados de computador
- [informação em]; compilação de informação para
bancos de dados de computador - [consultoria em];
compilação de informação para bancos de dados de
computador - [assessoria em]; compilação de
informação para bancos de dados de computador;
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios; gestão computadorizada
de
arquivos
[informação
em];
gestão
computadorizada de arquivos - [consultoria em];
gestão computadorizada de arquivos - [assessoria
em]; gestão computadorizada de arquivos;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador - [informação em]; sistematização de
informações em bancos de dados de computador [consultoria em]; sistematização de informações em
bancos de dados de computador - [assessoria em];
sistematização de informações em bancos de dados
de computador; assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria
e
informação
relacionadas
ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros; comércio (através de
qualquer meio) de equipamento de processamento
de dados e computadores - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores - [consultoria em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores;
Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905749839 08/01/2013
003
Tit.J.T. OLIVEIRA BALANÇAS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66558834000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FILITEC
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas; instalação, manutenção e reparo de
máquinas e equipamentos de escritório; automação
industrial [instalação e manutenção de máquinas];
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.905749880 08/01/2013
003
Tit.RA BRANDS, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8912505
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DPMS
NCL(10) 13 armas de fogo;
Prior.:85/671,301
09/07/2012 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

metálicas
para
-);
mesas
*;
molduras
[encaixilhamentos]; móveis (divisórias de madeira
para -); móveis para escritório; poltronas; portas para
móveis; racks (ingl.); ripas para molduras [caixilhos];
sofás; balcão [móvel]; bufê [mobiliário]; bureau
[escrivaninha com gaveta]; cadeira de balanço;
cadeira ou poltrona [mobiliário]; cama [mobiliário];
estantes [móveis]; móvel modulado; sofá-cama;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905749901 08/01/2013
003
Tit.JULIANO MATOSO SAMPAIO (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67954766349
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Amo Coisas di Maria
NCL(10) 25 bandanas; calçados *; calçados em
geral *; camisas; capuzes [vestuário]; chapéus,
bonés etc; faixas para a cabeça [vestuário]; malhas
[vestuário]; turbantes; vestuário *; tira (faixa) para a
cabeça; viseiras [chapelaria];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905750411 08/01/2013
003
Tit.THIAGO LUCAS FERREIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11014748747
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Zilians
NCL(10) 25 antitranspirantes (roupas íntimas -);
armações de chapéus; artigos de malha [vestuário];
banho (calções de -); banho (roupas de -); banho
(sandálias de -); bermudas; botas para esportes *;
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; chapéus,
bonés etc; gorros; luvas sem dedos; bermuda para
prática de esporte; boné; quimono [vestuário];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905749936 08/01/2013
003
Tit.DUNE HOLDINGS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8912130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUNE
NCL(10) 25 calçados *; chapéus [chapelaria];
vestuário *;
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905750055 08/01/2013
003
Tit.JULIANO MATOSO SAMPAIO (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67954766349
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Coisas di João
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
bonés; calçados *; calçados em geral *; camisas;
camisetas; capuzes [vestuário]; cartolas; chapéus
[chapelaria]; gravatas; pijamas; pijamas; roupas de
banho; sandálias; suspensórios; suspensórios;
vestuário *; boné; chinelo [vestuário comum];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905750063 08/01/2013
003
Tit.JULIANO MATOSO SAMPAIO (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67954766349
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: João quer brincar
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
bonés; calçados *; calçados em geral *; camisas;
camisetas; capuzes [vestuário]; cartolas; chapéus
[chapelaria]; cuecas; gravatas; pijamas; pijamas;
roupas de banho; sandálias; suspensórios;
suspensórios; vestuário *; boné; chinelo [vestuário
comum];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905750110 08/01/2013
003
Tit.RHODIA OPERATIONS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7343361
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GOVANIL
NCL(10) 30 aromáticas (preparações -) para uso
alimentar; baunilha [flavorizante]; essências para
alimentos [exceto essências etéreas e óleos
essenciais]; flavorizantes para bolos, exceto óleos
essenciais; flavorizantes, exceto óleos essenciais;
vanilina [sucedâneos de baunilha];
Prior.:123963018
22/11/2012 FR
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905750233 08/01/2013
003
Tit.F A S D MORAIS EPP (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08042537000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: Coletiva
Marca: Amazon Totem
NCL(10) 20 aduelas de madeira; aparadores [bufê];
armários; bancadas de trabalho; bancos [móveis];
biombos; caixilhos para molduras [ripas]; cômodas
com gavetas; divisórias de madeira para móveis;
escritório
(móveis
para
-);
escrivaninhas;
espreguiçadeiras [cadeiras]; janelas (guarnições não

No.905750616 08/01/2013
003
Tit.LEILA BIANCO NACIF (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36091421700
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Teto Carioca
NCL(10) 36 corretores imobiliários; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
comércio de imóveis - [assessoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905751019 09/01/2013
003
Tit.DAVID TENENBAUM NUDELMAN (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01586827006
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Publicidade Popular
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; assessoria, consultoria e
informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em promoção de vendas - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905751345 09/01/2013
003
Tit.ROSANE ROHERS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10395745000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GUIA LOCAL RS
NCL(10) 35 marketing; propaganda; publicidade;
publicidade on-line em rede de computadores;
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905751434 09/01/2013
003
Tit.LEVI STRAUSS & CO. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7489692
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LEVI'S DOUBLE STITCH
NCL(10) 18 baús para viagem; bolsas de mão;
bolsas de viagem; carteiras de bolso; guardachuvas; imitações de couro; maletas para
documentos; mochilas; pastas [malas]; porta-cartão;
porta-chaves; praia (bolsas de -); sacolas de
compras; sacolas escolares; chaveiro [artigo de
couro, tipo carteira]; pasta de viagem; porta-cartão
[carteiras]; bolsas; bolsas*;

RPI 2214 de 11/06/2013

Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905751515 09/01/2013
003
Tit.DSI - EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35709450000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NWAY
NCL(10) 09 acopladores [processamento de dados];
acopladores acústicos; agendas eletrônicas; agulhas
para toca-discos; alarmes *; alarmes acústicos
[som]; alto-falantes; amplificadores; antenas; antiroubo (dispositivos de alarme -); aparelhos de gps
[sistema de posicionamento global]; aparelhos para
transmissão de som; apoios para aparelhos
fotográficos; apoios para os pulsos [informática];
avisos (quadro eletrônico para -); binóculos; bocais,
tomadas e outros contatos [conexões elétricas];
bússolas; cabos coaxiais; cabos de fibra óptica;
cabos elétricos; cabos elétricos (mangas de junção
para -); caixas eletrônicos; caixas para alto-falantes;
caixas registradoras; calculadoras de bolso; calcular
(máquinas de -); câmaras escuras [fotografia];
câmeras [fotografia]; câmeras cinematográficas;
câmeras de vídeo; campainhas elétricas; canais
acústicos; canetas eletrônicas para unidades de
visualização; capacitores [condensadores elétricos];
carregadores de pilhas e baterias; carregadores para
baterias elétricas; carretéis [fotografia]; cartões com
circuito integrado [cartões inteligentes]; cartões
inteligentes [cartões com circuito integrado]; cartões
magnéticos codificados; cartuchos para vídeo
games; chips [circuitos integrados]; cinematográficas
(câmeras -); circuitos impressos; circuitos integrados;
codificadores magnéticos; compactos (discos -)
[áudio e vídeo]; compactos (discos -), rom (ingl.);
computador (memórias para -); computador
(periféricos de -); computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados];
computador
(teclados
de
-);
computadores; computadores (impressoras para -);
computadores
portáteis
[laptop];
comutação
(dispositivos elétricos para -); comutadores;
condensadores
elétricos
[capacitores];
condensadores ópticos; condutores elétricos;
conectores [eletricidade]; conexões elétricas;
conexões para linhas elétricas; conjuntores; contafios; contatos elétricos; controle (aparelhos elétricos
para -); controle remoto (aparelho para -); dados
(suportes magnéticos para -); desenhos animados;
diapositivos [slides] [cromos]; discos compactos
[áudio e vídeo]; discos compactos, rom (ingl.); discos
flexíveis
[disquetes];
discos
fonográficos
(instrumentos para limpeza de -); discos magnéticos;
discos ópticos; disquetes (drives de -) para
computadores;
drives
de
disquetes
para
computadores; dvd (tocadores de -); elétricas
(conexões -); eletrônicas (canetas -) para unidades
de visualização; ensino (aparelhos para -); espelhos
ópticos; fac-símile (aparelhos de -) [fax]; faturamento
(máquinas para -); fibra óptica (cabos de -); fibras
ópticas; filamentos condutores de luz [fibras ópticas];
filme (aparelhos para cortar -); filtros [fotografia]; fios
(conectores de -) [eletricidade]; fios elétricos; fios
magnéticos; fios para identificação para fios
elétricos; fita magnética (unidades de -) [para
computadores]; fitas magnéticas; fitas para gravação
de som; fitas para limpar cabeçotes de gravação;
flash [fotografia]; fones de ouvido; fusíveis; gravação
de som (suportes para -); gravadores de fita;
identificadores para fios elétricos; impressoras para
computadores; indicadores eletrônicos emissores de
luz; indutores [eletricidade]; interfaces [para
computadores]; juke boxes [informática]; lâmpadas
de flash [fotografia]; lanternas ópticas; leitores de
código de barras; leitores ópticos de caractere;
lentes ópticas; mágicas (lanternas -); magnética
(unidades de fita -) [para computadores]; microfones;
microprocessadores; modems; monitorar (aparelhos
elétricos para -); monitores [periféricos de
computador]; mouse [informática]; mouse pads
[informática]; navegação (dispositivos de -) para
veículos
[computador
de
bordo];
notebook
[computadores]; pads (mouse -) [informática]; pager;
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pen drives; periféricos de computador; pilhas
elétricas; plotters [traçador gráfico]; portáteis
(telefones -); processadores [unidades centrais de
processamento] [informática]; processamento de
dados (dispositivos para -); programas de
computador [para download]; programas de
computador gravados; programas de jogos de
computador;
programas
operacionais
para
computador [gravados]; projeção (aparelhos para -);
projeção (telas de -); projetores de diapositivos
[slides] [cromos]; protetores de tomada; quadros
eletrônicos para avisos; rádios; rádios para veículos;
rádios toca-fitas portáteis; receptores de áudio e de
vídeo; réguas [instrumentos de medida]; réguas de
cálculo; réguas de mira para nivelamento
[instrumentos de topografia]; scanners [equipamento
de processamento de dados]; sinais eletrônicos
(transmissores de -); slides (projetores de -)
[diapositivos] [cromos]; slides [diapositivos] [cromos];
somar (máquinas de -); suportes ópticos para dados;
telefone (aparelhos de -); telefone (receptores de -);
telefones portáteis; telefônicos (fios -); teleimpressoras [telex]; televisão (aparelhos de -); telex
(máquinas de -); toca-cd [discos compactos]; tocadiscos; toca-discos (agulhas para -); toca-fitas;
tomadas, bocais e outros contatos [conexões
elétricas];
transformadores
[eletricidade];
transmissores de sinais eletrônicos; tubos acústicos;
tubos de amplificadores [válvulas]; unidades centrais
de processamento [processadores] [informática];
walkie-talkies; adaptador [elemento elétrico básico];
agulha para aparelho de sonorização; alto-falante
para eletrodoméstico; alto-falante, amplificador, rádio
e toca-fita para automóvel; aparelho de cd para
veículo; aparelho de comunicação; aparelho de
gravação de vídeo; aparelho de gravação e de
reprodução
de
videocassete;
aparelho
de
videocassete; aparelho desmagnetizador de fita;
aparelho e unidade de controle eletrônico para
processamento, avaliação e medição de sinal gerado
por sensor; aparelho ótico para criação de imagem;
aparelho ou instrumento cinematográfico; aparelho
ou instrumento de ensino; aparelho ou instrumento
de fotografia; aparelho ou instrumento de
reprodução; aparelho para cd; aparelho para jogo
adaptado para uso em televisão; aparelho para
produção, distribuição e conversão de energia
elétrica; aparelho, placa e acessórios de
telecomunicação; caixa [estojo] para telefone celular;
caixa de som; caixa protetora [estojo] de máquina
fotográfica; capas [estojos] de cd e dvd; cartão com
circuito integrado [cartão inteligente]; cartucho com
fita de impressão; cartucho de filme; cartuchos com
fita para impressoras matriciais; cartuchos vazios
para impressoras; cd-rom [disco]; cd-rom [drive];
central telefônica; computador de bordo para
veículo; computador de força [interruptor para -];
condensador elétrico [capacitor]; conduto acústico;
disco acústico; disquete para computador; dvd, disco
digital de vídeo; dvd, disco digital de vídeo aparelho; estojo para filmadora e vídeo; estojo portacds; fita cassete ou de vídeo [gravada ou não]; fita
para
computador;
grampeador
[aparelho];
headphone [fones de ouvido]; máquina de computar;
máquina de grampear; máquina de registrar; mp3
(tocador de ou suporte para-); notebook
[microcomputador portátil, menor que o laptop];
periódico em fita ou em cd-rom; porta-cd; portadisquete; porteiro-eletrônico; receptor de som; régua
de precisão; selecionador de som [aparelho];
software para jogo e entretenimento [programa de
computador]; suporte para disco; suporte para
televisão, vídeo e som com giro horizontal; teclado
para computador; tela de projeção para filme;
tomógrafo computadorizado [para uso científico ou
industrial];
toques
para
telefone
celular
[downloadable]; vídeo disco; cones de sinalização de
trânsito; porta-retratos digitais;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905751914 09/01/2013
003
Tit.MZX MAJORIS EMPREENDIMENTOS LTDA ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04319744000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECCOMODULAR

NCL(10) 19 cerâmica (matérias-primas para -);
cimento (placas de -); cimento (postes de -); cimento
*; coberturas não metálicas para construção;
concreto (elementos de -) para construção;
construção (vidro de -); materiais de construção, não
metálicos; pisos não metálicos para construção;
postes não metálicos; revestimentos [materiais de
construção]; revestimentos não metálicos para
construção; revestimentos não metálicos para
paredes, para construção; banco de cimento ou
concreto; cimento armado; mesa de cimento ou
concreto;
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905751922 09/01/2013
003
Tit.REIS E REIS CONFECÇÕES LTDA ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16721127000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Recos
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905751930 09/01/2013
003
Tit.DSI - EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35709450000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NWARE
NCL(10) 09 acopladores [processamento de dados];
acopladores acústicos; agendas eletrônicas; agulhas
para toca-discos; alarmes *; alarmes acústicos
[som]; alto-falantes; amplificadores; antenas; antiroubo (dispositivos de alarme -); aparelhos de gps
[sistema de posicionamento global]; aparelhos para
transmissão de som; apoios para aparelhos
fotográficos; apoios para os pulsos [informática];
avisos (quadro eletrônico para -); binóculos; bocais,
tomadas e outros contatos [conexões elétricas];
bússolas; cabos coaxiais; cabos de fibra óptica;
cabos elétricos; cabos elétricos (mangas de junção
para -); caixas eletrônicos; caixas para alto-falantes;
caixas registradoras; calculadoras de bolso; calcular
(máquinas de -); câmaras escuras [fotografia];
câmeras [fotografia]; câmeras cinematográficas;
câmeras de vídeo; campainhas elétricas; canais
acústicos; canetas eletrônicas para unidades de
visualização; capacitores [condensadores elétricos];
carregadores de pilhas e baterias; carregadores para
baterias elétricas; carretéis [fotografia]; cartões com
circuito integrado [cartões inteligentes]; cartões
inteligentes [cartões com circuito integrado]; cartões
magnéticos codificados; cartuchos para vídeo
games; chips [circuitos integrados]; cinematográficas
(câmeras -); circuitos impressos; circuitos integrados;
codificadores magnéticos; compactos (discos -)
[áudio e vídeo]; compactos (discos -), rom (ingl.);
computador (memórias para -); computador
(periféricos de -); computador (programas de -),
gravados [programas]; computador (programas
operacionais para -) [gravados]; computador
(teclados de -); computadores; computadores
(impressoras para -); computadores portáteis
[laptop]; comutação (dispositivos elétricos para -);
comutadores; condensadores elétricos [capacitores];
condensadores ópticos; condutores elétricos;
conectores [eletricidade]; conexões elétricas;
conexões para linhas elétricas; conjuntores; contafios; contatos elétricos; controle (aparelhos elétricos
para -); controle remoto (aparelho para -); dados
(suportes magnéticos para -); desenhos animados;
diapositivos [slides] [cromos]; discos compactos
[áudio e vídeo]; discos compactos, rom (ingl.); discos
flexíveis
[disquetes];
discos
fonográficos
(instrumentos para limpeza de -); discos magnéticos;
discos ópticos; disquetes (drives de -) para
computadores;
drives
de
disquetes
para
computadores; dvd (tocadores de -); elétricas
(conexões -); eletrônicas (canetas -) para unidades
de visualização; ensino (aparelhos para -); espelhos
ópticos; fac-símile (aparelhos de -) [fax]; faturamento
(máquinas para -); fibra óptica (cabos de -); fibras
ópticas; filamentos condutores de luz [fibras ópticas];
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filme (aparelhos para cortar -); filtros [fotografia]; fios
(conectores de -) [eletricidade]; fios elétricos; fios
magnéticos; fios para identificação para fios
elétricos; fita magnética (unidades de -) [para
computadores]; fitas magnéticas; fitas para gravação
de som; fitas para limpar cabeçotes de gravação;
flash [fotografia]; fones de ouvido; fusíveis; gravação
de som (suportes para -); gravadores de fita;
identificadores para fios elétricos; impressoras para
computadores; indicadores eletrônicos emissores de
luz; indutores [eletricidade]; interfaces [para
computadores]; juke boxes [informática]; lâmpadas
de flash [fotografia]; lanternas ópticas; leitores de
código de barras; leitores ópticos de caractere;
lentes ópticas; mágicas (lanternas -); magnética
(unidades de fita -) [para computadores]; microfones;
microprocessadores; modems; monitorar (aparelhos
elétricos para -); monitores [periféricos de
computador]; mouse [informática]; mouse pads
[informática]; navegação (dispositivos de -) para
veículos
[computador
de
bordo];
notebook
[computadores]; pads (mouse -) [informática]; pager;
pen drives; periféricos de computador; pilhas
elétricas; plotters [traçador gráfico]; portáteis
(telefones -); processadores [unidades centrais de
processamento] [informática]; processamento de
dados (dispositivos para -); programas de
computador [para download]; programas de
computador gravados; programas de jogos de
computador;
programas
operacionais
para
computador [gravados]; projeção (aparelhos para -);
projeção (telas de -); projetores de diapositivos
[slides] [cromos]; protetores de tomada; quadros
eletrônicos para avisos; rádios; rádios para veículos;
rádios toca-fitas portáteis; receptores de áudio e de
vídeo; réguas [instrumentos de medida]; réguas de
cálculo; réguas de mira para nivelamento
[instrumentos de topografia]; scanners [equipamento
de processamento de dados]; sinais eletrônicos
(transmissores de -); slides (projetores de -)
[diapositivos] [cromos]; slides [diapositivos] [cromos];
somar (máquinas de -); suportes ópticos para dados;
telefone (aparelhos de -); telefones portáteis;
telefônicos (fios -); tele-impressoras [telex]; televisão
(aparelhos de -); telex (máquinas de -); toca-cd
[discos
compactos];
toca-discos;
toca-discos
(agulhas para -); toca-fitas; tomadas, bocais e outros
contatos [conexões elétricas]; transformadores
[eletricidade]; transmissores de sinais eletrônicos;
tubos acústicos; tubos de amplificadores [válvulas];
unidades
centrais
de
processamento
[processadores]
[informática];
walkie-talkies;
adaptador [elemento elétrico básico]; agulha para
aparelho de sonorização; alto-falante para
eletrodoméstico; alto-falante, amplificador, rádio e
toca-fita para automóvel; aparelho de cd para
veículo; aparelho de comunicação; aparelho de
gravação de vídeo; aparelho de gravação e de
reprodução
de
videocassete;
aparelho
de
videocassete; aparelho desmagnetizador de fita;
aparelho e unidade de controle eletrônico para
processamento, avaliação e medição de sinal gerado
por sensor; aparelho ótico para criação de imagem;
aparelho ou instrumento cinematográfico; aparelho
ou instrumento de ensino; aparelho ou instrumento
de fotografia; aparelho ou instrumento de
reprodução; aparelho para cd; aparelho para jogo
adaptado para uso em televisão; aparelho para
produção, distribuição e conversão de energia
elétrica; aparelho, placa e acessórios de
telecomunicação; caixa [estojo] para telefone celular;
caixa de som; caixa protetora [estojo] de máquina
fotográfica; capas [estojos] de cd e dvd; cartão com
circuito integrado [cartão inteligente]; cartucho com
fita de impressão; cartucho de filme; cartucho, cd e
disquete para vídeo game [jogo]; cartuchos com fita
para impressoras matriciais; cartuchos vazios para
impressoras; cd-rom [disco]; cd-rom [drive]; central
telefônica; computador de bordo para veículo;
computador de força [interruptor para -];
condensador elétrico [capacitor]; conduto acústico;
disco acústico; disquete para computador; dvd, disco
digital de vídeo; dvd, disco digital de vídeo aparelho; estojo para filmadora e vídeo; estojo portacds; fita cassete ou de vídeo [gravada ou não]; fita
para
computador;
grampeador
[aparelho];
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headphone [fones de ouvido]; máquina de computar;
máquina de grampear; máquina de registrar; mp3
(tocador de ou suporte para-); notebook
[microcomputador portátil, menor que o laptop];
periódico em fita ou em cd-rom; porta-cd; portadisquete; porteiro-eletrônico; receptor de som; régua
de precisão; selecionador de som [aparelho];
software para jogo e entretenimento [programa de
computador]; suporte para disco; suporte para
televisão, vídeo e som com giro horizontal; teclado
para computador; tela de projeção para filme;
tomógrafo computadorizado [para uso científico ou
industrial];
toques
para
telefone
celular
[downloadable]; vídeo disco; cones de sinalização de
trânsito; porta-retratos digitais;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905751973 09/01/2013
003
Tit.LITHO PLANT IND E COM DE FERTILIZANTES
LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08072276000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LITHO HUMAG
NCL(10)
01
algas
[fertilizantes];
escórias
[fertilizantes]; fertilizantes; fosfatos [fertilizantes]; sais
[fertilizantes]; superfosfatos [fertilizantes];
Procurador: CLEYLTON MENDES PASSOS
No.905752015 09/01/2013
003
Tit.LITHO PLANT IND E COM DE FERTILIZANTES
LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08072276000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOMBRYT GEL
NCL(10)
01
algas
[fertilizantes];
escórias
[fertilizantes]; fertilizantes; fertilizantes (preparações ); fosfatos [fertilizantes]; sais [fertilizantes];
superfosfatos [fertilizantes];
Procurador: CLEYLTON MENDES PASSOS
No.905752058 09/01/2013
003
Tit.EDITORA PESCA BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08921123000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ECOAVENTURA
NCL(10) 41 guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download];
Procurador: AIRTON CARVALHO NASCIMENTO
No.905752066 09/01/2013
003
Tit.ARTIGO V (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00570152283
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Artigo V
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905752082 09/01/2013
003
Tit.CRIARTE SOLUÇÕES EM TI E EDITORA LTDA
- ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00810742000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Mega Artesanato
NCL(10) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; águas-fortes [gravuras];
álbuns; almanaques; almofadas de tinta para
carimbos; amido (material de embalagem, feito de -);
amostras biológicas para uso em microscopia
[material didático]; anéis de charutos; anotações
(blocos para -); anotações (blocos para -);
apagadores para quadros; apagar (moldes para -);
apagar (produtos para -); apontadoras de lápis
(máquinas -) [elétricas ou não elétricas]; apontadores
de lápis [elétricos ou não elétricos]; aquarelas;
aquarelas; aquarelas; aquarelas (godês para -);
aquarelas (godês para -); argila de modelagem
(moldes para -) [material para artistas]; argila de
modelagem (moldes para -) [material para artistas];
argila para modelar; aritméticas (tabelas -);
arquitetura (maquetes de -); arquivo (móveis de -)
[material de escritório] arquivo; arquivos [material de
escritório]; atlas; babadores de papel; bandeiras [de
papel]; bandejas para correspondência; bandejas
para ordenar e contar dinheiro; bandejas para

pintura de parede; bastões de tinta; bilhetes; blocos
[papelaria]; blocos de notas [cadernos]; blocos de
papel em múltiplas vias [papelaria]; blocos para
anotações; blocos para desenho; bobinas para fitas
de tinta; bordados [modelos]; borrachas para apagar;
braçadeiras para instrumentos de escrever;
branquetas para tipografia, exceto de tecido;
brasões [sinetes]; brochuras; buril para gravar águaforte; café (filtros de papel para -); caixas de papelão
ou papel; caixas para canetas; caixas para chapéus
(papelão para -); caixas para selos; calcular (tabelas
para -); calendários; canetas; canetas [material de
escritório]; canetas para desenho; canetas-tinteiro;
capas [papelaria]; carimbar (selos para -); carimbos
(almofadas para -); carimbos (suportes para -);
carimbos [selos]; carimbos [selos] (caixas para -);
cartão de crédito (máquinas não elétricas para
boletos de -); cartão postal; cartas [mapas]; cartas,
cartões, etc *; cartazes [pôsteres]; cartões de
felicitações; cartões de participação [papelaria];
cartões musicais de felicitações; cartões perfurados
para teares de jacquard; cartuchos de papel, de
forma cônica; catálogos; cavaletes para pintura; cera
para lacrar; cheques (porta-talão de -); cilindros para
máquinas de escrever; circulares; clichê estêncil;
clichês para tipografia; clipes de papel; clipes para
canetas; clipes para papel; cola de amido, para
papelaria ou uso doméstico; cola para papelaria ou
para uso doméstico; colas para escritório ou uso
doméstico; colchetes para papel; compassos para
desenhar; componedores; confecção de vestuário
(moldes para -); cópias heliográficas [plantas];
corretivos (líquidos -) [material de escritório]; corrigir
(tintas para -) [heliografia]; cortadores de papel
[material de escritório]; cortar papel (espátulas para ) [material de escritório]; cortes histológicos para fins
didáticos;
cromolitografias;
cromos;
curvas
francesas; decalcomania; decalcomania; decalque
(papel para -); decalques; dedeiras [material de
escritório]; descanso para copos de cerveja;
descansos de mão para pintores; descansos de
papel redondos para mesa; descansos de papel
para copos ou garrafas; desenhar (artigos para -);
desenhar (instrumentos para -); desenho (esquadros
para -); desenho (régua t para -); desenhos
impressos; diagramas; dinheiro (prendedores para -);
documentos (máquinas laminadoras para -), para
escritórios; duplicadores (telas de tinta para -);
duplicadores [mimeógrafo; hectógrafo]; elásticos
para escritório; eletrocardiógrafos (papel para -);
embalagem (material de -), feito de amido;
embalagens de papel para cremes; emoldurar
fotografias (aparelhos para -); encadernação (artigos
para -); encadernação (equipamentos e máquinas
para -) [equipamento de escritório]; encadernação
(fios para -); encadernação (tela para -);
encadernações; encerado (papel -); endereçamento
(placas para -), para máquinas de endereçar;
endereçar (máquinas para -); endereço (selos para ); envelopes (máquinas de escritório para fechar -);
envelopes [papelaria]; envoltórios [papelaria];
escrever (artigos para -); escrever (equipamentos
para -); escrita (modelos de -); escritório (materiais
de -), exceto móveis; esferas para canetas
esferográficas; espátulas para cortar papel [material
de escritório]; esquadros para desenho; estatuetas
de papel machê; esteatita [giz para alfaiates];
estêncil; estêncil [papelaria]; estojos de tintas
[material escolar]; estojos para artigos de escrever
[material de escritório]; estojos para canetas; estojos
para desenho; estojos para escrever; estojos para
moldes; etiquetar (aparelhos manuais para -);
etiquetas adesivas [papelaria]; etiquetas para fichas;
etiquetas, exceto de tecido; fichários para papéis
soltos; fichas [papelaria]; fichas de arquivo;
figurinhas, exceto para jogos; filme plástico para
embrulhar; filme plástico, extensível, para uso em
paletização; filtragem (materiais para -) [papel]; filtro
de papel; filtros de papel para café; fios para
encadernação; fita adesiva (porta -) [material de
escritório]; fitas adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; fitas auto-adesivas [para papelaria ou
uso doméstico]; fitas corretivas [artigos de escritório];
fitas de papel; fitas de papel e cartões para gravação
de programas de computador; fitas de tinta; fitas de
tinta para impressoras de computador; fitas gomadas
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[papelaria]; fitas para máquinas de escrever; folhas
absorventes de papel ou de plástico para embalar
produtos alimentícios; folhas de celulose reciclada
para embrulhar; folhas de papel [papelaria]; folhas
reguladoras de umidade, feitas de papel ou de
plástico, para embalar produtos alimentícios;
folhetos;
formulários
[impressos];
fotografias
(aparelhos para emoldurar -); fotografias (suportes
para -); fotografias [impressos]; fotogravuras;
franquear (máquinas de-) para uso em escritório;
furadores [material de escritório]; galés [tipografia];
galvanotipia (clichês de -); garrafas (embalagens de
papelão ou papel para -); garrafas (invólucros de
papelão ou papel para -); geográficos (mapas -); giz
(porta -); giz para alfaiates; giz para escrever; giz
para litografia; giz para marcar; globos terrestres;
godês para aquarelas; godês para aquarelas; gomas
[substâncias adesivas] para papelaria ou uso
doméstico; gráficas (reproduções -); grampeadores
[material de escritório]; grampos para papel; gravar
(chapas ou placas para -); gravuras; guardanapos de
papel; hectógrafos; higiênico (papel -); horários
impressos; ictiocola para escritório ou uso
doméstico; imagens [representações gráficas];
impressão (conjuntos portáteis para -) [material de
escritório]; impressas (publicações -); impresso
(material -); impressoras de computador (fitas de
tinta para -); impressos [gravuras]; impressos
horários; indicadores não eletrônicos para quadros;
jogo americano de papel para mesa; jornais; laços
de papel; lacrar (cera para-); lacrar (máquinas para -)
para escritório; lacrar (materiais para -) para
papelaria;
laminadoras
(máquinas
-),
para
escritórios; lápis; lápis de carvão; lápis para lousa;
lapiseiras; lenços de papel; lenços de papel para
retirar maquiagem; letras de aço; letras e números
[caracteres de tipografia]; letreiros de papel ou
cartão; litografados (objetos de arte -); litografias;
litográficas (pedras -); livros; livros de canções [song
books (ingl.)]; livros para escrever ou desenhar;
livros razão; lixo (sacos de -), de papel ou plástico;
lousas para escrever; manuais [impressos]; manuais
[impressos]; mapas geográficos; maquetes de
arquitetura; maquiagem (lenços de papel para retirar
-); máquinas de escrever [elétricas ou não elétricas];
máquinas não elétricas para boletos de cartão de
crédito; marcadores de livros; marcadores de texto
[artigos de papelaria]; marcar (giz para -); massa
para modelar, exceto para uso odontológico; mataborrões; material didático [exceto aparelhos];
material escolar [papelaria]; matérias plásticas para
modelar; microondas (sacos para cozinhar em forno
-); mimeografar (aparelhos e máquinas para -);
minas de lápis; minas de lápis (porta -); modelar
(materiais para -); modelar (pasta para -); moldes
para apagar; moldes para argila de modelagem
[material para artistas]; moldes para argila de
modelagem [material para artistas]; moldes para
confecção de vestuário; molduras para compor
[quadros]; móveis de arquivo [material de escritório];
nanquim (tinta -); numeradores [máquinas para
numerar]; números [caracteres de tipografia];
obliteradora (máquina -) [máquina de selo]; obreias
para cartas; oleografias; paletas para pintores;
paletização (filme plástico, extensível, para uso em );
panfletos;
panfletos
[flyers];
pantógrafos
[instrumentos para desenho]; papéis soltos (fichários
para -); papel (fitas de -); papel (guardanapos de -);
papel (laços de -); papel (pesos para -); papel *;
papel carbono; papel de carta; papel encerado;
papel higiênico; papel laminado; papel luminoso;
papel machê; papel para cobrir vasos de flores;
papel para embalagem; papel para embrulho; papel
para
máquinas
registradoras;
papel
para
radiogramas; papel toalha; papel xuan [para pintura
e caligrafia chinesas]; papelão (artigos de -); papelão
(tubos de -); papelão *; papelão de pasta [polpa] de
madeira; papelaria (artigos de -); papel-pergaminho;
pastas [colas] para escritório ou uso doméstico;
pastas [papelaria]; pastas de arquivo; pastas para
documentos [artigos de papelaria]; pastas para
papéis; pastas para papéis; pastéis [lápis ou
bastões]; pedras litográficas; penas (limpa -)
[canetas]; penas de aço; pentes para marmorear;
percevejos [tachas]; perfurar (máquinas para -)
[material de escritório]; periódicos; picotar papel
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(máquinas para -) [artigo de escritório]; pincéis
[brochas]; pincéis para escrever; pincéis para
pintores; pintores de parede (rolos para -); pintura
(cavaletes para -); pinturas [quadros] com ou sem
moldura; placas de endereçamento, para máquinas
de endereçar; placas para carimbar; plantas
[impressos]; plástico bolha [para embalagem ou
empacotamento]; ponta de pena de escrever de
ouro; porta fita adesiva [material de escritório]; porta
passaporte; porta-canetas; porta-talão de cheques;
pranchetas; pranchetas para desenho; prendedores
para dinheiro; programas de computador (fitas de
papel e cartões para gravação de -); prospectos;
publicações impressas; quadradas (réguas -);
quadros (apagadores para -); quadros (indicadores
não eletrônicos para -); quadros de avisos, de papel
ou papelão; quadros de pasta [polpa] de madeira
[papelaria];
quadros-negros;
raspadeiras
de
escritório [apagadores]; recortes (álbuns de -);
regretas [componedores]; régua t para desenho;
réguas
para
desenhar;
réguas
quadradas;
representações gráficas; reproduções gráficas;
retratos; revestimento de papel para gavetas
[perfumado ou não]; revistas [periódicos]; revistas
em quadrinhos; rolos para pintores de parede;
rosários; sacos [invólucros, sacolas] para embalar,
de papel ou plástico; sacos de lixo, de papel ou
plástico; sacos para cozinhar em forno microondas;
selos [sinetes]; selos de correio; selos para
endereço; sinalizadores de papel ou papelão;
suportes de livros; suportes para canetas e lápis;
tabelas aritméticas; tabelas para calcular; tachas
[percevejos]; teares de jacquard (cartões perfurados
para -); tecidos para encadernação; teclas para
máquinas de escrever; tela para decalque; tela para
encadernação; telas de tinta para duplicadores; telas
de tinta para máquinas de reprodução de
documentos; telas gomadas para papelaria; telas
para pintura; terços; terrestres (globos -); tinta
(pedras de -) [recipientes de tintas]; tintas *; tinteiros;
tinteiros porta-canetas; tipografia (caracteres de -);
tipos [numerais e letras de tipografia]; tiras adesivas
para papelaria ou para uso doméstico; tiras de
encadernação; toalhas de mesa e guardanapos, de
papel; toalhas de papel para mesa; toalhas de rosto,
de papel; traçar (estiletes para -) para desenho;
transparências [papelaria]; tubos de papelão;
umedecedores
[material
de
escritório];
umedecedores para superfícies gomadas [material
de escritório]; vasos de flores (papel para cobrir -);
vinhetas (aparelhos para fazer -); viscose (folhas de ) para embalar; adesivo [material de escritório];
adesivo para álbum de figurinha; agenda; aglutinante
para escritório; almofada absorvente para alimentos;
anel de papel e papelão para charuto; anuário;
apagador de tinta [corretivo]; apara de papel; apoio
de mão para pintor; apontador para lápis de
maquiagem; apostila para fim educacional; arquivo
de mesa para microfilme; bandeja para tinta; baralho
para cartomancia; baralho para tarô; berço para
mata-borrão; bilhete de papel ou de cartolina; bobina
de papel e papelão; bobina gomada [para escritório];
bolacha para chope [descanso para copo de
cerveja]; boletim informativo; bonecos para fins
didáticos [material didático]; brocha [artigo para
pintura]; caderneta de nota; caderno de caligrafia;
caderno escolar; caderno para música; caneta com
multi-uso [p.e. caneta-relógio, caneta-lanterna];
caneta comum ou de precisão para desenho técnico;
capa de papel para assento de vaso sanitário; capa
de papel para disco; capa plástica para
encadernação ou para disco; caractere de imprensa;
cardápio [cartão para -]; carga para caneta; carimbo;
carta geográfica; cartão; cartão com imagem e
mensagem impressa; cartão de crédito telefônico
não codificado magneticamente; cartão de visita;
cartão impresso para crachá; cartão moldado; cartão
oleado; cartão para menu [cardápio]; cartão postal
sonoro; cartolina; carvão para desenhar [lápis de -];
chapéus de festa em papel; classificador [artigo de
escritório]; clichê de borracha para tipografia; clichê
plástico para tipografia; clichê termoplástico para
tipografia; coador [filtro] de papel; compilação de
obra literária; condutor descartável para a mulher
urinar de pé; cortador [material de escritório]; cortina
de papel; diário; dicionário; duplicata [impresso]; elo

de papel ou papelão; embalagens de papel ou
plástico; embalagens feitas de celulose regenerada;
enciclopédia; esfera para máquina de escrever;
estereótipo [clichê]; estilográfo [caneta tinteiro];
fatura e formulário; fichário de mesa; figuras para
colecionador [artigos de papelaria]; filme de
polietileno [para embalar ou embrulhar]; fitas de tinta
para impressoras; fotótipo [clichê]; grafite [lápis para
desenho]; grafite [mina para lapiseira]; grampeador
[material de escritório]; hebdomadário [semanário;
publicação]; kits educacionais, compreendendo livros
e cassetes de áudio, embalados como uma unidade;
kits educacionais, compreendendo livros e cds ou
dvds, embalados como uma unidade; kits
educacionais, compreendendo livros e mídia
magnética, embalados como uma unidade; livro
cartonado; livro de bolso; livro de contabilidade; livro
de tombo; livro didático; livro encadernado; livro
litúrgico; molde de papel e de papelão; papel
acetinado; papel almaço pautado; papel cartão;
papel contínuo; papel crepom; papel da china; papel
da holanda; papel da índia; papel de seda; papel
descartável para assento sanitário; papel estêncil;
papel marmorizado; papel para gráfica; papel
vegetal; porta-lápis; publicações em fascículos
impressos; rolos para pintores de parede; serpentina
de papel; sinete para lacrar; suporte para mata
borrão; tábua ou chapa para desenho; testes,
exercícios ou provas de inteligência (material
impresso); tinta para artista; tinta para escrever [para
tinteiros]; trincha [material de pintura];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905752236 09/01/2013
003
Tit.LEVI STRAUSS & CO. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7489692
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LEVI'S DOUBLE STITCH
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(roupas de -); banho (roupões de -); cachecóis;
calçados *; calçados em geral *; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
chapéus, bonés etc; cintos [vestuário]; coletes;
gravatas; íntima (roupa -); jaquetas; jérseis
[vestuário]; leggings [calças]; lenços de pescoço;
luvas [vestuário]; malhas [vestuário]; meias; parcas;
pescoço (lenços de -); pijamas; praia (roupas de -);
pulôveres; roupa de baixo; roupa íntima; roupas de
banho; roupões de banho; sandálias; suéteres; trajes
de banho; vestuário *; camisola; echarpe;
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905752295 09/01/2013
Tit.GLAUBER CARDOSO DE FARIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26619798837
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: wok express
NCL(10) 43 lanchonetes; restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905752406 09/01/2013
003
Tit.GASOME PARK ESTACIONAMENTO,
INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02238435000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FEIRINHA DA CONCÓRDIA
NCL(10) 35 organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; promoção de
vendas [para terceiros]; administração comercial;
administração comercial de shopping center; aluguel
de stands;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.905752422 09/01/2013
003
Tit.VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17281115000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Grupo VAB
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
avaliações de negócios; consultoria em organização
de negócios; consultoria profissional em negócios;
gestão (consultoria em -) de negócios; negócios
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(avaliações de -); negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (informações de -);
negócios (levantamentos de informações de -);
administração de empresa; administração de holding
[tipo de empresa]; especialistas em eficiência de
negócios;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.905752473 09/01/2013
003
Tit.VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17281115000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Grupo VAB
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
financeira; administração predial; aluguel (serviços
de cobrança de -); aluguel de apartamentos; aluguel
de escritórios [imóveis]; arrendamento de imóveis;
avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis];
avaliação imobiliária; capital (investimentos de -)
[finanças]; cobrança de aluguel (serviços de -);
consultoria financeira; imobiliária (avaliação -);
aluguel de loja [imóvel]; assessoria, consultoria e
informação em administração de patrimônio;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária; assessoria, consultoria e informação em
investimentos; comércio de imóveis; imóveis [compra
e venda de -]; incorporação de imóvel; leasing de
imóveis; loteamento imobiliário; participação em
outras sociedades;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.905752481 09/01/2013
003
Tit.DE SIRIUS COSMÉTICOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02859331000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KERAAHAS
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético;
adesivos
para
enfeitar
unhas;
adstringentes para uso cosmético; água de cheiro;
água de colônia; água de colônia; água de lavanda;
água oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; algodão para fins cosméticos (hastes
com pontas de -); algodão para uso cosmético;
almíscar [perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas
(óleo de -); amêndoas (sabonete de -);
antitranspirante (sabonete -); antitranspirantes
[produtos de toalete]; aromáticos [óleos essenciais];
bálsamo, exceto para uso medicinal; banhos
(preparações cosméticas para -); barba (tinturas
para -); barbear (produtos para -); batons para os
lábios; beleza (máscaras de -); bigode (cera para -);
brilho para os lábios; bronzear (preparações para-)
[cosméticos]; cabelos (preparações para ondular -);
cabelos (tinturas para os -); cabelos postiços
(substâncias adesivas para fixar -); cera para bigode;
cera para depilação; cílios (produtos cosméticos
para os-); cílios postiços; cílios postiços (substâncias
adesivas para fixar -); clarear (cremes para -) a pele;
cosméticos; cosméticos (estojos de -); cosméticos
(estojos de); cosméticos para os cílios; cremes para
clarear pele; decalques decorativos para uso
cosmético; defumação (produtos para -) [perfumaria];
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desodorante
(sabonete
-);
desodorantes
[perfumaria];
emagrecimento
(preparações
cosméticas para -); esmalte para as unhas; esmalte
para unhas; essências etéreas; etéreas (essências ); extratos de flores [perfumaria]; filtros solares; flores
(extratos de -) [perfumaria]; fragrâncias (mistura de ); géis de massagem, exceto para uso medicinal;
geléia de petróleo para uso cosmético; gorduras
para uso cosmético; hálito (pulverizadores para
perfumar -); hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos; lápis de sobrancelhas; lápis para uso
cosmético; laquê para cabelos; leite de amêndoas
para uso cosmético; leites de limpeza para toalete;
lenços impregnados com loções cosméticas; loções
capilares; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); loções pós-barba; madeira aromática;
maquiagem (produtos para -); maquiagem (produtos
para remover -); maquiagem para o rosto; menta
para perfumaria; neutralizadores (produtos -) para
permanentes nos cabelos; óleos essenciais; óleos
para perfumes e essências; óleos para toalete; óleos
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para uso cosmético; ondular os cabelos
(preparações para -); pedra de barbear [adstrigente];
pedra-pomes; pedras de alúmen [pedras-ume]
[adstrigente]; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
perfumes de flores (bases para -); permanentes nos
cabelos (produtos neutralizadores para -); pés
(sabonetes antitranspirantes para os -); pó para
maquiagem; pomadas para uso cosmético; postiças
(unhas -); postiços (cílios -); preparações cosméticas
para emagrecimento; preparações de aloe vera para
uso cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; preparações para proteção solar; produtos
depilatórios; pulverizadores para perfumar hálito;
rosa (óleo de -); roupa (sachês para perfumar -);
sabonete antitranspirante para os pés; sabonete
desodorante; sabonete medicinal; sabonete para
barbear; sabonetes; sachês para perfumar roupa;
sais de banho, exceto para uso medicinal;
sobrancelhas (lápis de -); talco para toalete; tinturas
cosméticas; tinturas para os cabelos; toalete
(produtos de-); unhas (esmalte para -); unhas
(produtos para o cuidado das -); unhas postiças;
xampus; acetona (removedor de esmalte de unhas);
água dentifrícia; água depilatória; água-de-toalete;
alga [cosmético]; antiperspirante [desodorante];
argila para estética; banho de espuma (preparações
para - ), exceto para uso medicinal; banho de
imersão de uso pessoal (preparações para - ),
exceto para uso medicinal; caixa para pó de arroz
[estojo cosmético]; cola para unha artificial;
condicionador [cosmético]; creme desengraxante
para limpeza de mãos; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; cristal para banho
de uso pessoal; erva para banho; estojo cosmético;
estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
reais); matéria prima para indústria cosmética;
odorizadores de uso pessoal; papel impregnado de
substância para higiene pessoal; pastilhas e gomas
de mascar para fins cosméticos; preparação
cosmética para redução da gordura localizada;
produto de higiene pessoal à base de própole;
removedor de cosmético; henna [tintura cosmética];
Procurador: PAULO ROBERTO AGUIAR DE
FREITAS
No.905752546 09/01/2013
003
Tit.COOPERATIVA CENTRAL DE LOGÍSTICA E
APOIO A NATUREZA - COOPCLEAN (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11380534000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COOPCLEAN
NCL(10) 40 lixo e resíduos (reciclagem de -) [informação em]; lixo e resíduos (reciclagem de -) [consultoria em]; lixo e resíduos (reciclagem de -) [assessoria em]; lixo e resíduos (reciclagem de -);
reciclagem de resíduos e lixo - [informação em];
reciclagem de resíduos e lixo - [consultoria em];
reciclagem de resíduos e lixo - [assessoria em];
reciclagem de resíduos e lixo; separação de resíduo
urbano para reciclagem - [informação em];
separação de resíduo urbano para reciclagem [consultoria em]; separação de resíduo urbano para
reciclagem - [assessoria em]; separação de resíduo
urbano para reciclagem;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905752589 09/01/2013
003
Tit.TANIA MARIA CUNHA SCHAEFER (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24570613772
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE DA LENTE
NCL(10) 44 oculista (serviços de -) - [informação
em]; oculista (serviços de -) - [consultoria em];
oculista (serviços de -) - [assessoria em]; oculista
(serviços de -); assessoria, consultoria e informação
médica; assessoria, consultoria e informação na
área médica; assessoria, consultoria e informação
no campo da saúde e da medicina; assessoria,
consultoria e informação sobre cuidados médicos;
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA

No.905752619 09/01/2013
003
Tit.DSI - EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35709450000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NWAY
NCL(10) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; álbuns; almanaques;
almofadas de tinta para carimbos; anotações (blocos
para -); apagadores para quadros; apagar (moldes
para -); apontadores de lápis [elétricos ou não
elétricos]; aquarelas; aritméticas (tabelas -); arquivo
(móveis de -) [material de escritório] arquivo;
arquivos [material de escritório]; atlas; babadores de
papel; bandeiras [de papel]; bandejas para
correspondência;
bastões
de
tinta;
blocos
[papelaria]; blocos de notas [cadernos]; blocos de
papel em múltiplas vias [papelaria]; blocos para
anotações; blocos para desenho; bobinas para fitas
de tinta; bordados [modelos]; borrachas para apagar;
branquetas para tipografia, exceto de tecido;
brasões [sinetes]; brochuras; caixas de papelão ou
papel; caixas para canetas; caixas para selos;
calcular (tabelas para -); calendários; canetas;
canetas [material de escritório]; canetas para
desenho;
canetas-tinteiro;
capas
[papelaria];
carimbar (selos para -); carimbos (almofadas para -);
carimbos (suportes para -); carimbos [selos];
carimbos [selos] (caixas para -); cartão postal; cartas
[mapas]; cartas, cartões, etc *; cartuchos de papel,
de forma cônica; catálogos; cavaletes para pintura;
cheques (porta-talão de -); circulares; clichê estêncil;
clichês para tipografia; clipes para canetas; clipes
para papel; cola de amido, para papelaria ou uso
doméstico; cola para papelaria ou para uso
doméstico; colas para escritório ou uso doméstico;
colchetes para papel; compassos para desenhar;
corretivos (líquidos -) [material de escritório]; corrigir
(tintas para -) [heliografia]; cortadores de papel
[material de escritório]; cortar papel (espátulas para ) [material de escritório]; cromolitografias; cromos;
decalcomania; decalque (papel para -); decalques;
dedeiras [material de escritório]; descansos de mão
para pintores; desenhar (artigos para -); desenhar
(instrumentos para -); desenho (esquadros para -);
desenho (régua t para -); desenhos impressos;
diagramas; duplicadores (telas de tinta para -);
elásticos para escritório; eletrocardiógrafos (papel
para -); embalagem (material de -), feito de amido;
encadernação (artigos para -); encadernação (fios
para -); encadernação (tela para -); encadernações;
encerado (papel -); envelopes [papelaria]; envoltórios
[papelaria]; escrita (modelos de -); escritório
(materiais de -), exceto móveis; esferas para canetas
esferográficas; espátulas para cortar papel [material
de escritório]; esquadros para desenho; estatuetas
de papel machê; esteatita [giz para alfaiates];
estêncil; estêncil [papelaria]; estojos de tintas
[material escolar]; estojos para artigos de escrever
[material de escritório]; estojos para canetas; estojos
para desenho; estojos para escrever; estojos para
moldes; etiquetar (aparelhos manuais para -);
etiquetas adesivas [papelaria]; etiquetas para fichas;
etiquetas, exceto de tecido; fichários para papéis
soltos; fichas [papelaria]; fichas de arquivo; filme
plástico para embrulhar; filme plástico, extensível,
para uso em paletização; filtro de papel; fios para
encadernação; fita adesiva (porta -) [material de
escritório]; fitas adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; fitas auto-adesivas [para papelaria ou
uso doméstico]; fitas de papel; fitas de papel e
cartões para gravação de programas de computador;
fitas de tinta; fitas de tinta para impressoras de
computador; fitas gomadas [papelaria]; fitas para
máquinas de escrever; folhas de celulose reciclada
para embrulhar; folhas de papel [papelaria]; folhetos;
formulários [impressos]; fotografias (suportes para -);
fotogravuras; furadores [material de escritório]; galés
[tipografia]; giz (porta -); giz para escrever; giz para
litografia; giz para marcar; globos terrestres; godês
para aquarelas; gomas [substâncias adesivas] para
papelaria ou uso doméstico; grampeadores [material
de escritório]; grampos para papel; gravuras;
guardanapos de papel; impresso (material -);
indicadores não eletrônicos para quadros; jornais;
lacrar (máquinas para -) para escritório; lacrar
(materiais para -) para papelaria; laminadoras
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(máquinas -), para escritórios; lápis; lapiseiras;
lenços de papel; letras e números [caracteres de
tipografia]; litografias; livros; lousas para escrever;
manuais [impressos]; mapas geográficos; máquinas
de escrever [elétricas ou não elétricas]; marcadores
de livros; massa para modelar, exceto para uso
odontológico; mata-borrões; material didático [exceto
aparelhos]; material escolar [papelaria]; matérias
plásticas para modelar; mimeografar (aparelhos e
máquinas para -); minas de lápis; minas de lápis
(porta -); modelar (materiais para -); moldes para
apagar; moldes para confecção de vestuário;
molduras para compor [quadros]; móveis de arquivo
[material de escritório]; nanquim (tinta -); números
[caracteres de tipografia]; paletas para pintores;
paletização (filme plástico, extensível, para uso em ); pantógrafos [instrumentos para desenho]; papel
(pesos para -); papel *; papel carbono; papel de
carta; papel encerado; papel laminado; papel
luminoso; papel machê; papel para cópias
[papelaria]; papel para eletrocardiógrafos; papel para
embalagem; papel para embrulho; papel para
máquinas registradoras; papel para radiogramas;
papel toalha; papelão (artigos de -); papelão (tubos
de -); papelão *; papelão de pasta [polpa] de
madeira; papelaria (artigos de -); papel-pergaminho;
pastas [colas] para escritório ou uso doméstico;
pastas [papelaria]; pastas de arquivo; pastas para
documentos [artigos de papelaria]; pastas para
papéis; pastéis [lápis ou bastões]; penas (limpa -)
[canetas]; percevejos [tachas]; perfurar (máquinas
para -) [material de escritório]; periódicos; picotar
papel (máquinas para -) [artigo de escritório]; pincéis
[brochas]; pintura (cavaletes para -); pinturas
[quadros] com ou sem moldura; porta fita adesiva
[material de escritório]; porta passaporte; portacanetas; porta-talão de cheques; pranchetas;
pranchetas para desenho; prendedores para
dinheiro; programas de computador (fitas de papel e
cartões para gravação de -); publicações impressas;
quadradas (réguas -); quadros (apagadores para -);
quadros de avisos, de papel ou papelão; quadrosnegros; raspadeiras de escritório [apagadores];
régua t para desenho; réguas para desenhar; réguas
quadradas; revistas [periódicos]; sacos [invólucros,
sacolas] para embalar, de papel ou plástico;
suportes de livros; suportes para canetas e lápis;
tabelas aritméticas; tabelas para calcular; tela para
decalque; tintas *; tinteiros; tinteiros porta-canetas;
tipografia (caracteres de -); tipos [numerais e letras
de tipografia]; tiras adesivas para papelaria ou para
uso doméstico; tiras de encadernação; traçar
(estiletes para -) para desenho; transparências
[papelaria]; tubos de papelão; umedecedores
[material de escritório]; umedecedores para
superfícies gomadas [material de escritório]; viscose
(folhas de -) para embalar; adesivo [material de
escritório]; adesivo para álbum de figurinha; agenda;
anuário; apagador de tinta [corretivo]; apara de
papel; apoio de mão para pintor; apostila para fim
educacional; arquivo de mesa para microfilme;
baralho para cartomancia; berço para mata-borrão;
bobina de papel e papelão; bobina gomada [para
escritório]; boletim informativo; caderneta de nota;
caderno de caligrafia; caderno escolar; caderno para
música; caneta com multi-uso [p.e. caneta-relógio,
caneta-lanterna]; caneta comum ou de precisão para
desenho técnico; capa de papel para disco;
caractere de imprensa; carga para caneta; carimbo;
carta geográfica; cartão; cartão com imagem e
mensagem impressa; cartão impresso para crachá;
cartolina; carvão para desenhar [lápis de -];
classificador [artigo de escritório]; cortador [material
de escritório]; diário; dicionário; duplicata [impresso];
elo de papel ou papelão; embalagens de papel ou
plástico; enciclopédia; esfera para máquina de
escrever; estereótipo [clichê]; estilográfo [caneta
tinteiro]; fatura e formulário; fichário de mesa; filme
de polietileno [para embalar ou embrulhar]; fitas de
tinta para impressoras; fotótipo [clichê]; grafite [lápis
para desenho]; grafite [mina para lapiseira]; molde
de papel e de papelão; papel almaço pautado; papel
cartão; papel contínuo; papel crepom; papel da
china; papel da holanda; papel da índia; papel de
seda; papel estêncil; papel marmorizado; papel para
gráfica; papel vegetal; porta-lápis; publicações em
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fascículos impressos; serpentina de papel; suporte
para mata borrão; tábua ou chapa para desenho;
tinta para escrever [para tinteiros]; trincha [material
de pintura];
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905752651 09/01/2013
003
Tit.COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA
DIGITAL (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10362905000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAFE PHONE
NCL(10) 09 telefone (aparelhos de -); telefones
portáteis; aparelho de comunicação; aparelho de
telecomunicação;
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905752660 09/01/2013
003
Tit.ANDREY ANDERSON ZANELLA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95291750944
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SUL ATLANTICO
NCL(10) 35 contabilidade - [informação em];
contabilidade - [consultoria em]; contabilidade [assessoria em]; contabilidade;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905752732 09/01/2013
003
Tit.DSI - EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35709450000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NWARE
NCL(10) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; álbuns; almanaques;
almofadas de tinta para carimbos; anotações (blocos
para -); apagadores para quadros; apagar (moldes
para -); apontadores de lápis [elétricos ou não
elétricos]; aquarelas; aritméticas (tabelas -); arquivo
(móveis de -) [material de escritório] arquivo;
arquivos [material de escritório]; atlas; babadores de
papel; bandeiras [de papel]; bandejas para
correspondência;
bastões
de
tinta;
blocos
[papelaria]; blocos de notas [cadernos]; blocos de
papel em múltiplas vias [papelaria]; blocos para
anotações; blocos para desenho; bobinas para fitas
de tinta; bordados [modelos]; borrachas para apagar;
branquetas para tipografia, exceto de tecido;
brasões [sinetes]; brochuras; caixas de papelão ou
papel; caixas para canetas; caixas para selos;
calcular (tabelas para -); calendários; canetas;
canetas [material de escritório]; canetas para
desenho;
canetas-tinteiro;
capas
[papelaria];
carimbar (selos para -); carimbos (almofadas para -);
carimbos (suportes para -); carimbos [selos];
carimbos [selos] (caixas para -); cartão postal; cartas
[mapas]; cartas, cartões, etc *; cartuchos de papel,
de forma cônica; catálogos; cavaletes para pintura;
cheques (porta-talão de -); circulares; clichê estêncil;
clichês para tipografia; clipes para canetas; clipes
para papel; cola de amido, para papelaria ou uso
doméstico; cola para papelaria ou para uso
doméstico; colas para escritório ou uso doméstico;
colchetes para papel; compassos para desenhar;
corretivos (líquidos -) [material de escritório]; corrigir
(tintas para -) [heliografia]; cortadores de papel
[material de escritório]; cortar papel (espátulas para ) [material de escritório]; cromolitografias; cromos;
decalcomania; decalque (papel para -); decalques;
dedeiras [material de escritório]; descansos de mão
para pintores; desenhar (artigos para -); desenhar
(instrumentos para -); desenho (esquadros para -);
desenho (régua t para -); desenhos impressos;
diagramas; duplicadores (telas de tinta para -);
elásticos para escritório; eletrocardiógrafos (papel
para -); embalagem (material de -), feito de amido;
encadernação (artigos para -); encadernação (fios
para -); encadernação (tela para -); encadernações;
encerado (papel -); envelopes [papelaria]; envoltórios
[papelaria]; escrita (modelos de -); escritório
(materiais de -), exceto móveis; esferas para canetas
esferográficas; espátulas para cortar papel [material
de escritório]; esquadros para desenho; estatuetas
de papel machê; esteatita [giz para alfaiates];
estêncil; estêncil [papelaria]; estojos de tintas
[material escolar]; estojos para artigos de escrever

[material de escritório]; estojos para canetas; estojos
para desenho; estojos para escrever; estojos para
moldes; etiquetar (aparelhos manuais para -);
etiquetas adesivas [papelaria]; etiquetas para fichas;
etiquetas, exceto de tecido; fichários para papéis
soltos; fichas [papelaria]; fichas de arquivo; filme
plástico para embrulhar; filme plástico, extensível,
para uso em paletização; filtro de papel; fios para
encadernação; fita adesiva (porta -) [material de
escritório]; fitas adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; fitas auto-adesivas [para papelaria ou
uso doméstico]; fitas de papel; fitas de papel e
cartões para gravação de programas de computador;
fitas de tinta; fitas de tinta para impressoras de
computador; fitas gomadas [papelaria]; fitas para
máquinas de escrever; folhas de celulose reciclada
para embrulhar; folhas de papel [papelaria]; folhetos;
formulários [impressos]; fotografias (suportes para -);
fotogravuras; furadores [material de escritório]; galés
[tipografia]; giz (porta -); giz para escrever; giz para
litografia; giz para marcar; globos terrestres; godês
para aquarelas; gomas [substâncias adesivas] para
papelaria ou uso doméstico; grampeadores [material
de escritório]; grampos para papel; gravuras;
guardanapos de papel; horários impressos; impresso
(material -); indicadores não eletrônicos para
quadros; jornais; lacrar (máquinas para -) para
escritório; lacrar (materiais para -) para papelaria;
laminadoras (máquinas -), para escritórios; lápis;
lapiseiras; lenços de papel; letras e números
[caracteres de tipografia]; litografias; livros; lousas
para escrever; manuais [impressos]; mapas
geográficos; máquinas de escrever [elétricas ou não
elétricas]; marcadores de livros; massa para
modelar, exceto para uso odontológico; mataborrões; material didático [exceto aparelhos];
material escolar [papelaria]; matérias plásticas para
modelar; mimeografar (aparelhos e máquinas para ); minas de lápis; minas de lápis (porta -); modelar
(materiais para -); moldes para apagar; moldes para
confecção de vestuário; molduras para compor
[quadros]; móveis de arquivo [material de escritório];
nanquim (tinta -); números [caracteres de tipografia];
paletas para pintores; paletização (filme plástico,
extensível,
para
uso
em
-);
pantógrafos
[instrumentos para desenho]; papel (pesos para -);
papel *; papel carbono; papel de carta; papel
encerado; papel laminado; papel luminoso; papel
machê; papel para cópias [papelaria]; papel para
eletrocardiógrafos; papel para embalagem; papel
para embrulho; papel para máquinas registradoras;
papel para radiogramas; papel toalha; papelão
(artigos de -); papelão (tubos de -); papelão *;
papelão de pasta [polpa] de madeira; papelpergaminho; pastas [colas] para escritório ou uso
doméstico; pastas [papelaria]; pastas de arquivo;
pastas para documentos [artigos de papelaria];
pastas para papéis; pastéis [lápis ou bastões]; penas
(limpa -) [canetas]; percevejos [tachas]; perfurar
(máquinas para -) [material de escritório]; periódicos;
picotar papel (máquinas para -) [artigo de escritório];
pincéis [brochas]; pincéis para pintores; pintura
(cavaletes para -); pinturas [quadros] com ou sem
moldura; porta fita adesiva [material de escritório];
porta passaporte; porta-canetas; porta-talão de
cheques; pranchetas; pranchetas para desenho;
prendedores
para
dinheiro;
programas
de
computador (fitas de papel e cartões para gravação
de -); publicações impressas; quadradas (réguas -);
quadros (apagadores para -); quadros de avisos, de
papel ou papelão; quadros-negros; raspadeiras de
escritório [apagadores]; régua t para desenho;
réguas para desenhar; réguas quadradas; revistas
[periódicos]; sacos [invólucros, sacolas] para
embalar, de papel ou plástico; suportes de livros;
suportes para canetas e lápis; tabelas aritméticas;
tabelas para calcular; tela para decalque; tintas *;
tinteiros;
tinteiros
porta-canetas;
tipografia
(caracteres de -); tipos [numerais e letras de
tipografia]; tiras adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; tiras de encadernação; traçar (estiletes
para -) para desenho; transparências [papelaria];
tubos de papelão; umedecedores [material de
escritório]; umedecedores para superfícies gomadas
[material de escritório]; viscose (folhas de -) para
embalar; adesivo [material de escritório]; adesivo
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para álbum de figurinha; agenda; anuário; apagador
de tinta [corretivo]; apara de papel; apoio de mão
para pintor; apostila para fim educacional; arquivo de
mesa para microfilme; baralho para cartomancia;
berço para mata-borrão; bobina de papel e papelão;
bobina gomada [para escritório]; boletim informativo;
caderneta de nota; caderno de caligrafia; caderno
escolar; caderno para música; caneta com multi-uso
[p.e. caneta-relógio, caneta-lanterna]; caneta comum
ou de precisão para desenho técnico; capa de papel
para disco; caractere de imprensa; carga para
caneta; carimbo; carta geográfica; cartão; cartão
com imagem e mensagem impressa; cartão
impresso para crachá; cartolina; carvão para
desenhar [lápis de -]; classificador [artigo de
escritório]; cortador [material de escritório]; diário;
dicionário; duplicata [impresso]; elo de papel ou
papelão; embalagens de papel ou plástico;
enciclopédia; esfera para máquina de escrever;
estereótipo [clichê]; estilográfo [caneta tinteiro];
fatura e formulário; fichário de mesa; filme de
polietileno [para embalar ou embrulhar]; fitas de tinta
para impressoras; fotótipo [clichê]; grafite [lápis para
desenho]; grafite [mina para lapiseira]; molde de
papel e de papelão; papel acetinado; papel almaço
pautado; papel cartão; papel contínuo; papel
crepom; papel da china; papel da holanda; papel da
índia; papel de seda; papel estêncil; papel
marmorizado; papel para gráfica; papel vegetal;
porta-lápis; publicações em fascículos impressos;
serpentina de papel; suporte para mata borrão;
tábua ou chapa para desenho; tinta para escrever
[para tinteiros]; trincha [material de pintura];
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905752740 09/01/2013
003
Tit.ANDREY ANDERSON ZANELLA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95291750944
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MANOLO BLAHNIK
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905752759 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de lavanda; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; almíscar [perfumaria];
amêndoas (óleo de -); amêndoas (sabonete de -);
antitranspirante (sabonete -); aromáticos [óleos
essenciais]; barbear (produtos para -); batons para
os lábios; beleza (máscaras de -); brilho para os
lábios; bronzear (preparações para-) [cosméticos];
cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cedro (óleos essenciais de -);
cílios (produtos cosméticos para os-); clarear
(cremes para -) a pele; cosméticos; cosméticos
(estojos de -); cremes cosméticos; cremes para
clarear pele; dental (géis para clareamento -);
depilatórios (produtos -); desodorante (sabonete -);
desodorantes [perfumaria]; esmalte para as unhas;
essenciais (óleos -); filtros solares; fragrâncias
(mistura de -); géis de massagem, exceto para uso
medicinal; jasmim (óleo de -); lápis de sobrancelhas;
laquê para cabelos; leite de amêndoas para uso
cosmético; lenços impregnados com loções
cosméticas; limão (óleos essenciais de -); loções
capilares; loções para uso cosmético; loções pósbarba; maquiagem para o rosto; óleo de lavanda;
óleos essenciais; óleos essenciais de limão; ondular
os cabelos (preparações para -); pele (cremes para
clarear a -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
postiças (unhas -); preparações cosméticas para
emagrecimento; preparações de aloe vera para uso
cosmético; preparações para proteção solar; rosa
(óleo de -); sabonetes; shampoo a seco;
sobrancelhas (cosméticos para as -); tinturas
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cosméticas; xampus; antiperspirante [desodorante];
argila para estética; banho de espuma (preparações
para - ), exceto para uso medicinal; condicionador
[cosmético]; cristal para banho de uso pessoal; erva
para banho; removedor de cosmético;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905752821 09/01/2013
003
Tit.INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIÂNIA LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10585047000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Nintai
NCL(10) 41 assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905752864 09/01/2013
003
Tit.JACUZZI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59105007000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACQUAMASTER
NCL(10) 11 abrandamento da água (aparelhos para
-); acessórios de regulagem e segurança para
aparelhos de água; acessórios de regulagem e
segurança para canos de gás; água ou gás
(acessórios de regulagem para aparelhos e canos de
-); resfriamento (instalações de -) para líquidos;
válvulas reguladoras de nível em reservatórios;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905752872 09/01/2013
003
Tit.JACUZZI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59105007000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACQUAMASTER PLUS
NCL(10) 11 abrandamento da água (aparelhos para
-); acessórios de regulagem e segurança para
aparelhos de água; acessórios de regulagem e
segurança para canos de gás; água ou gás
(acessórios de regulagem para aparelhos e canos de
-); resfriamento (instalações de -) para líquidos;
válvulas reguladoras de nível em reservatórios;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905752902 09/01/2013
003
Tit.JACUZZI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59105007000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACQUA FLUX
NCL(10) 11 abrandamento da água (aparelhos para
-); acessórios de regulagem e segurança para
aparelhos de água; acessórios de regulagem e
segurança para canos de gás; água ou gás
(acessórios de regulagem para aparelhos e canos de
-); resfriamento (instalações de -) para líquidos;
válvulas reguladoras de nível em reservatórios;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905752910 09/01/2013
003
Tit.BEBIDAS FRUKI S/A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87315099000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRUDER
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905752929 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10)
05
absorventes
higiênicos
para
menstruação; absorventes internos; açúcar para uso

medicinal; algodão para uso medicinal; alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; alimentos para bebês; amêndoas (leite de
-) para uso farmacêutico; animais (produtos para
lavar -); anti-sépticos bucais para uso medicinal;
antissépticos; ar (preparações para purificar o -);
balas [doces] medicinais; balsâmicas (preparações -)
para uso medicinal; banho (sais de -) para uso
medicinal; bebidas dietéticas adaptadas para uso
medicinal; bebidas medicinais; bronzeamento
(pílulas para -); cabelo (preparações medicinais para
crescimento do -); cães (loções para -); cães
(repelentes para -); chás medicinais; colírios;
desodorantes para roupas e/ou materiais têxteis;
desodorantes, exceto para seres humanos e
animais; diabéticos (pão para -), para fins
medicinais; emagrecimento (pílulas para -);
emagrecimento (preparações medicinais para -);
erva-doce para uso medicinal; ervas (chás de -) para
uso medicinal; ervas medicinais; farinhas lácteas
[para bebês]; fibras alimentares; fraldas calça para
bebês; fraldas para bebês; glicose (suplemento
alimentar de-); incenso repelente de insetos;
infusões medicinais; insetos (repelentes contra -);
lama medicinal; lama para banhos; linhaça para uso
farmacêutico;
loções
para
uso
veterinário;
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(ervas -); moderadores de apetite para uso
medicinal; nutricionais (complementos -); óleo de
linhaça (suplemento alimentar de -); pés (remédios
antitranspirantes para os -); preparações para
banhos medicinais; preparações para desodorizar
ambientes; própolis (suplemento alimentar de -);
proteína (suplemento alimentar de -); repelentes
para cães; sais aromáticos; sais de água mineral;
subprodutos do processamento de grãos de cereais
para fins dietéticos ou medicinais; suplemento
alimentar para animais; suplementos alimentares
minerais; vitaminas (preparações para -); alimento
para bebê à base de carne, ave e ovo; alimento para
bebê à base de fruta, verdura, legume e cereal;
alimento para bebês à base de peixe, carne, ave,
ovo, fruta, verdura, legume e cereais; banho de
espuma (preparações para - ), para uso medicinal;
banho de imersão de uso animal (preparações para ), para uso medicinal; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), para uso medicinal;
barra dietética para suplementação nutricional, para
fins medicinais; brinco inseticida para animal;
carrapaticida; erva para banho medicinal; repelente
higiênico para cão e gato; spray anti-pulga para
animal; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento nutricional
de óleo comestível para uso medicinal; vitamina e
sais minerais; xampu para animal com finalidade
terapêutica;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905752953 09/01/2013
003
Tit.EDER DE CARVALHO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00703056174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SORRISO MAROTO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: IVO ROBSON DA SILVA SANTOS
No.905752961 09/01/2013
003
Tit.JACUZZI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59105007000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JET PACK
NCL(10) 11 abrandamento da água (aparelhos para
-); acessórios de regulagem e segurança para
aparelhos de água; acessórios de regulagem e
segurança para canos de gás; água ou gás
(acessórios de regulagem para aparelhos e canos de
-); resfriamento (instalações de -) para líquidos;
válvulas reguladoras de nível em reservatórios;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905752970 09/01/2013

003
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Tit.JACUZZI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59105007000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YELLOW JET
NCL(10) 11 abrandamento da água (aparelhos para
-); acessórios de regulagem e segurança para
aparelhos de água; acessórios de regulagem e
segurança para canos de gás; água ou gás
(acessórios de regulagem para aparelhos e canos de
-); resfriamento (instalações de -) para líquidos;
válvulas reguladoras de nível em reservatórios;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905752988 09/01/2013
003
Tit.EDER DE CARVALHO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00703056174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SORRISO MAROTO
NCL(10) 25 bermudas; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; cuecas; roupa íntima; saias;
vestuário *; camisola;
Procurador: IVO ROBSON DA SILVA SANTOS
No.905752996 09/01/2013
003
Tit.PAULO AUGUSTO BEBER (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04275897978
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CallFree
NCL(10) 38 fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; telecomunicações (serviços de
roteamento e junção de -); fornecimento de canais
de telecomunicação para serviços de venda à
distância [ompi];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905753020 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 09 agendas eletrônicas; aparelhos para
transmissão de som; câmeras de vídeo; cartuchos
para vídeo games; compactos (discos -) [áudio e
vídeo]; computador (memórias para -); computador
(periféricos de -); computador (programas de -),
gravados; computador (programas de -), gravados
[programas]; computador (programas operacionais
para -) [gravados]; computador (teclados de -);
desenhos animados; discos compactos [áudio e
vídeo]; discos compactos, rom (ingl.); discos
fonográficos; disquetes (drives de -) para
computadores; dvd (tocadores de -); esportes
(óculos para -); filme cinematográfico (aparelhos
para montagem de -); fitas magnéticas; fitas para
gravação de som; impressoras para computadores;
laptops; magnética (unidades de fita -) [para
computadores]; notebook [computadores]; óculos;
óculos (armação de -); óculos de sol; programas de
computador gravados; programas de jogos de
computador; som (aparelhos para gravação de -);
som (aparelhos para reprodução de -); som (fitas
para gravação de -); aparelho de comunicação;
aparelho de gravação de vídeo; aparelho de
gravação e de reprodução de videocassete;
aparelho de telecomunicação; aparelho ou
instrumento de publicidade; aparelho ou instrumento
de reprodução; aparelho para jogo adaptado para
uso em televisão; aparelho projetor de filme;
cartucho, cd e disquete para vídeo game [jogo]; cdrom [disco]; cd-rom [drive]; dvd, disco digital de
vídeo; dvd, disco digital de vídeo - aparelho; estojo
porta-cds; fita para computador; máquina de edição
de som e imagem; notebook [microcomputador
portátil, menor que o laptop]; porta-cd; portadisquete; software para jogo e entretenimento
[programa de computador]; suporte para disco;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905753038 09/01/2013
Tit.ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03147959791
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003

Marca: CAIPIMAXI
NCL(10) 33 alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja];
aperitivos *; bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
destiladas; coquetéis *; destiladas (bebidas -);
digestivos [licores e destilados]; frutas (bebidas
alcoólicas contendo -);
Procurador: TANIA PACHECO FERNANDEZ
No.905753224 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 14 abotoaduras; alfinetes de gravatas;
alfinetes de metal precioso; amuletos [jóias e
bijuterias]; anéis [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); brincos; caixas para jóias;
chaveiros de bijuteria; colares [jóias e bijuterias];
correntes [jóias e bijuterias]; correntes de relógios;
cronométricos
(instrumentos
-);
diamantes;
emblemas de metal precioso; estojos de relógios de
pulso; gravatas (alfinetes de -); gravatas
(prendedores de -); imitações de pedras preciosas;
joalheria / bijuteria (artigos de -); jóias e bijuterias de
âmbar amarelo; ligas de metal precioso; medalhas;
moedas; ouro, não trabalhado ou batido; pedras
preciosas; pedras preciosas (imitações de -); pedras
semipreciosas; penduricalhos [jóias e bijuterias];
ponteiros [relojoaria]; prata (fios de -); prata fiada;
prata semitrabalhada ou batida; preciosas (imitações
de pedras -); pulseiras [jóias e bijuterias]; relógios
(correntes de -); relógios de controle; relógios de
pulso; relógios de sol; relógios despertadores; vidros
de relógios; botton/broche; bracelete de qualquer
material [jóia/bijuteria]; brilhante [jóia]; elo de metal
precioso; esmeralda; molduras plásticas (frente
removível) para relógios; relógio de quartzo; rubi;
tiara; tornozeleira (jóia/bijuteria); turquesa [pedra
preciosa];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905753259 09/01/2013
003
Tit.BEBIDAS FRUKI S/A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87315099000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GUTES BIER
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905753313 09/01/2013
003
Tit.BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA S.A.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77388007000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLLEGE
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de
lavanda;
antitranspirante
(sabonete
-);
antitranspirantes [produtos de toalete]; banhos
(preparações cosméticas para -); barbear (produtos
para -); beleza (máscaras de -); bronzear
(preparações para-) [cosméticos]; clarear (cremes
para -) a pele; cosméticos; cosméticos (estojos de -);
cremes cosméticos; dentifrícios; desodorantes
[perfumaria]; esmalte para as unhas; filtros solares;
lápis para uso cosmético; lenços impregnados com
loções cosméticas; maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); óleos
essenciais; óleos para uso cosmético; perfumaria
(produtos de -); perfumes; sabonete desodorante;
sabonetes; toalete (produtos de-); unhas (produtos
para o cuidado das -); xampus; algodão para a
higiene pessoal; condicionador [cosmético]; produto
para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso;
Procurador: ANDRÉ LUIS FLESCH BRETANHA
JORGE
No.905753348 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 16 almanaques; apagadores para quadros;
aquarelas; blocos de notas [cadernos]; blocos para

anotações; blocos para desenho; borrachas para
apagar; brochuras; caixas de papelão ou papel;
canetas; canetas para desenho; cartão postal;
cartões musicais de felicitações; compassos para
desenhar; corretivos (líquidos -) [material de
escritório]; decalques; desenhar (artigos para -);
encadernação (artigos para -); encadernações;
envelopes [papelaria]; escrever (artigos para -);
estojos de tintas [material escolar]; estojos para
artigos de escrever [material de escritório]; estojos
para canetas; estojos para desenho; estojos para
escrever; etiquetas adesivas [papelaria]; fichas
[papelaria]; fichas de arquivo; figurinhas, exceto para
jogos; formulários [impressos]; fotogravuras; giz para
escrever; globos terrestres; gravuras; impresso
(material -); jornais; lápis; lapiseiras; livros; lousas
para escrever; manuais [impressos]; mapas
geográficos; maquiagem (lenços de papel para
retirar -); marcadores de livros; marcadores de texto
[artigos de papelaria]; marcar (giz para -); massa
para modelar, exceto para uso odontológico; material
didático [exceto aparelhos]; modelar (materiais para ); panfletos; papel machê; papelaria (artigos de -);
pastas [papelaria]; pastas de arquivo; pincéis
[brochas]; pincéis para escrever; pincéis para
pintores; porta-canetas; pranchetas para desenho;
publicações impressas; quadradas (réguas -);
quadros (apagadores para -); quadros-negros;
réguas para desenhar; réguas quadradas; revistas
[periódicos]; revistas em quadrinhos; tintas *;
tinteiros; baralho para tarô; boletim informativo;
caderno de caligrafia; cartão; cortina de papel;
dicionário; fatura e formulário; livro de bolso; livro
didático; livro encadernado; papel cartão; porta-lápis;
tábua ou chapa para desenho; tinta para artista; tinta
para escrever [para tinteiros];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905753380 09/01/2013
003
Tit.SEIVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07684557000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SODA GAUCHINHA
NCL(10) 32 água de seltz; água de soda; água
gasosa; água mineral [bebida]; bebidas nãoalcoólicas; frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas]; xaropes para bebidas; bebida em xarope;
bebida energética não alcoólica; bebida fermentada
não alcoólica; refrigerante [bebida];
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA
No.905753437 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 18 alças de valises; animais (peles de -);
animais de estimação (roupas para -); bainhas de
couro para molas; bandoleiras [correias]; baús
[bagagem]; baús para viagem; bolsas; bolsas de
couro para embalagem; bolsas de couro para
ferramentas; bolsas de malhas; bolsas de mão;
bolsas de viagem; bolsas para alpinistas; bolsas
para campistas; bolsas para carregar bebês [slings];
bolso (carteiras de -); caça (bolsas de -); caixas de
couro ou de cartão-couro; caixas de couro para
chapéus; capas de couro para móveis; capas de
guarda-chuvas; capas de peles [pelaria]; capas para
animais; cartão-couro [imitação de couro]; carteiras
de bolso; chapéus (caixas de couro para -); gado
(peles de -); guarda-chuva (argolas para -); guardachuva (capas de -); guarda-sóis [sombrinhas];
imitações de couro; malas de roupas para viagem;
maletas para documentos; mochilas; mochilas
escolares; móveis (capas de couro para -); móveis
(enfeites de couro para -); pastas escolares; peles;
porta-chaves; praia (bolsas de -); roupas (malas de -)
para viagem; sacolas de compras; sacolas de
compras com rodas; sacolas de rede para compras;
sacolas escolares; valises; viagem (conjuntos de -)
[artigos de couro]; bolsa do vestuário comum; bolsa
para tênis; camurça [couro de cabra]; carteira para
moeda; chaveiro [artigo de couro, tipo carteira];
fraldas para animais; laçarote e laço para animal;
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pasta de viagem; pele de carneiro; porta nota; portamoedas [carteiras];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905753453 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
afixação (painéis de -); alimentos (decorações de
matérias plásticas para -); almofadas; andadores
para bebês; armários; armários [guarda-louças];
arquivos [móveis]; artigos para cama [exceto roupa
de cama]; balcões; bancadas de lavatório
[mobiliário]; bancadas de trabalho; bancos [móveis];
bandejas de mesas; berços; biombos; caixas de
madeira ou matérias plásticas; camas *; carrinhos de
chá; carrinhos de servir à mesa [móveis]; chá
(carrinhos de -); chavetas não metálicas; cômodas
com gavetas; computadores (mesas com rodinhas
para -); decorações de matérias plásticas para
alimentos; desenho (mesas para -); escritório
(móveis para -); escrivaninhas; espelhos; espelhos
portáteis [espelhos para banheiro]; espreguiçadeiras
[cadeiras]; estojos de madeira ou matérias plásticas;
guarda-comidas não metálicos; guarda-louças;
jardineiras [móveis]; mesas *; mesas com rodinhas
para computadores; mesas de metal; móbiles
[decoração]; mobiliário (peças de -); mobiliário
escolar; molduras para quadros; móveis (guarnições
não metálicas para -); móveis de metal; móveis para
escritório; poltronas; portas para móveis; prateleiras
para armazenagem; prateleiras para arquivos
[móveis]; prateleiras para móveis; quadros (molduras
para -); racks (ingl.); toalhas (armários para -)
[móveis]; vidro prateado [espelhos]; apoio para braço
[móvel]; apoio para livro [móvel]; balcão [móvel];
banqueta [móvel]; bebê conforto; bufê [mobiliário];
cadeira de balanço; cadeira ou poltrona [mobiliário];
cadeira para bebê; cama-mesa [mobiliário];
cantoneira [mobiliário]; cepo de cozinha; coluna
[mobiliário]; cristaleira; estantes [móveis]; estrado
para cama; gaveta; porta-cd [móvel]; pufe; quadro
decorativo;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905753542 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; aventais
[vestuário]; bandanas; banho (calções de -); banho
(roupas de -); banho (sandálias de -); bermudas;
blazers [vestuário]; botas *; botas para esportes *;
botinas; calçados *; calçados em geral *; calças;
calças compridas; camisas; camisetas; chapéus
[chapelaria]; cintos [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; enxovais de bebês;
gabardines [vestuário]; ginástica (roupa para -)
[colante]; gravatas; íntima (roupa -); lenços de
pescoço; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; macacões;
malhas [vestuário]; meias; meias-calças; paletós;
peles [vestuário]; pescoço (lenços de -); pijamas;
praia (roupas de -); pulôveres; roupa de baixo; roupa
íntima; roupa para ginástica; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; saias;
sandálias; sobretudos [vestuário]; suéteres; sungas;
suspensórios; ternos; trajes; trajes de banho;
uniformes; vestuário *; xales; batina; biquíni; boné;
calçado esportivo; camisola; chuteira; fraque; jaleco;
maiô;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905753569 09/01/2013
003
Tit.GENARO DE OLIVEIRA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09170286191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Blian Berg Imóveis
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
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administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis]; financeira (avaliação -)
[seguros, bancos, imóveis]; imóveis (administração
de -) - [consultoria em]; imóveis (administração de -)
- [assessoria em]; imóveis (administração de -);
comércio de imóveis - [informação em]; comércio de
imóveis - [consultoria em]; comércio de imóveis [assessoria em]; comércio de imóveis; imóveis
[compra e venda de -] - [informação em]; imóveis
[compra e venda de -] - [consultoria em]; imóveis
[compra e venda de -] - [assessoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905753607 09/01/2013
003
Tit.HSIN YI GEMS (H.K.) CO., LIMITED (HK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8914850
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OUMA
NCL(10) 14 ágatas; alfinetes de metal precioso;
amuletos [jóias e bijuterias]; anéis [jóias e bijuterias];
berloques [jóias e bijuterias]; bijuteria / joalheria
(artigos de -); brincos; broches [jóias e bijuterias];
caixas de relógios de pulso; cloisonné [jóias e
bijuterias]; colares [jóias e bijuterias]; controle
(relógios de -); correntes de relógios; cronógrafos
[relógios]; diamantes; espinélio [pedras preciosas];
estojos de relógios de pulso; fios de metal precioso
[jóias e bijuterias]; mecanismos de relógios;
medalhas; medalhões [jóias e bijuterias]; moedas;
molas de relógios; mostradores de relógios; olivina
[pedra preciosa]; pedras preciosas; pedras
semipreciosas; penduricalhos [jóias e bijuterias];
pérolas [jóias e bijuterias]; pulseiras de relógio;
relógios [de parede ou de sala]; relógios [de parede
ou de sala] (caixas de -); relógios atômicos; relógios
de controle; relógios de pulso; relógios de sol;
relógios despertadores; relógios elétricos; vidros de
relógios; botton/broche; bracelete de qualquer
material [jóia/bijuteria]; corda de relógio [mola];
display para cronômetro e relógio; engrenagem de
relógio; relógio de quartzo;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905753623 09/01/2013
003
Tit.INPEC-INSTITUTO DE PESQUISAS E
ASSESSORIA COMERCIAL LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02525612000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Check Out Mídia
NCL(10) 35 agências de propaganda;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905753640 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 28 alvos; alvos eletrônicos; apetrechos de
pesca; arco e flecha (material para -); argolas (jogos
de -); balanços; balões de jogo; baralho (cartas de -);
beisebol (luvas de -); bicicletas fixas para exercícios;
bilhar (mesas de -) operadas por moedas; bilhar
(pontas de taco de -); bilhar (tabelas de -); bingo
(cartões para -); bolas de bilhar; bolas para jogos;
boliche (maquinaria e aparelhos para -); bonecas;
bonecas (mamadeiras de -); bonecas (quartos de -);
bonecas (roupas de -); brinquedo (máscaras de -);
brinquedos; brinquedos de pelúcia; camas de
bonecas; cartas de baralho; cartões para bingo;
cavalo de balanço; chapéus de festa em papel;
chocalhos [brinquedos]; controle remoto (veículos de
brinquedo de -); dados (copos para jogos de -);
damas (jogo de -); damas (tabuleiro para -); dardos;
exercício (bicicletas fixas para -); fantoches; fichas
para jogos; gamão; ginástica (aparelhos de -); iscas
artificiais para pesca; joelheiras [artigos desportivos];
jogo (balões de -); jogos *; kits de miniaturas para
montar [brinquedos]; luvas de beisebol; luvas de
boxe; malha (jogo da -); mamadeiras de bonecas;
máquinas de entretenimento automáticas, operadas
por moedas; máquinas de videogame [fliperamas];
mesas para futebol de salão; mesas para tênis de
mesa; miniaturas de veículos; musculação
(aparelhos para -); paintball (armas de -) [artigos

desportivos]; patinetes; patins com rodas; pesca
(apetrechos de -); petecas; pipas [papagaios];
piscinas [brinquedos]; quartos de bonecas; quilhas
[jogo]; raquetes; salão (jogos de -); tabuleiros de
damas; tabuleiros de xadrez; varas de pescar;
veículos de brinquedo de controle remoto;
videogames; xadrez; aparelho de musculação;
aparelho para tração [ginástica]; armadilha para caça
e pesca; artigo para caça e pesca; artigo para
esporte, exceto roupa; avião de brinquedo; balões
de festa; bicicleta ergométrica [acessório para -];
bola de pingue-pongue; bolsa para raquete; cabo de
taco de golfe; calçado para boneca; carrinho de
boneca; carrocinha de brinquedo; cartão para bingo;
cavalinho
de
brinquedo;
colchonete
para
musculação; corda de pular; corda para subir,
escalar, alçar; corneta para caça [brinquedo]; dominó
[jogo]; futebol de mesa [mesa e botões para];
gangorra; pista de corrida; rede de vôlei;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905753674 09/01/2013
003
Tit.HSIN YI GEMS (H.K.) CO., LIMITED (HK)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8914850
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REMA
NCL(10) 14 ágatas; alfinetes de metal precioso;
amuletos [jóias e bijuterias]; anéis [jóias e bijuterias];
berloques [jóias e bijuterias]; bijuteria / joalheria
(artigos de -); brincos; broches [jóias e bijuterias];
caixas de relógios de pulso; cloisonné [jóias e
bijuterias]; colares [jóias e bijuterias]; controle
(relógios de -); correntes de relógios; cronógrafos
[relógios]; diamantes; espinélio [pedras preciosas];
estojos de relógios de pulso; fios de metal precioso
[jóias e bijuterias]; mecanismos de relógios;
medalhas; medalhões [jóias e bijuterias]; moedas;
molas de relógios; mostradores de relógios; olivina
[pedra preciosa]; pedras preciosas; pedras
semipreciosas; penduricalhos [jóias e bijuterias];
pérolas [jóias e bijuterias]; pulseiras de relógios;
relógios [de parede ou de sala]; relógios [de parede
ou de sala] (caixas de -); relógios atômicos; relógios
de controle; relógios de pulso; relógios de sol;
relógios despertadores; relógios elétricos; vidros de
relógios; botton/broche; bracelete de qualquer
material [jóia/bijuteria]; corda de relógio [mola];
display para cronômetro e relógio; engrenagem de
relógio; relógio de quartzo;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905753747 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 32 água de soda; água mineral [bebida];
aperitivos não-alcoólicos; bebidas à base de soro de
leite; bebidas não alcoólicas à base de fruta; bebidas
não-alcoólicas; cerveja; coquetéis não-alcoólicos;
extratos de fruta não alcoólicos; fruta (bebidas não
alcoólicas à base de -); fruta (extratos de -), não
alcoólicos; frutas (sucos de -); isotônicas (bebidas -);
limonadas; litinada (água -); mel (bebidas não
alcoólicas à base de-); minerais (águas -)
engarrafadas; não-alcoólicas (bebidas -); néctares
de fruta [não alcoólicos]; sidra [não alcoólica];
sorvetes (bebidas à base de -); suco de fruta; suco
de tomate [bebida]; xaropes para limonada; água
potável para beber; água-de-coco; bebida em
xarope; bebida energética não alcoólica; bebida
fermentada não alcoólica; guaraná [bebida não
alcoólica]; pó para milk-shake, exceto à base de
leite; pó para suco; polpa de fruta e de legume para
bebida; refrigerante [bebida]; xarope de fruta;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905753755 09/01/2013
Tit.MARCELO FRAGA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39131878806
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Loomine

003
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NCL(10) 42 artes gráficas (serviços de criação em -)
- [informação em]; artes gráficas (serviços de criação
em -) - [consultoria em]; artes gráficas (serviços de
criação em -) - [assessoria em]; artes gráficas
(serviços de criação em -); criação e manutenção de
web sites para terceiros - [informação em]; criação e
manutenção de web sites para terceiros [consultoria em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros - [assessoria em]; criação e
manutenção de web sites para terceiros; criação em
artes gráficas (serviços de -) - [informação em];
criação em artes gráficas (serviços de -) [consultoria em]; criação em artes gráficas (serviços
de -) - [assessoria em]; criação em artes gráficas
(serviços de -); manutenção (criação e -) de web
sites para terceiros - [informação em]; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros - [consultoria
em]; manutenção (criação e -) de web sites para
terceiros - [assessoria em]; manutenção (criação e -)
de web sites para terceiros; assessoria, consultoria e
informação em software - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em software [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em software - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informações sobre artes
gráficas - [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre artes gráficas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre artes
gráficas - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre artes gráficas; composição
gráfica [criação em arte gráfica] - [informação em];
composição gráfica [criação em arte gráfica] [consultoria em]; composição gráfica [criação em
arte gráfica] - [assessoria em]; composição gráfica
[criação em arte gráfica]; computação gráfica
[serviços de informática] - [informação em];
computação gráfica [serviços de informática] [consultoria em]; computação gráfica [serviços de
informática] - [assessoria em]; computação gráfica
[serviços de informática]; criação de homepage [informação em]; criação de homepage - [consultoria
em]; criação de homepage - [assessoria em]; criação
de homepage; desenho de arte gráfica, inclusive
para homepage - [informação em]; desenho de arte
gráfica, inclusive para homepage - [consultoria em];
desenho de arte gráfica, inclusive para homepage [assessoria em]; desenho de arte gráfica, inclusive
para homepage; design de homepage - [informação
em]; design de homepage - [consultoria em]; design
de homepage - [assessoria em]; design de
homepage; consultoria em design de websites [informação em]; consultoria em design de websites [consultoria em]; consultoria em design de websites [assessoria em]; consultoria em design de websites;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905753763 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 38 agências de notícias; computador
(comunicação por terminais de -); computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-); comunicação por terminais de computador;
mensagem (transmissão de -); notícias (agências de
-); transmissão de mensagens e de imagens por
meio de computador; noticiário [serviço de
transmissão de -]; radioastronomia;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905753771 09/01/2013
003
Tit.KATYA GONCALVES DE OLIVEIRA TEIXEIRA
96383941372 (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15141370000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CAFÉ SERRA LESTE
NCL(10) 30 café; café não torrado; café em grão;
café em pó; café solúvel; extrato de café;
Procurador: CLODOALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA NETO
No.905753798 09/01/2013
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 35 franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de ne; licenciamento, compra e
venda, leasing de marcas e patentes (intermediação
de negócios comerciais);
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905753810 09/01/2013
003
Tit.NOVA VINDA COMÉRCIO DE MODA LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17325682000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KIV
NCL(10) 25 calçados *; vestuário *;
Procurador: WSOUZA CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL EIRELI
No.905753879 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 45 horóscopos (confecção de -) [mapa
astral]; licenciamento de propriedade intelectual;
propriedade intelectual (licenciamento de -);
assessoria consultoria e informação em equilíbrio
ambiental (feng shui); assessoria, consultoria e
informação sobre astrologia; assessoria, consultoria
e informações no campo esotérico; astrologia
[estudo e conhecimento da influência dos astros,
especialmente de signos, no destino e no
comportamento do homem; uranoscopia]; confecção
de mapa astral; jogo de búzios, carta cigana, runas
ou tarô;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905753887 09/01/2013
003
Tit.NOVA VINDA COMÉRCIO DE MODA LTDA EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17325682000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KIV
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: WSOUZA CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL EIRELI
No.905753925 09/01/2013
003
Tit.AMÉRICO GENIOLI NETO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03348674875
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Aletha
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905753941 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 41 agências de notícias; colóquios
(organização e apresentação de -); conferências
(organização e apresentação de -); congressos
(organização e apresentação de -); editoração
eletrônica; entretenimento; exposições (organização
de -) para fins culturais ou educativos; livros
(publicação de -); organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de simpósios; produção de programas
de rádio e televisão; publicação de livros; publicação
de textos [exceto para publicidade]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; rádio (programas
de entretenimento de -); rádio e televisão (produção
de programas de -); seminários (organização e

apresentação de -); televisão (programas de
entretenimento de -); televisão e rádio (produção de
programas de -); textos (publicação de -) [exceto
para publicidade]; cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -); copidesque [edição de texto, exceto
de publicidade]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque]; guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download]; jornalismo (reportagens); locutor de
eventos; serviços de concepção de programas de
tv/rádio;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905754018 09/01/2013
003
Tit.DMS PUBLICIDADE MÍDIA INTERATIVA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14977802000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Infra Midia
NCL(10) 35 agências de propaganda - [consultoria
em]; agências de propaganda - [assessoria em];
agências de propaganda; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; aluguel de
material publicitário - [consultoria em]; aluguel de
material publicitário - [assessoria em]; aluguel de
material publicitário; atualização de material
publicitário - [consultoria em]; atualização de material
publicitário - [assessoria em]; atualização de material
publicitário; espaço publicitário (aluguel de -) [consultoria em]; espaço publicitário (aluguel de -) [assessoria em]; espaço publicitário (aluguel de -);
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [consultoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors] - [informação em]; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors] - [consultoria em]; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors] - [assessoria em];
externa (publicidade -) [letreiros, outdoors];
marketing - [consultoria em]; marketing - [assessoria
em]; marketing; material publicitário (distribuição de ) - [consultoria em]; material publicitário (distribuição
de -) - [assessoria em]; material publicitário
(distribuição de -); publicação de textos publicitários [consultoria em]; publicação de textos publicitários [assessoria em]; publicação de textos publicitários;
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade externa
[letreiros, outdoors] - [consultoria em]; publicidade
externa [letreiros, outdoors] - [assessoria em];
publicidade externa [letreiros, outdoors]; publicidade
on-line em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; publicitário (aluguel de material -) [consultoria em]; publicitário (aluguel de material -) [assessoria em]; publicitário (aluguel de material -);
publicitários (redação de-) - [consultoria em];
publicitários (redação de-) - [assessoria em];
publicitários (redação de-); assessoria, consultoria e
informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [informação em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing; publicidade por
qualquer meio - [consultoria em]; publicidade por
qualquer meio - [assessoria em]; publicidade por
qualquer meio;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
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No.905754034 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COLEÇÃO SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 42 artes gráficas (serviços de criação em -);
assessoria, consultoria e informação em astronomia;
assessoria, consultoria e informações sobre artes
gráficas; astronomia estelar [estudo e pesquisa];
astronomia instrumental (astronomia prática) [estudo
e pesquisa]; astrozoologia [estudo e pesquisa];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905754069 09/01/2013
003
Tit.PROVETS - SIMÕES LABORATORIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04239400000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Aviarium Top Gold
NCL(10) 05 suplemento alimentar para animais;
Procurador: LEONARDO MEDEIROS TAVARES
No.905754077 09/01/2013
Tit.LOCALIZA RENT A CAR S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16670085000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOCALIZA NACIONAL
NCL(10) 39 aluguel de veículos;
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS

003

No.905754115 09/01/2013
Tit.LOCALIZA RENT A CAR S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16670085000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NATIONAL
NCL(10) 39 aluguel de veículos;
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS

003

No.905754131 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JOÃOBIDU
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de lavanda; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; almíscar [perfumaria];
amêndoas (óleo de -); amêndoas (sabonete de -);
antitranspirante (sabonete -); aromáticos [óleos
essenciais]; barbear (produtos para -); batons para
os lábios; beleza (máscaras de -); brilho para os
lábios; bronzear (preparações para-) [cosméticos];
cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cedro (óleos essenciais de -);
cílios (produtos cosméticos para os-); clarear
(cremes para -) a pele; cosméticos; cosméticos
(estojos de -); cremes cosméticos; cremes para
clarear pele; dental (géis para clareamento -);
depilatórios (produtos -); desodorante (sabonete -);
desodorantes [perfumaria]; esmalte para as unhas;
essenciais (óleos -); filtros solares; fragrâncias
(mistura de -); géis de massagem, exceto para uso
medicinal; jasmim (óleo de -); lápis de sobrancelhas;
laquê para cabelos; leite de amêndoas para uso
cosmético; lenços impregnados com loções
cosméticas; limão (óleos essenciais de -); loções
capilares; loções para uso cosmético; loções pósbarba; maquiagem para o rosto; óleo de lavanda;
óleos essenciais; óleos essenciais de limão; ondular
os cabelos (preparações para -); pele (cremes para
clarear a -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
postiças (unhas -); preparações cosméticas para
emagrecimento; preparações de aloe vera para uso
cosmético; preparações para proteção solar; rosa
(óleo de -); sabonetes; shampoo a seco;
sobrancelhas (cosméticos para as -); tinturas
cosméticas; xampus; antiperspirante [desodorante];
argila para estética; banho de espuma (preparações
para - ), exceto para uso medicinal; condicionador
[cosmético]; cristal para banho de uso pessoal; erva
para banho; removedor de cosmético;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.905754140 09/01/2013
Tit.MIRNA BRASIL PORTELLA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02410691730
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARNAVALANÇA
NCL(10) 16 livros;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905754158 09/01/2013
Tit.LOCALIZA RENT A CAR S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16670085000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOCALIZA NATIONAL
NCL(10) 39 aluguel de veículos;
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS

003

No.905754174 09/01/2013
003
Tit.NILSON MERGEN (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75304511972
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OKTOBERFEST SÃO CARLOS
NCL(10) 41 festas (planejamento de -) - [informação
em]; festas (planejamento de -) - [consultoria em];
festas (planejamento de -) - [assessoria em]; festas
(planejamento de -); planejamento de festas [informação em]; planejamento de festas [consultoria em]; planejamento de festas [assessoria em]; planejamento de festas; produção
de shows - [informação em]; produção de shows [consultoria em]; produção de shows - [assessoria
em]; produção de shows; shows (produção de -) [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); aluguel de salão de
festas para eventos - [informação em]; aluguel de
salão de festas para eventos - [consultoria em];
aluguel de salão de festas para eventos [assessoria em]; aluguel de salão de festas para
eventos; aluguel de utensílios para festas [aparelhos
e decorações] - [informação em]; aluguel de
utensílios para festas [aparelhos e decorações] [consultoria em]; aluguel de utensílios para festas
[aparelhos e decorações] - [assessoria em]; aluguel
de utensílios para festas [aparelhos e decorações];
animação de festa - [informação em]; animação de
festa - [consultoria em]; animação de festa [assessoria em]; animação de festa; decoração de
festa, cerimonial e outros eventos - [informação em];
decoração de festa, cerimonial e outros eventos [consultoria em]; decoração de festa, cerimonial e
outros eventos - [assessoria em]; decoração de
festa, cerimonial e outros eventos; venda de
ingressos para shows e espetáculos - [informação
em]; venda de ingressos para shows e espetáculos [consultoria em]; venda de ingressos para shows e
espetáculos - [assessoria em]; venda de ingressos
para shows e espetáculos;
Procurador: LUANA KLAUS
No.905754190 09/01/2013
Tit.LOCALIZA RENT A CAR S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16670085000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOCALIZA.COM
NCL(10) 39 aluguel de veículos;
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS

003

No.905754204 09/01/2013
Tit.LOCALIZA RENT A CAR S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16670085000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOCALIZA.COM.BR
NCL(10) 39 aluguel de veículos;
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS

003

No.905754220 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JOÃOBIDU
NCL(10)
05
absorventes
higiênicos
para
menstruação; absorventes internos; açúcar para uso

medicinal; algodão para uso medicinal; alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; alimentos para bebês; amêndoas (leite de
-) para uso farmacêutico; animais (produtos para
lavar -); anti-sépticos bucais para uso medicinal;
antissépticos; ar (preparações para purificar o -);
balas [doces] medicinais; balsâmicas (preparações -)
para uso medicinal; banho (sais de -) para uso
medicinal; bebidas dietéticas adaptadas para uso
medicinal; bebidas medicinais; bronzeamento
(pílulas para -); cabelo (preparações medicinais para
crescimento do -); cães (loções para -); cães
(repelentes para -); chás medicinais; colírios;
desodorantes para roupas e/ou materiais têxteis;
desodorantes, exceto para seres humanos e
animais; diabéticos (pão para -), para fins
medicinais; emagrecimento (pílulas para -);
emagrecimento (preparações medicinais para -);
erva-doce para uso medicinal; ervas (chás de -) para
uso medicinal; ervas medicinais; farinhas lácteas
[para bebês]; fibras alimentares; fraldas calça para
bebês; fraldas para bebês; glicose (suplemento
alimentar de-); incenso repelente de insetos;
infusões medicinais; insetos (repelentes contra -);
lama medicinal; lama para banhos; linhaça para uso
farmacêutico;
loções
para
uso
veterinário;
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(ervas -); moderadores de apetite para uso
medicinal; nutricionais (complementos -); óleo de
linhaça (suplemento alimentar de -); pés (remédios
antitranspirantes para os -); preparações para
banhos medicinais; preparações para desodorizar
ambientes; própolis (suplemento alimentar de -);
proteína (suplemento de - ) para animais; repelentes
para cães; sais aromáticos; sais de água mineral;
subprodutos do processamento de grãos de cereais
para fins dietéticos ou medicinais; suplemento
alimentar para animais; suplementos alimentares
minerais; vitaminas (preparações para -); alimento
para bebê à base de carne, ave e ovo; alimento para
bebê à base de fruta, verdura, legume e cereal;
alimento para bebês à base de peixe, carne, ave,
ovo, fruta, verdura, legume e cereais; banho de
espuma (preparações para - ), para uso medicinal;
banho de imersão de uso animal (preparações para ), para uso medicinal; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), para uso medicinal;
barra dietética para suplementação nutricional, para
fins medicinais; brinco inseticida para animal;
carrapaticida; erva para banho medicinal; repelente
higiênico para cão e gato; spray anti-pulga para
animal; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento nutricional
de óleo comestível para uso medicinal; vitamina e
sais minerais; xampu para animal com finalidade
terapêutica;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905754239 09/01/2013
003
Tit.ABILITY SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO E
TECNOLOGIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08342782000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A ABILITY GESPAT GESTÃO DE
PATRIMÔNIO
NCL(10) 42 software de computador (aluguel de -) [consultoria
em];
software
de
computador
(atualização de -) - [consultoria em]; software de
computador (elaboração [concepção] de-) [consultoria em]; software de computador (instalação
de -) - [consultoria em]; software de computador
(manutenção de -) - [consultoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905754247 09/01/2013
Tit.LOCALIZA RENT A CAR S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16670085000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LOCALIZA.COM
NCL(10) 12 automóveis;
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS

003

No.905754255 09/01/2013
Tit.LOCALIZA RENT A CAR S/A (BR/MG)

003
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16670085000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LOCALIZA.COM.BR
NCL(10) 12 automóveis;
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
No.905754271 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JOÃOBIDU
NCL(10) 14 abotoaduras; alfinetes de gravatas;
alfinetes de metal precioso; amuletos [jóias e
bijuterias]; anéis [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); brincos; caixas para jóias;
chaveiros de bijuteria; colares [jóias e bijuterias];
correntes [jóias e bijuterias]; correntes de relógios;
cronométricos
(instrumentos
-);
diamantes;
emblemas de metal precioso; estojos de relógios de
pulso; gravatas (alfinetes de -); gravatas
(prendedores de -); imitações de pedras preciosas;
joalheria / bijuteria (artigos de -); jóias e bijuterias de
âmbar amarelo; ligas de metal precioso; medalhas;
moedas; ouro, não trabalhado ou batido; pedras
preciosas; pedras preciosas (imitações de -); pedras
semipreciosas; penduricalhos [jóias e bijuterias];
ponteiros [relojoaria]; prata (fios de -); prata fiada;
prata semitrabalhada ou batida; preciosas (imitações
de pedras -); pulseiras [jóias e bijuterias]; relógios
(correntes de -); relógios de controle; relógios de
pulso; relógios de sol; relógios despertadores; vidros
de relógios; botton/broche; bracelete de qualquer
material [jóia/bijuteria]; brilhante [jóia]; elo de metal
precioso; esmeralda; molduras plásticas (frente
removível) para relógios; relógio de quartzo; rubi;
tiara; tornozeleira (jóia/bijuteria); turquesa [pedra
preciosa];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905754310 09/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JOÃOBIDU
NCL(10) 18 alças de valises; animais (peles de -);
animais de estimação (roupas para -); bainhas de
couro para molas; bandoleiras [correias]; baús
[bagagem]; baús para viagem; bolsas; bolsas de
couro para embalagem; bolsas de couro para
ferramentas; bolsas de malhas; bolsas de mão;
bolsas de viagem; bolsas para alpinistas; bolsas
para campistas; bolsas para carregar bebês [slings];
bolso (carteiras de -); caça (bolsas de -); caixas de
couro ou de cartão-couro; caixas de couro para
chapéus; capas de couro para móveis; capas de
guarda-chuvas; capas de peles [pelaria]; capas para
animais; cartão-couro [imitação de couro]; carteiras
de bolso; chapéus (caixas de couro para -); gado
(peles de -); guarda-chuva (argolas para -); guardachuvas (cabos de -); guarda-sóis [sombrinhas];
imitações de couro; malas de roupas para viagem;
maletas para documentos; mochilas; mochilas
escolares; móveis (capas de couro para -); móveis
(enfeites de couro para -); pastas escolares; peles;
porta-chaves; praia (bolsas de -); roupas (malas de -)
para viagem; sacolas de compras; sacolas de
compras com rodas; sacolas de rede para compras;
sacolas escolares; valises; viagem (conjuntos de -)
[artigos de couro]; bolsa do vestuário comum; bolsa
para tênis; camurça [couro de cabra]; carteira para
moeda; chaveiro [artigo de couro, tipo carteira];
fraldas para animais; laçarote e laço para animal;
pasta de viagem; pele de carneiro; porta nota; portamoedas [carteiras];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905754620 09/01/2013
Tit.CCP LEASING MALLS CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13619121000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CCP CYRELA COMMERCIAL
PROPERTIES LEASING MALLS

003

NCL(10) 36 administração de imóveis; agências
imobiliárias; aluguel de apartamentos; arrendamento
de imóveis; corretores imobiliários; administração de
condomínio; aluguel de loja [imóvel]; comércio de
imóveis; imóveis [compra e venda de -];
incorporação de imóvel;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905754859 09/01/2013
003
Tit.RENATA REDONDO BONALDI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29667401839
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: InovaEducaTex
NCL(10) 42 engenharia têxtil [projeto de -] [informação em]; engenharia têxtil [projeto de -] [consultoria em]; engenharia têxtil [projeto de -] [assessoria em]; engenharia têxtil [projeto de -];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905754867 09/01/2013
003
Tit.PYRAMID COMERCIO DE ROUPAS E
ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17281566000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PYRAMID
NCL(10) 25 bermudas; blazers [vestuário]; calçados
*; calçados em geral *; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; chapéus,
bonés etc; cintos [vestuário]; coletes; couro (roupas
de -); couro (roupas de imitação de -); cuecas;
esportes (sapatos para -) *; faixas para a cabeça
[vestuário]; gorros; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; malhas [vestuário]; meias-calças; pescoço
(lenços de -); praia (roupas de -); saias; sobretudos
[vestuário]; sungas; trajes; vestuário *; bermuda para
prática de esporte; biquíni; boné; calção para banho;
canga; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905755057 09/01/2013
003
Tit.ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8795860
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TSHIRTOS
NCL(10) 25 calçados *; chapéus, bonés etc;
vestuário *;
Prior.:011240538
04/10/2012 EM
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905755065 09/01/2013
Tit.TIAGO S SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11279380705
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Grupo Disciplina
NCL(10) 15 musicais (instrumentos -);
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905755073 09/01/2013
003
Tit.COMBAT SPORTS INTERNATIONAL FIGHT
CLUB (PTY) LTD (ZA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8915482
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THE OFFICIAL WORLD INTERNATIONAL
FIGHT CLUB LAST MAN STANDING
TOURNAMENT
NCL(10)
41
educação
(serviços
de
-);
entretenimento; orientação [treinamento]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais;
Prior.:2012/18372
09/07/2012 ZA
Procurador: NERY E DIAS TEIXEIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
No.905755090 09/01/2013
003
Tit.ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8795860
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TSHIRTOS
NCL(10) 33 destiladas [bebidas alcoólicas]
[espirituosas]; licores; vinho;
Prior.:011240538
04/10/2012 EM

Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905755120 09/01/2013
003
Tit.LUCAS CERQUEIRA JERONYMO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17339422000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Super Musculo
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905755170 09/01/2013
003
Tit.CLEONAN PEREIRA DA ROCHA (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80227821149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Via Urbana Construções e Incorporações
Ltda
NCL(10) 37 alvenaria (serviços de -) - [informação
em]; alvenaria (serviços de -) - [consultoria em];
alvenaria (serviços de -) - [assessoria em]; alvenaria
(serviços de -); assentamento de tijolos - [informação
em]; assentamento de tijolos - [consultoria em];
assentamento de tijolos - [assessoria em];
assentamento de tijolos; cobertura de telhado
(serviços de -) - [informação em]; cobertura de
telhado (serviços de -) - [consultoria em]; cobertura
de telhado (serviços de -) - [assessoria em];
cobertura de telhado (serviços de -); colocação de
papel de parede - [informação em]; colocação de
papel de parede - [consultoria em]; colocação de
papel de parede - [assessoria em]; colocação de
papel de parede; construção * - [informação em];
construção * - [consultoria em]; construção * [assessoria em]; construção *; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [informação em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [consultoria em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [assessoria em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -); construção de
fábricas - [informação em]; construção de fábricas [consultoria em]; construção de fábricas - [assessoria
em]; construção de fábricas; construção de portos [informação em]; construção de portos - [consultoria
em]; construção de portos - [assessoria em];
construção de portos; construção e reparos de
armazém - [informação em]; construção e reparos de
armazém - [consultoria em]; construção e reparos de
armazém - [assessoria em]; construção e reparos de
armazém; consultoria na área de construção civil [informação em]; consultoria na área de construção
civil - [consultoria em]; consultoria na área de
construção civil - [assessoria em]; consultoria na
área de construção civil; demolição de edificações [informação em]; demolição de edificações [consultoria em]; demolição de edificações [assessoria em]; demolição de edificações;
edificações (impermeabilização de -) - [informação
em]; edificações (impermeabilização de -) [consultoria em]; edificações (impermeabilização de ) - [assessoria em]; edificações (impermeabilização
de -); edifícações (limpeza de fachada de -) [informação em]; edifícações (limpeza de fachada de
-) - [consultoria em]; edifícações (limpeza de fachada
de -) - [assessoria em]; edifícações (limpeza de
fachada de -); edifícios (limpeza de interiores de -) [informação em]; edifícios (limpeza de interiores de -)
- [consultoria em]; edifícios (limpeza de interiores de
-) - [assessoria em]; edifícios (limpeza de interiores
de -); elevadores (instalação e reparo de -) [informação em]; elevadores (instalação e reparo de
-) - [consultoria em]; elevadores (instalação e reparo
de -) - [assessoria em]; elevadores (instalação e
reparo de -); encanamento (serviços de -) [informação em]; encanamento (serviços de -) [consultoria em]; encanamento (serviços de -) [assessoria em]; encanamento (serviços de -);
envernizamento - [informação em]; envernizamento [consultoria em]; envernizamento - [assessoria em];
envernizamento; equipamento de construção
(aluguel de -) - [informação em]; equipamento de
construção (aluguel de -) - [consultoria em];
equipamento de construção (aluguel de -) [assessoria em]; equipamento de construção
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(aluguel de -); impermeabilização de edificações [informação em]; impermeabilização de edificações [consultoria em]; impermeabilização de edificações [assessoria em]; impermeabilização de edificações;
informação sobre construção - [informação em];
informação sobre construção - [consultoria em];
informação sobre construção - [assessoria em];
informação sobre construção; informação sobre
reparos - [informação em]; informação sobre reparos
- [consultoria em]; informação sobre reparos [assessoria em]; informação sobre reparos;
instalação de portas e janelas - [informação em];
instalação de portas e janelas - [consultoria em];
instalação de portas e janelas - [assessoria em];
instalação de portas e janelas; instalação e reparo
de alarmes de incêndio - [informação em]; instalação
e reparo de alarmes de incêndio - [consultoria em];
instalação e reparo de alarmes de incêndio [assessoria em]; instalação e reparo de alarmes de
incêndio; janelas (instalação de portas e - ) [informação em]; janelas (instalação de portas e - ) [consultoria em]; janelas (instalação de portas e - ) [assessoria em]; janelas (instalação de portas e - );
limpeza de fachada de edificações - [informação
em]; limpeza de fachada de edificações - [consultoria
em]; limpeza de fachada de edificações - [assessoria
em]; limpeza de fachada de edificações; limpeza de
interiores de edifícios - [informação em]; limpeza de
interiores de edifícios - [consultoria em]; limpeza de
interiores de edifícios - [assessoria em]; limpeza de
interiores de edifícios; limpeza de janelas [informação em]; limpeza de janelas - [consultoria
em]; limpeza de janelas - [assessoria em]; limpeza
de janelas; limpeza de rua - [informação em];
limpeza de rua - [consultoria em]; limpeza de rua [assessoria em]; limpeza de rua; manutenção de
piscinas - [informação em]; manutenção de piscinas [consultoria em]; manutenção de piscinas [assessoria em]; manutenção de piscinas; montagem
de andaimes - [informação em]; montagem de
andaimes - [consultoria em]; montagem de andaimes
- [assessoria em]; montagem de andaimes;
montagem de estandes de feira de exposições e
lojas - [informação em]; montagem de estandes de
feira de exposições e lojas - [consultoria em];
montagem de estandes de feira de exposições e
lojas - [assessoria em]; montagem de estandes de
feira de exposições e lojas; papel de parede
(colocação de-) - [informação em]; papel de parede
(colocação de-) - [consultoria em]; papel de parede
(colocação de-) - [assessoria em]; papel de parede
(colocação de-); pintura, de interior e de exterior [informação em]; pintura, de interior e de exterior [consultoria em]; pintura, de interior e de exterior [assessoria em]; pintura, de interior e de exterior;
piscinas (manutenção de - ) - [informação em];
piscinas (manutenção de - ) - [consultoria em];
piscinas (manutenção de - ) - [assessoria em];
piscinas (manutenção de - ); portas e janelas
(instalação de - ) - [informação em]; portas e janelas
(instalação de - ) - [consultoria em]; portas e janelas
(instalação de - ) - [assessoria em]; portas e janelas
(instalação de - ); postos de gasolina (serviços de -) [informação em]; postos de gasolina (serviços de -) [consultoria em]; postos de gasolina (serviços de -) [assessoria em]; postos de gasolina (serviços de -);
reboco (serviços de -) - [informação em]; reboco
(serviços de -) - [consultoria em]; reboco (serviços de
-) - [assessoria em]; reboco (serviços de -); serviços
de carpintaria - [informação em]; serviços de
carpintaria - [consultoria em]; serviços de carpintaria
- [assessoria em]; serviços de carpintaria; serviços
de postos de gasolina - [informação em]; serviços de
postos de gasolina - [consultoria em]; serviços de
postos de gasolina - [assessoria em]; serviços de
postos de gasolina; telefones (instalação e reparo-) [informação em]; telefones (instalação e reparo-) [consultoria em]; telefones (instalação e reparo-) [assessoria em]; telefones (instalação e reparo-);
assessoria consultoria e informação em construções
- [informação em]; assessoria consultoria e
informação em construções - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em construções
- [assessoria em]; assessoria consultoria e
informação em construções; assessoria, consultoria
e informação em aluguel de equipamentos para

RPI 2214 de 11/06/2013

construção
[informação
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
aluguel
de
equipamentos para construção - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos para construção - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos
para
construção;
assessoria,
consultoria e informação em manutenção de
instalações de esgoto - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em manutenção de
instalações de esgoto - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em manutenção de
instalações de esgoto - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em manutenção de
instalações de esgoto; assessoria, consultoria e
informação em pintura de prédios - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em pintura de
prédios - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em pintura de prédios - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em pintura de
prédios; assessoria, consultoria e informação em
serviços de revestimentos - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos; assessoria, consultoria e informação
em supervisão de construção - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em supervisão de construção;
assessoria, consultoria e informações sobre
montagem/construção de estrutura predial [informação em]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção de estrutura predial [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; bombeiro hidráulico (serviços de - )
- [informação em]; bombeiro hidráulico (serviços de ) - [consultoria em]; bombeiro hidráulico (serviços de
- ) - [assessoria em]; bombeiro hidráulico (serviços
de - ); carpintaria - [informação em]; carpintaria [consultoria em]; carpintaria - [assessoria em];
carpintaria; conservação de campo de esporte [informação em]; conservação de campo de esporte
- [consultoria em]; conservação de campo de esporte
- [assessoria em]; conservação de campo de
esporte; conservação de piscina para a prática de
esporte - [informação em]; conservação de piscina
para a prática de esporte - [consultoria em];
conservação de piscina para a prática de esporte [assessoria em]; conservação de piscina para a
prática de esporte; conservação de quadra para a
prática de esporte - [informação em]; conservação
de quadra para a prática de esporte - [consultoria
em]; conservação de quadra para a prática de
esporte - [assessoria em]; conservação de quadra
para a prática de esporte; construção de estante
para feira, exposição e loja - [informação em];
construção de estante para feira, exposição e loja [consultoria em]; construção de estante para feira,
exposição e loja - [assessoria em]; construção de
estante para feira, exposição e loja; construção e
reparação de obra civil - [informação em]; construção
e reparação de obra civil - [consultoria em];
construção e reparação de obra civil - [assessoria
em]; construção e reparação de obra civil;
construção e reparação em colocação de alvenaria [informação em]; construção e reparação em
colocação de alvenaria - [consultoria em]; construção
e reparação em colocação de alvenaria - [assessoria
em]; construção e reparação em colocação de
alvenaria; construção e reparação em colocação de
calha - [informação em]; construção e reparação em
colocação de calha - [consultoria em]; construção e
reparação em colocação de calha - [assessoria em];
construção e reparação em colocação de calha;
construção e reparação em colocação de cerca de
arame - [informação em]; construção e reparação em
colocação de cerca de arame - [consultoria em];

construção e reparação em colocação de cerca de
arame - [assessoria em]; construção e reparação em
colocação de cerca de arame; construção e
reparação em colocação de esquadria - [informação
em]; construção e reparação em colocação de
esquadria - [consultoria em]; construção e reparação
em colocação de esquadria - [assessoria em];
construção e reparação em colocação de esquadria;
construção e reparação em colocação de piso [informação em]; construção e reparação em
colocação de piso - [consultoria em]; construção e
reparação em colocação de piso - [assessoria em];
construção e reparação em colocação de piso;
construção e reparação em colocação de tela [informação em]; construção e reparação em
colocação de tela - [consultoria em]; construção e
reparação em colocação de tela - [assessoria em];
construção e reparação em colocação de tela;
desinfecção e limpeza de piscina - [informação em];
desinfecção e limpeza de piscina - [consultoria em];
desinfecção e limpeza de piscina - [assessoria em];
desinfecção e limpeza de piscina; impermeabilização
em obra civil - [informação em]; impermeabilização
em obra civil - [consultoria em]; impermeabilização
em obra civil - [assessoria em]; impermeabilização
em obra civil; instalação e conserto de telefone [informação em]; instalação e conserto de telefone [consultoria em]; instalação e conserto de telefone [assessoria em]; instalação e conserto de telefone;
maquete [construção de protótipos, maquetes e
miniaturas
para
projetos
arquitetônicos,
empreendimentos imobiliários, de acordo com
projeto] - [informação em]; maquete [construção de
protótipos, maquetes e miniaturas para projetos
arquitetônicos, empreendimentos imobiliários, de
acordo com projeto] - [consultoria em]; maquete
[construção de protótipos, maquetes e miniaturas
para projetos arquitetônicos, empreendimentos
imobiliários, de acordo com projeto] - [assessoria
em]; maquete [construção de protótipos, maquetes e
miniaturas
para
projetos
arquitetônicos,
empreendimentos imobiliários, de acordo com
projeto]; pedreiro [serviços de - ] - [informação em];
pedreiro [serviços de - ] - [consultoria em]; pedreiro
[serviços de - ] - [assessoria em]; pedreiro [serviços
de - ]; reparação de equipamento de gás [serviço de
manutenção e reparo] - [informação em]; reparação
de equipamento de gás [serviço de manutenção e
reparo] - [consultoria em]; reparação de equipamento
de gás [serviço de manutenção e reparo] [assessoria em]; reparação de equipamento de gás
[serviço de manutenção e reparo]; reparação de
monumento [serviço de manutenção e reparo] [informação em]; reparação de monumento [serviço
de manutenção e reparo] - [consultoria em];
reparação de monumento [serviço de manutenção e
reparo] - [assessoria em]; reparação de monumento
[serviço de manutenção e reparo]; reparo de
fechadura - [informação em]; reparo de fechadura [consultoria em]; reparo de fechadura - [assessoria
em]; reparo de fechadura; restauração de obra sacra
e histórica [serviço de restauração de obra artística] [informação em]; restauração de obra sacra e
histórica [serviço de restauração de obra artística] [consultoria em]; restauração de obra sacra e
histórica [serviço de restauração de obra artística] [assessoria em]; restauração de obra sacra e
histórica [serviço de restauração de obra artística];
serviços de sinalização [instalação, manutenção e
construção] - [informação em]; serviços de
sinalização [instalação, manutenção e construção] [consultoria em]; serviços de sinalização [instalação,
manutenção e construção] - [assessoria em];
serviços de sinalização [instalação, manutenção e
construção]; tenda conserto e reparo - [informação
em]; tenda conserto e reparo - [consultoria em];
tenda conserto e reparo - [assessoria em]; tenda
conserto e reparo;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905755219 09/01/2013
003
Tit.MARCELO DOS SANTOS CABELEIREIRO
(BR/MG)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12921491000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Marcelu's Hair Design
NCL(10) 44 salões de beleza;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905755618 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JOÃOBIDU
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
afixação (painéis de -); alimentos (decorações de
matérias plásticas para -); almofadas; andadores
para bebês; armários; armários [guarda-louças];
arquivos [móveis]; artigos para cama [exceto roupa
de cama]; balcões; bancadas de lavatório
[mobiliário]; bancadas de trabalho; bancos [móveis];
bandejas de mesas; berços; biombos; caixas de
madeira ou matérias plásticas; camas *; carrinhos de
chá; carrinhos de servir à mesa [móveis]; chá
(carrinhos de -); chavetas não metálicas; cômodas
com gavetas; computadores (mesas com rodinhas
para -); decorações de matérias plásticas para
alimentos; desenho (mesas para -); escritório
(móveis para -); escrivaninhas; espelhos; espelhos
portáteis [espelhos para banheiro]; espreguiçadeiras
[cadeiras]; estojos de madeira ou matérias plásticas;
guarda-comidas não metálicos; guarda-louças;
jardineiras [móveis]; mesas *; mesas com rodinhas
para computadores; mesas de metal; móbiles
[decoração]; mobiliário (peças de -); mobiliário
escolar; molduras para quadros; móveis (guarnições
não metálicas para -); móveis de metal; móveis para
escritório; poltronas; portas para móveis; prateleiras
para armazenagem; prateleiras para arquivos
[móveis]; prateleiras para móveis; quadros (molduras
para -); racks (ingl.); toalhas (armários para -)
[móveis]; vidro prateado [espelhos]; apoio para braço
[móvel]; apoio para livro [móvel]; balcão [móvel];
banqueta [móvel]; bebê conforto; bufê [mobiliário];
cadeira de balanço; cadeira ou poltrona [mobiliário];
cadeira para bebê; cama-mesa [mobiliário];
cantoneira [mobiliário]; cepo de cozinha; coluna
[mobiliário]; cristaleira; estantes [móveis]; estrado
para cama; gaveta; porta-cd [móvel]; pufe; quadro
decorativo;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755626 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JOÃOBIDU
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; aventais
[vestuário]; bandanas; banho (calções de -); banho
(roupões de -); banho (sandálias de -); bermudas;
blazers [vestuário]; botas *; botas para esportes *;
botinas; calçados *; calçados em geral *; calças;
calças compridas; camisas; camisetas; chapéus
[chapelaria]; cintos [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; enxovais de bebês;
gabardines [vestuário]; ginástica (roupa para -)
[colante]; gravatas; íntima (roupa -); lenços de
pescoço; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; macacões;
malhas [vestuário]; meias; meias-calças; paletós;
peles [vestuário]; pescoço (lenços de -); pijamas;
praia (roupas de -); pulôveres; roupa de baixo; roupa
íntima; roupa para ginástica; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; saias;
sandálias; sobretudos [vestuário]; suéteres; sungas;
suspensórios; ternos; trajes; trajes de banho;
uniformes; vestuário *; xales; batina; biquíni; boné;
calçado esportivo; camisola; chuteira; fraque; jaleco;
maiô;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755634 10/01/2013
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JOÃOBIDU

003

NCL(10) 28 alvos; alvos eletrônicos; apetrechos de
pesca; arco e flecha (material para -); argolas (jogos
de -); balanços; balões de jogo; baralho (cartas de -);
beisebol (luvas de -); bicicletas fixas para exercícios;
bilhar (mesas de -) operadas por moedas; bilhar
(pontas de taco de -); bilhar (tabelas de -); bingo
(cartões para -); bolas de bilhar; bolas de jogo;
boliche (maquinaria e aparelhos para -); bonecas;
bonecas (mamadeiras de -); bonecas (quartos de -);
bonecas (roupas de -); brinquedo (máscaras de -);
brinquedos; brinquedos de pelúcia; camas de
bonecas; cartas de baralho; cartões para bingo;
cavalo de balanço; chapéus de festa em papel;
chocalhos [brinquedos]; controle remoto (veículos de
brinquedo de -); dados (copos para jogos de -);
damas (jogo de -); damas (tabuleiro para -); dardos;
exercício (bicicletas fixas para -); fantoches; fichas
para jogos; gamão; ginástica (aparelhos de -); iscas
artificiais para pesca; joelheiras [artigos desportivos];
jogo (balões de -); jogos *; kits de miniaturas para
montar [brinquedos]; luvas de beisebol; luvas de
boxe; malha (jogo da -); mamadeiras de bonecas;
máquinas de entretenimento automáticas, operadas
por moedas; máquinas de videogame [fliperamas];
mesas para futebol de salão; mesas para tênis de
mesa; miniaturas de veículos; musculação
(aparelhos para -); paintball (armas de -) [artigos
desportivos]; patinetes; patins com rodas; pesca
(apetrechos de -); petecas; pipas [papagaios];
piscinas [brinquedos]; quartos de bonecas; quilhas
[jogo]; raquetes; salão (jogos de -); tabuleiros de
damas; tabuleiros de xadrez; varas de pescar;
veículos de brinquedo de controle remoto;
videogames; xadrez; aparelho de musculação;
aparelho para tração [ginástica]; armadilha para caça
e pesca; artigo para caça e pesca; artigo para
esporte, exceto roupa; avião de brinquedo; balões
de festa; bicicleta ergométrica [acessório para -];
bola de pingue-pongue; bolsa para raquete; cabo de
taco de golfe; calçado para boneca; carrinho de
boneca; carrocinha de brinquedo; cartão para bingo;
cavalinho
de
brinquedo;
colchonete
para
musculação; corda de pular; corda para subir,
escalar, alçar; corneta para caça [brinquedo]; dominó
[jogo]; futebol de mesa [mesa e botões para];
gangorra; pista de corrida; rede de vôlei;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755642 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JOÃOBIDU
NCL(10) 32 água de soda; água mineral [bebida];
aperitivos não-alcoólicos; bebidas à base de soro de
leite; bebidas não alcoólicas à base de fruta; bebidas
não-alcoólicas; cerveja; coquetéis não-alcoólicos;
extratos de fruta não alcoólicos; fruta (bebidas não
alcoólicas à base de -); fruta (extratos de -), não
alcoólicos; frutas (sucos de -); isotônicas (bebidas -);
limonadas; litinada (água -); mel (bebidas não
alcoólicas à base de-); minerais (águas -)
engarrafadas; não-alcoólicas (bebidas -); néctares
de fruta [não alcoólicos]; sidra [não alcoólica];
sorvetes (bebidas à base de -); suco de fruta; suco
de tomate [bebida]; xaropes para limonada; água
potável para beber; água-de-coco; bebida em
xarope; bebida energética não alcoólica; bebida
fermentada não alcoólica; guaraná [bebida não
alcoólica]; pó para milk-shake, exceto à base de
leite; pó para suco; polpa de fruta e de legume para
bebida; refrigerante [bebida]; xarope de fruta;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755650 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JOÃOBIDU
NCL(10) 35 franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições -

administração de ne; licenciamento, compra e
venda, leasing de marcas e patentes (intermediação
de negócios comerciais);
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755669 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JOÃOBIDU
NCL(10) 09 agendas eletrônicas; aparelhos para
transmissão de som; câmeras de vídeo; cartuchos
para vídeo games; compactos (discos -) [áudio e
vídeo]; comparadores; computador (memórias para ); computador (periféricos de -); computador
(programas de -), gravados; computador (programas
de -), gravados [programas]; computador (programas
operacionais para -) [gravados]; computador
(teclados de -); desenhos animados; discos
compactos [áudio e vídeo]; discos compactos, rom
(ingl.); discos fonográficos; disquetes (drives de -)
para computadores; dvd (tocadores de -); esportes
(óculos para -); filme cinematográfico (aparelhos
para montagem de -); fitas magnéticas; fitas para
gravação de som; impressoras para computadores;
laptops; magnética (unidades de fita -) [para
computadores]; notebook [computadores]; óculos;
óculos (armação de -); óculos de sol; programas de
computador gravados; programas de jogos de
computador; som (aparelhos para gravação de -);
som (aparelhos para reprodução de -); som (fitas
para gravação de -); aparelho de comunicação;
aparelho de gravação de vídeo; aparelho de
gravação e de reprodução de videocassete;
aparelho de telecomunicação; aparelho ou
instrumento de publicidade; aparelho ou instrumento
de reprodução; aparelho para jogo adaptado para
uso em televisão; aparelho projetor de filme;
cartucho, cd e disquete para vídeo game [jogo]; cdrom [disco]; cd-rom [drive]; dvd, disco digital de
vídeo; dvd, disco digital de vídeo - aparelho; estojo
porta-cds; fita para computador; máquina de edição
de som e imagem; notebook [microcomputador
portátil, menor que o laptop]; porta-cd; portadisquete; software para jogo e entretenimento
[programa de computador]; suporte para disco;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755677 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JOÃOBIDU
NCL(10) 42 artes gráficas (serviços de criação em -);
assessoria, consultoria e informação em astronomia;
assessoria, consultoria e informações sobre artes
gráficas; astronomia estelar [estudo e pesquisa];
astronomia instrumental (astronomia prática) [estudo
e pesquisa]; astrozoologia [estudo e pesquisa];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755723 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de lavanda; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; almíscar [perfumaria];
amêndoas (óleo de -); amêndoas (sabonete de -);
antitranspirante (sabonete -); aromáticos [óleos
essenciais]; barbear (produtos para -); batons para
os lábios; beleza (máscaras de -); brilho para os
lábios; bronzear (preparações para-) [cosméticos];
cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cedro (óleos essenciais de -);
cílios (produtos cosméticos para os-); clarear
(cremes para -) a pele; cosméticos; cosméticos
(estojos de -); cremes cosméticos; cremes para
clarear pele; dental (géis para clareamento -);
depilatórios (produtos -); desodorante (sabonete -);
desodorantes [perfumaria]; esmalte para as unhas;
essenciais (óleos -); filtros solares; fragrâncias
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(mistura de -); géis de massagem, exceto para uso
medicinal; jasmim (óleo de -); lápis de sobrancelhas;
laquê para cabelos; leite de amêndoas para uso
cosmético; lenços impregnados com loções
cosméticas; limão (óleos essenciais de -); loções
capilares; loções para uso cosmético; loções pósbarba; maquiagem para o rosto; óleo de lavanda;
óleos essenciais; óleos essenciais de limão; ondular
os cabelos (preparações para -); pele (cremes para
clarear a -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
postiças (unhas -); preparações cosméticas para
emagrecimento; preparações de aloe vera para uso
cosmético; preparações para proteção solar; rosa
(óleo de -); sabonetes; shampoo a seco;
sobrancelhas (cosméticos para as -); tinturas
cosméticas; xampus; antiperspirante [desodorante];
argila para estética; banho de espuma (preparações
para - ), exceto para uso medicinal; condicionador
[cosmético]; cristal para banho de uso pessoal; erva
para banho; removedor de cosmético;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755731 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10)
05
absorventes
higiênicos
para
menstruação; absorventes internos; açúcar para uso
medicinal; algodão para uso medicinal; alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; alimentos para bebês; amêndoas (leite de
-) para uso farmacêutico; animais (produtos para
lavar -); anti-sépticos bucais para uso medicinal;
antissépticos; ar (preparações para purificar o -);
balas [doces] medicinais; balsâmicas (preparações -)
para uso medicinal; banho (sais de -) para uso
medicinal; bebidas dietéticas adaptadas para uso
medicinal; bebidas medicinais; bronzeamento
(pílulas para -); cabelo (preparações medicinais para
crescimento do -); cães (loções para -); cães
(repelentes para -); chás medicinais; colírios;
desodorantes para roupas e/ou materiais têxteis;
desodorantes, exceto para seres humanos e
animais; diabéticos (pão para -), para fins
medicinais; emagrecimento (pílulas para -);
emagrecimento (preparações medicinais para -);
erva-doce para uso medicinal; ervas (chás de -) para
uso medicinal; ervas medicinais; farinhas lácteas
[para bebês]; fibras alimentares; fraldas calça para
bebês; fraldas para bebês; glicose (suplemento
alimentar de-); incenso repelente de insetos;
infusões medicinais; insetos (repelentes contra -);
lama medicinal; lama para banhos; linhaça para uso
farmacêutico;
loções
para
uso
veterinário;
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(ervas -); moderadores de apetite para uso
medicinal; nutricionais (complementos -); óleo de
linhaça (suplemento alimentar de -); pés (remédios
antitranspirantes para os -); preparações para
banhos medicinais; preparações para desodorizar
ambientes; própolis (suplemento alimentar de -);
proteína (suplemento de - ) para animais; repelentes
para cães; sais aromáticos; sais de água mineral;
subprodutos do processamento de grãos de cereais
para fins dietéticos ou medicinais; suplemento
alimentar para animais; suplementos alimentares
minerais; vitaminas (preparações para -); alimento
para bebê à base de carne, ave e ovo; alimento para
bebê à base de fruta, verdura, legume e cereal;
alimento para bebês à base de peixe, carne, ave,
ovo, fruta, verdura, legume e cereais; banho de
espuma (preparações para - ), para uso medicinal;
banho de imersão de uso animal (preparações para ), para uso medicinal; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), para uso medicinal;
barra dietética para suplementação nutricional, para
fins medicinais; brinco inseticida para animal;
carrapaticida; erva para banho medicinal; repelente
higiênico para cão e gato; spray anti-pulga para
animal; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento nutricional
de óleo comestível para uso medicinal; vitamina e
sais minerais; xampu para animal com finalidade
terapêutica;
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Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755782 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 09 agendas eletrônicas; aparelhos para
transmissão de som; câmeras de vídeo; cartuchos
para vídeo games; compactos (discos -) [áudio e
vídeo]; comparadores; computador (memórias para ); computador (periféricos de -); computador
(programas de -), gravados; computador (programas
de -), gravados [programas]; computador (programas
operacionais para -) [gravados]; computador
(teclados de -); desenhos animados; discos
compactos [áudio e vídeo]; discos compactos, rom
(ingl.); discos fonográficos; disquetes (drives de -)
para computadores; dvd (tocadores de -); esportes
(óculos para -); filme cinematográfico (aparelhos
para montagem de -); fitas magnéticas; fitas para
gravação de som; impressoras para computadores;
laptops; magnética (unidades de fita -) [para
computadores]; notebook [computadores]; óculos;
óculos (armação de -); óculos de sol; programas de
computador gravados; programas de jogos de
computador; som (aparelhos para gravação de -);
som (aparelhos para reprodução de -); som (fitas
para gravação de -); aparelho de comunicação;
aparelho de gravação de vídeo; aparelho de
gravação e de reprodução de videocassete;
aparelho de telecomunicação; aparelho ou
instrumento de publicidade; aparelho ou instrumento
de reprodução; aparelho para jogo adaptado para
uso em televisão; aparelho projetor de filme;
cartucho, cd e disquete para vídeo game [jogo]; cdrom [disco]; cd-rom [drive]; dvd, disco digital de
vídeo; dvd, disco digital de vídeo - aparelho; estojo
porta-cds; fita para computador; máquina de edição
de som e imagem; notebook [microcomputador
portátil, menor que o laptop]; porta-cd; portadisquete; software para jogo e entretenimento
[programa de computador]; suporte para disco;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755790 10/01/2013
003
Tit.SIGNUS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17214880000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JEAN PIERRE
NCL(10) 09 armações de óculos; lentes corretivas
[óptica]; lentes de contato; lentes de contato (estojos
para -); lentes ópticas; óculos; óculos (armação de -);
óculos (cordões para -) [pincenê]; óculos (correntes
para -); óculos (estojos para -); óculos (lentes de -);
óculos de sol; óculos para esportes; ópticas (lentes );
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905755804 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 14 abotoaduras; alfinetes de gravatas;
alfinetes de metal precioso; amuletos [jóias e
bijuterias]; anéis [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); brincos; caixas para jóias;
chaveiros de bijuteria; colares [jóias e bijuterias];
correntes [jóias e bijuterias]; correntes de relógios;
cronométricos
(instrumentos
-);
diamantes;
emblemas de metal precioso; estojos de relógios de
pulso; gravatas (alfinetes de -); gravatas
(prendedores de -); imitações de pedras preciosas;
joalheria / bijuteria (artigos de -); jóias e bijuterias de
âmbar amarelo; ligas de metal precioso; medalhas;
moedas; ouro, não trabalhado ou batido; pedras
preciosas; pedras preciosas (imitações de -); pedras
semipreciosas; penduricalhos [jóias e bijuterias];
ponteiros [relojoaria]; prata (fios de -); prata fiada;
prata semitrabalhada ou batida; preciosas (imitações
de pedras -); pulseiras [jóias e bijuterias]; relógios

(correntes de -); relógios de controle; relógios de
pulso; relógios de sol; relógios despertadores; vidros
de relógios; botton/broche; bracelete de qualquer
material [jóia/bijuteria]; brilhante [jóia]; elo de metal
precioso; esmeralda; molduras plásticas (frente
removível) para relógios; relógio de quartzo; rubi;
tiara; tornozeleira (jóia/bijuteria); turquesa [pedra
preciosa];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755812 10/01/2013
003
Tit.SIGNUS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17214880000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GIAN PIERRE
NCL(10) 09 armações de óculos; lentes corretivas
[óptica]; lentes de contato; lentes de contato (estojos
para -); lentes ópticas; óculos; óculos (armação de -);
óculos (cordões para -) [pincenê]; óculos (correntes
para -); óculos (estojos para -); óculos (lentes de -);
óculos de sol; óculos para esportes; ópticas (lentes );
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905755820 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 18 alças de valises; animais (peles de -);
animais de estimação (roupas para -); bainhas de
couro para molas; bandoleiras [correias]; baús
[bagagem]; baús para viagem; bolsas; bolsas de
couro para embalagem; bolsas de couro para
ferramentas; bolsas de malhas; bolsas de mão;
bolsas de viagem; bolsas para alpinistas; bolsas
para campistas; bolsas para carregar bebês [slings];
bolso (carteiras de -); caça (bolsas de -); caixas de
couro ou de cartão-couro; caixas de couro para
chapéus; capas de couro para móveis; capas de
guarda-chuvas; capas de peles [pelaria]; capas para
animais; cartão-couro [imitação de couro]; carteiras
de bolso; chapéus (caixas de couro para -); gado
(peles de -); guarda-chuva (argolas para -); guardachuva (capas de -); guarda-sóis [sombrinhas];
imitações de couro; malas de roupas para viagem;
maletas para documentos; mochilas; mochilas
escolares; móveis (capas de couro para -); móveis
(enfeites de couro para -); pastas escolares; peles;
porta-chaves; praia (bolsas de -); roupas (malas de -)
para viagem; sacolas de compras; sacolas de
compras com rodas; sacolas de rede para compras;
sacolas escolares; valises; viagem (conjuntos de -)
[artigos de couro]; bolsa do vestuário comum; bolsa
para tênis; camurça [couro de cabra]; carteira para
moeda; chaveiro [artigo de couro, tipo carteira];
fraldas para animais; laçarote e laço para animal;
pasta de viagem; pele de carneiro; porta nota; portamoedas [carteiras];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755847 10/01/2013
003
Tit.PAULO GUSTAVO MOURA GOMES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05364674711
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: porta-luva
NCL(10) 35 aluguel de espaço publicitário;
compilação de informação para bancos de dados de
computador; marketing; preparação de colunas
publicitárias; processamento de texto; publicação de
textos publicitários; publicidade; publicidade on-line
em rede de computadores; redação de textos
publicitários;
Procurador: MARCELO ANDRÉ BULGUERONI
No.905755855 10/01/2013
003
Tit.SIGNUS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17214880000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TECNEW
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NCL(10) 09 armações de óculos; lentes corretivas
[óptica]; lentes de contato; lentes de contato (estojos
para -); lentes ópticas; óculos; óculos (armação de -);
óculos (cordões para -) [pincenê]; óculos (correntes
para -); óculos (estojos para -); óculos (lentes de -);
óculos de sol; óculos para esportes; ópticas (lentes );
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905755871 10/01/2013
003
Tit.SIGNUS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17214880000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEWTEC
NCL(10) 09 armações de óculos; lentes corretivas
[óptica]; lentes de contato; lentes de contato (estojos
para -); lentes ópticas; óculos; óculos (armação de -);
óculos (cordões para -) [pincenê]; óculos (correntes
para -); óculos (estojos para -); óculos (lentes de -);
óculos de sol; óculos para esportes; ópticas (lentes );
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905755880 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
afixação (painéis de -); alimentos (decorações de
matérias plásticas para -); almofadas; andadores
para bebês; armários; armários [guarda-louças];
arquivos [móveis]; artigos para cama [exceto roupa
de cama]; balcões; bancadas de lavatório
[mobiliário]; bancadas de trabalho; bancos [móveis];
bandejas de mesas; berços; biombos; caixas de
madeira ou matérias plásticas; camas *; carrinhos de
chá; carrinhos de servir à mesa [móveis]; chá
(carrinhos de -); chavetas não metálicas; cômodas
com gavetas; computadores (mesas com rodinhas
para -); decorações de matérias plásticas para
alimentos; desenho (mesas para -); escritório
(móveis para -); escrivaninhas; espelhos; espelhos
portáteis [espelhos para banheiro]; espreguiçadeiras
[cadeiras]; estojos de madeira ou matérias plásticas;
guarda-comidas não metálicos; guarda-louças;
jardineiras [móveis]; mesas *; mesas com rodinhas
para computadores; mesas de metal; móbiles
[decoração]; mobiliário (peças de -); mobiliário
escolar; molduras para quadros; móveis (guarnições
não metálicas para -); móveis de metal; móveis para
escritório; poltronas; portas para móveis; prateleiras
para armazenagem; prateleiras para arquivos
[móveis]; prateleiras para móveis; quadros (molduras
para -); racks (ingl.); toalhas (armários para -)
[móveis]; vidro prateado [espelhos]; apoio para braço
[móvel]; apoio para livro [móvel]; balcão [móvel];
banqueta [móvel]; bebê conforto; bufê [mobiliário];
cadeira de balanço; cadeira ou poltrona [mobiliário];
cadeira para bebê; cama-mesa [mobiliário];
cantoneira [mobiliário]; cepo de cozinha; coluna
[mobiliário]; cristaleira; estantes [móveis]; estrado
para cama; gaveta; porta-cd [móvel]; pufe; quadro
decorativo;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755944 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 28 alvos; alvos eletrônicos; apetrechos de
pesca; arco e flecha (material para -); argolas (jogos
de -); balanços; balões de jogo; baralho (cartas de -);
beisebol (luvas de -); bicicletas fixas para exercícios;
bilhar (mesas de -) operadas por moedas; bilhar
(pontas de taco de -); bilhar (tabelas de -); bingo
(cartões para -); bolas de bilhar; bolas de jogo;
boliche (maquinaria e aparelhos para -); bonecas;
bonecas (mamadeiras de -); bonecas (quartos de -);
bonecas (roupas de -); brinquedo (máscaras de -);
brinquedos; brinquedos de pelúcia; camas de
bonecas; cartas de baralho; cartões para bingo;
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cavalo de balanço; chapéus de festa em papel;
chocalhos [brinquedos]; controle remoto (veículos de
brinquedo de -); dados (copos para jogos de -);
damas (jogo de -); damas (tabuleiro para -); dardos;
exercício (bicicletas fixas para -); fantoches; fichas
para jogos; gamão; ginástica (aparelhos de -); iscas
artificiais para pesca; joelheiras [artigos desportivos];
jogo (balões de -); jogos *; kits de miniaturas para
montar [brinquedos]; luvas de beisebol; luvas de
boxe; malha (jogo da -); mamadeiras de bonecas;
máquinas de entretenimento automáticas, operadas
por moedas; máquinas de videogame [fliperamas];
mesas para futebol de salão; mesas para tênis de
mesa; miniaturas de veículos; musculação
(aparelhos para -); paintball (armas de -) [artigos
desportivos]; patinetes; patins com rodas; pesca
(apetrechos de -); petecas; pipas [papagaios];
piscinas [brinquedos]; quartos de bonecas; quilhas
[jogo]; raquetes; salão (jogos de -); tabuleiros de
damas; tabuleiros de xadrez; varas de pescar;
veículos de brinquedo de controle remoto;
videogames; xadrez; aparelho de musculação;
aparelho para tração [ginástica]; armadilha para caça
e pesca; artigo para caça e pesca; artigo para
esporte, exceto roupa; avião de brinquedo; balões
de festa; bicicleta ergométrica [acessório para -];
bola de pingue-pongue; bolsa para raquete; cabo de
taco de golfe; calçado para boneca; carrinho de
boneca; carrocinha de brinquedo; cartão para bingo;
cavalinho
de
brinquedo;
colchonete
para
musculação; corda de pular; corda para subir,
escalar, alçar; corneta para caça [brinquedo]; dominó
[jogo]; futebol de mesa [mesa e botões para];
gangorra; pista de corrida; rede de vôlei;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755952 10/01/2013
003
Tit.PROVETS - SIMÕES LABORATORIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04239400000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Aviarium 100 PS
NCL(10) 05 suplemento alimentar para animais;
Procurador: LEONARDO MEDEIROS TAVARES
No.905755960 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 32 água de soda; água mineral [bebida];
aperitivos não-alcoólicos; bebidas à base de soro de
leite; bebidas não alcoólicas à base de fruta; bebidas
não-alcoólicas; cerveja; coquetéis não-alcoólicos;
extratos de fruta não alcoólicos; fruta (bebidas não
alcoólicas à base de -); fruta (extratos de -), não
alcoólicos; frutas (sucos de -); isotônicas (bebidas -);
limonadas; litinada (água -); mel (bebidas não
alcoólicas à base de-); minerais (águas -)
engarrafadas; não-alcoólicas (bebidas -); néctares
de fruta [não alcoólicos]; sidra [não alcoólica];
sorvetes (bebidas à base de -); suco de fruta; suco
de tomate [bebida]; xaropes para limonada; água
potável para beber; água-de-coco; bebida em
xarope; bebida energética não alcoólica; bebida
fermentada não alcoólica; guaraná [bebida não
alcoólica]; pó para milk-shake, exceto à base de
leite; pó para suco; polpa de fruta e de legume para
bebida; refrigerante [bebida]; xarope de fruta;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755979 10/01/2013
003
Tit.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00360305000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARTÃO VIAGEM INTERNACIONAL
CAIXA
NCL(10) 36 bancários (serviços -); cartão de crédito
(serviços de -); cartão de débito (serviços de -);
cartões de crédito (emissão de -); consultoria
financeira; emissão de cartões de crédito; emissão
de
cheques
de
viagem;
empréstimos
[financiamento]; empréstimos a prazo; financeira
(consultoria -); financeiras (informações -);

informações financeiras; transferência eletrônica de
fundos; administração de cartão de crédito;
administração de cartão de débito; análise e gestão
de crédito; assessoria técnica em linhas de crédito;
assessoria, consultoria e informação bancária;
assessoria, consultoria e informação em crédito;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
empréstimos; assessoria, consultoria e informação
em investimentos; assessoria, consultoria e
informação na área econômico-financeira; banco de
investimento [serviços financeiros]; caderneta de
poupança [serviços financeiros]; cartão de caixa
[serviços financeiros]; serviços de consultoria
econômica;
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.905755987 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 35 franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de ne; licenciamento, compra e
venda, leasing de marcas e patentes (intermediação
de negócios comerciais);
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905755995 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 38 agências de notícias; computador
(comunicação por terminais de -); computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-); comunicação por terminais de computador;
mensagem (transmissão de -); notícias (agências de
-); transmissão de mensagens e de imagens por
meio de computador; noticiário [serviço de
transmissão de -]; radioastronomia;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905756002 10/01/2013
003
Tit.FARMAFE - DROGARIA E FARMÁCIA LTDA ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06255347000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FARMAFÉ
NCL(10) 35 farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos];
Procurador: ACERTCON REGISTROS E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905756010 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 41 agências de notícias; colóquios
(organização e apresentação de -); conferências
(organização e apresentação de -); congressos
(organização e apresentação de -); editoração
eletrônica; entretenimento; exposições (organização
de -) para fins culturais ou educativos; livros
(publicação de -); organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de simpósios; produção de programas
de rádio e televisão; publicação de livros; publicação
de textos [exceto para publicidade]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; rádio (programas
de entretenimento de -); rádio e televisão (produção
de programas de -); seminários (organização e
apresentação de -); televisão (programas de
entretenimento de -); televisão e rádio (produção de
programas de -); textos (publicação de -) [exceto
para publicidade]; cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -); copidesque [edição de texto, exceto
de publicidade]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque]; guias eletrônicos, revistas,
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jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download]; jornalismo (reportagens); locutor de
eventos; serviços de concepção de programas de
tv/rádio;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905756045 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 42 artes gráficas (serviços de criação em -);
assessoria, consultoria e informação em astronomia;
assessoria, consultoria e informações sobre artes
gráficas; astronomia estelar [estudo e pesquisa];
astronomia instrumental (astronomia prática) [estudo
e pesquisa]; astrozoologia [estudo e pesquisa];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905756053 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 45 horóscopos (confecção de -) [mapa
astral]; licenciamento de propriedade intelectual;
propriedade intelectual (licenciamento de -);
assessoria consultoria e informação em equilíbrio
ambiental (feng shui); assessoria, consultoria e
informação sobre astrologia; assessoria, consultoria
e informações no campo esotérico; astrologia
[estudo e conhecimento da influência dos astros,
especialmente de signos, no destino e no
comportamento do homem; uranoscopia]; confecção
de mapa astral; jogo de búzios, carta cigana, runas
ou tarô;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905756061 10/01/2013
Tit.VITOR LOPES DE SÁ (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61982539020
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Itaara Imóveis
NCL(10) 36 imóveis [compra e venda de -];
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905756070 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; aventais
[vestuário]; bandanas; banho (calções de -); banho
(roupões de -); banho (sandálias de -); bermudas;
blazers [vestuário]; botas *; botas para esportes *;
botinas; calçados *; calçados em geral *; calças;
calças compridas; camisas; camisetas; chapéus
[chapelaria]; cintos [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; enxovais de bebês;
gabardines [vestuário]; ginástica (roupa para -)
[colante]; gravatas; íntima (roupa -); lenços de
pescoço; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; macacões;
malhas [vestuário]; meias; meias-calças; paletós;
peles [vestuário]; pescoço (lenços de -); pijamas;
praia (roupas de -); pulôveres; roupa de baixo; roupa
íntima; roupa para ginástica; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; saias;
sandálias; sobretudos [vestuário]; suéteres; sungas;
suspensórios; ternos; trajes; trajes de banho;
uniformes; vestuário *; xales; batina; biquíni; boné;
calçado esportivo; camisola; chuteira; fraque; jaleco;
maiô;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905756088 10/01/2013
003
Tit.DEBORA DE ARAÚJO DOS SANTOS LOBATO
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13788706708
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: lavadeira

NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; cachecóis; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
cintos [vestuário]; couro (roupas de -); couro (roupas
de imitação de -); faixas [vestuário]; faixas para a
cabeça [vestuário]; jaquetas; jardineiras [vestuário];
leggings [calças]; lenços de pescoço; malhas
[vestuário]; saias; sobretudos [vestuário]; vestuário *;
tira (faixa) para a cabeça;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905756118 10/01/2013
003
Tit.ASTRAL MARCAS LTDA -ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16796474000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIGNOS JOÃOBIDU
NCL(10) 16 almanaques; apagadores para quadros;
aquarelas; blocos de notas [cadernos]; blocos para
anotações; blocos para desenho; borrachas para
apagar; brochuras; caixas de papelão ou papel;
canetas; canetas para desenho; cartão postal;
cartões musicais de felicitações; compassos para
desenhar; corretivos (líquidos -) [material de
escritório]; decalques; desenhar (artigos para -);
encadernação (artigos para -); encadernações;
envelopes [papelaria]; escrever (artigos para -);
estojos de tintas [material escolar]; estojos para
artigos de escrever [material de escritório]; estojos
para canetas; estojos para desenho; estojos para
escrever; etiquetas adesivas [papelaria]; fichas
[papelaria]; fichas de arquivo; figurinhas, exceto para
jogos; formulários [impressos]; fotogravuras; giz para
escrever; globos terrestres; gravuras; impresso
(material -); jornais; lápis; lapiseiras; livros; lousas
para escrever; manuais [impressos]; mapas
geográficos; maquiagem (lenços de papel para
retirar -); marcadores de livros; marcadores de texto
[artigos de papelaria]; marcar (giz para -); massa
para modelar, exceto para uso odontológico; material
didático [exceto aparelhos]; modelar (materiais para ); panfletos; papel machê; papelaria (artigos de -);
pastas [papelaria]; pastas de arquivo; pincéis
[brochas]; pincéis para escrever; pincéis para
pintores; porta-canetas; pranchetas para desenho;
publicações impressas; quadradas (réguas -);
quadros (apagadores para -); quadros-negros;
réguas para desenhar; réguas quadradas; revistas
[periódicos]; revistas em quadrinhos; tintas *;
tinteiros; baralho para tarô; boletim informativo;
caderno de caligrafia; cartão; cortina de papel;
dicionário; fatura e formulário; livro de bolso; livro
didático; livro encadernado; papel cartão; porta-lápis;
tábua ou chapa para desenho; tinta para artista; tinta
para escrever [para tinteiros];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905756177 10/01/2013
003
Tit.TWM ADMINISTRADORA DE FRANCHISING
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04661434000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VALE PAPÉIS
NCL(10) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; álbuns; almanaques;
almofadas de tinta para carimbos; anotações (blocos
para -); apagadores para quadros; apagar (moldes
para -); apontadores de lápis [elétricos ou não
elétricos]; aquarelas; argila para modelar; aritméticas
(tabelas -); arquivo (móveis de -) [material de
escritório] arquivo; arquivos [material de escritório];
atlas; babadores de papel; bandeiras [de papel];
bandejas para correspondência; bastões de tinta;
blocos [papelaria]; blocos de notas [cadernos];
blocos de papel em múltiplas vias [papelaria]; blocos
para anotações; blocos para desenho; bobinas para
fitas de tinta; borrachas para apagar; branquetas
para tipografia, exceto de tecido; brasões [sinetes];
brochuras; caixas de papelão ou papel; caixas para
canetas; caixas para selos; calcular (tabelas para -);
calendários; canetas; canetas [material de escritório];
canetas para desenho; canetas-tinteiro; capas
[papelaria]; carimbos (almofadas para -); carimbos
(suportes para -); carimbos [selos]; carimbos [selos]
(caixas para -); cartas, cartões, etc *; cartazes
[pôsteres]; cartuchos de papel, de forma cônica;

catálogos; cavaletes para pintura; cera para lacrar;
cheques (porta-talão de -); circulares; clichês para
tipografia; clipes de papel; clipes para canetas; clipes
para papel; cola de amido, para papelaria ou uso
doméstico; cola para papelaria ou para uso
doméstico; colas para escritório ou uso doméstico;
colchetes para papel; compassos para desenhar;
confecção de vestuário (moldes para -); corretivos
(líquidos -) [material de escritório]; corrigir (tintas
para -) [heliografia]; cortadores de papel [material de
escritório]; cortar papel (espátulas para -) [material
de
escritório];
cromolitografias;
cromos;
decalcomania; decalque (papel para -); dedeiras
[material de escritório]; descansos de mão para
pintores; desenhar (artigos para -); desenhar
(instrumentos para -); desenho (esquadros para -);
desenho (régua t para -); desenhos impressos;
diagramas;
dinheiro
(prendedores
para
-);
duplicadores (telas de tinta para -); duplicadores
[mimeógrafo; hectógrafo]; elásticos para escritório;
eletrocardiógrafos (papel para -); embalagem
(material de -), feito de amido; encadernação (artigos
para -); encadernação (equipamentos e máquinas
para -) [equipamento de escritório]; encadernação
(tela para -); encadernações; encerado (papel -);
endereçamento (placas para -), para máquinas de
endereçar; endereçar (máquinas para -); envelopes
[papelaria]; envoltórios [papelaria]; escrever (artigos
para -); escrita (modelos de -); escritório (materiais
de -), exceto móveis; esferas para canetas
esferográficas; espátulas para cortar papel [material
de escritório]; esquadros para desenho; estatuetas
de papel machê; esteatita [giz para alfaiates];
estêncil; estêncil [papelaria]; estojos de tintas
[material escolar]; estojos para artigos de escrever
[material de escritório]; estojos para canetas; estojos
para desenho; estojos para escrever; estojos para
moldes; etiquetar (aparelhos manuais para -);
etiquetas adesivas [papelaria]; etiquetas para fichas;
etiquetas, exceto de tecido; fichários para papéis
soltos; fichas [papelaria]; fichas de arquivo; filme
plástico para embrulhar; filme plástico, extensível,
para uso em paletização; filtro de papel; fios para
encadernação; fita adesiva (porta -) [material de
escritório]; fitas adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; fitas auto-adesivas [para papelaria ou
uso doméstico]; fitas corretivas [artigos de escritório];
fitas de papel; fitas de papel e cartões para gravação
de programas de computador; fitas gomadas
[papelaria]; fitas para máquinas de escrever; folhas
de celulose reciclada para embrulhar; folhas de
papel [papelaria]; folhetos; formulários [impressos];
fotografias (suportes para -); fotogravuras; furadores
[material de escritório]; galés [tipografia]; giz (porta ); giz para alfaiates; giz para escrever; giz para
litografia; giz para marcar; globos terrestres; godês
para aquarelas; gomas [substâncias adesivas] para
papelaria ou uso doméstico; grampeadores [material
de escritório]; grampos para papel; gravuras;
guardanapos de papel; horários impressos;
impressão (conjuntos portáteis para -) [material de
escritório]; impressas (publicações -); impresso
(material -); impressoras de computador (fitas de
tinta para -); impressos horários; indicadores não
eletrônicos para quadros; jornais; laços de papel;
lacrar (cera para-); lacrar (materiais para -) para
papelaria;
laminadoras
(máquinas
-),
para
escritórios; lápis; lapiseiras; lenços de papel; letras e
números [caracteres de tipografia]; litografias; livros;
livros para escrever ou desenhar; livros razão;
lousas para escrever; mapas geográficos; maquetes
de arquitetura; marcadores de livros; marcar (giz
para -); massa para modelar, exceto para uso
odontológico; mata-borrões; material didático [exceto
aparelhos]; material escolar [papelaria]; matérias
plásticas para modelar; minas de lápis; minas de
lápis (porta -); modelar (materiais para -); moldes
para apagar; moldes para confecção de vestuário;
móveis de arquivo [material de escritório]; nanquim
(tinta -); numeradores [máquinas para numerar];
números [caracteres de tipografia]; oleografias;
paletização (filme plástico, extensível, para uso em ); pantógrafos [instrumentos para desenho]; papéis
soltos (fichários para -); papel (fitas de -); papel
(guardanapos de -); papel (laços de -); papel (pesos
para -); papel *; papel carbono; papel de carta; papel
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encerado; papel higiênico; papel laminado; papel
luminoso; papel machê; papel para cópias
[papelaria]; papel para eletrocardiógrafos; papel para
embalagem; papel para embrulho; papel para
máquinas registradoras; papel para radiogramas;
papel toalha; papel xuan [para pintura e caligrafia
chinesas]; papelão (artigos de -); papelão *; papelão
de pasta [polpa] de madeira; papelaria (artigos de -);
papel-pergaminho; passaporte (porta -); pastas
[colas] para escritório ou uso doméstico; pastas
[papelaria]; pastas de arquivo; pastas para
documentos [artigos de papelaria]; pastas para
papéis; percevejos [tachas]; perfurar (máquinas para
-) [material de escritório]; periódicos; picotar papel
(máquinas para -) [artigo de escritório]; pincéis
[brochas]; pintura (cavaletes para -); plástico bolha
[para embalagem ou empacotamento]; porta fita
adesiva [material de escritório]; porta passaporte;
porta-canetas; porta-talão de cheques; pranchetas;
prendedores
para
dinheiro;
programas
de
computador (fitas de papel e cartões para gravação
de -); publicações impressas; quadradas (réguas -);
quadros (apagadores para -); quadros (indicadores
não eletrônicos para -); quadros de avisos, de papel
ou papelão; quadros-negros; régua t para desenho;
réguas para desenhar; réguas quadradas; revistas
[periódicos]; sacos [invólucros, sacolas] para
embalar, de papel ou plástico; sacos de lixo, de
papel ou plástico; suportes de livros; suportes para
canetas e lápis; tabelas aritméticas; tabelas para
calcular; tachas [percevejos]; tela para decalque; tela
para encadernação; telas de tinta para duplicadores;
tinteiros;
tinteiros
porta-canetas;
tipografia
(caracteres de -); tipos [numerais e letras de
tipografia]; tiras adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; tiras de encadernação; traçar (estiletes
para -) para desenho; transparências [papelaria];
umedecedores [material de escritório]; viscose
(folhas de -) para embalar; adesivo [material de
escritório]; agenda; anuário; apagador de tinta
[corretivo]; bobina de papel e papelão; bobina
gomada [para escritório]; caractere de imprensa;
carga para caneta; carta geográfica; cartolina;
classificador [artigo de escritório]; cortador [material
de escritório]; diário; dicionário; elo de papel ou
papelão; embalagens de papel ou plástico;
enciclopédia; fichário de mesa; fitas de tinta para
impressoras; grafite [lápis para desenho]; grafite
[mina para lapiseira]; grampeador [material de
escritório]; kits educacionais, compreendendo livros
e cds ou dvds, embalados como uma unidade; livro
de contabilidade; papel acetinado; papel almaço
pautado; papel contínuo; papel crepom; papel da
china; papel da holanda; papel da índia; papel de
seda; papel estêncil; papel marmorizado; papel para
gráfica; papel vegetal; porta-lápis; serpentina de
papel; suporte para mata borrão; tábua ou chapa
para desenho; tinta para escrever [para tinteiros];
trincha [material de pintura];
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905756193 10/01/2013
003
Tit.VALCO ENTERPRISES LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8915369
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OTTAVIO
NCL(10) 29 azeite de oliva para uso alimentar;
Procurador: MARTINEZ & ASSOCIADOS S/S LTDA.
No.905756215 10/01/2013
003
Tit.RENYLAB - QUÍMICA E FARMACEUTICA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00562583000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STRIPCOLOR
NCL(10) 05 açúcar para uso medicinal; adjuvantes
para uso medicinal; água do mar para banhos
medicinais; águas minerais para uso medicinal;
albumina (alimentos à base de -) para uso medicinal;
albumina (preparações à base de -) para uso
medicinal; alcalóides para uso medicinal; álcool para
uso medicinal; alginatos para uso medicinal; algodão
[chumaço] para uso medicinal; algodão para uso
medicinal; alimentos dietéticos (preparações para -)
adaptados para uso medicinal; aminoácidos para
uso medicinal; aneto (essência de -) para uso
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medicinal; angustura (casca de -) para uso
medicinal; anti-sépticos bucais para uso medicinal;
bacterianas (preparações -) para uso medicinal ou
veterinário; bacteriológicas (preparações -) para uso
medicinal e veterinário; balas [doces] medicinais;
balas [doces] para uso medicinal; balsâmicas
(preparações -) para uso medicinal; bálsamos para
uso medicinal; banho (sais de -) para uso medicinal;
banhos medicinais (água do mar para -); bebidas
dietéticas adaptadas para uso medicinal; bebidas
medicinais; biológicas (preparações -) para uso
médico; cabelo (preparações medicinais para
crescimento do -); calicidas [remédios contra calos];
cânfora para uso medicinal; cápsulas para remédios;
células-tronco para fins medicinais; chás medicinais;
cigarros sem tabaco, para uso medicinal; cinchona
para uso medicinal; compressas de linho para uso
medicinal; condurango (casca de -) para uso
medicinal; constipação (remédios para alívio de -);
contraste radiológico (substâncias para -) para uso
médico; crescimento do cabelo (preparações
medicinais para -); cultura de tecido biológico para
fins medicinais; culturas de microrganismos para uso
medicinal e veterinário; curativos (artigos para -)
[medicinais];
depurativos
(medicamentos
-);
detergentes para uso médico; diabéticos (pão para ), para fins medicinais; diagnóstico (preparações
para -) para uso medicinal; diástase para uso
medicinal; dietéticas (substâncias -) adaptadas para
uso medicinal; dietéticos (alimentos -) adaptados
para uso medicinal; drogas para uso medicinal;
emagrecimento (preparações medicinais para -);
enzimas
para
uso
medicinal;
enzimáticas
(preparações -) para uso medicinal; erva-doce para
uso medicinal; ervas (chás de -) para uso medicinal;
ervas medicinais; ervas para fumar para uso
medicinal; esparadrapos para uso medicinal;
esparadrapos para uso medicinal; esparadrapos
para uso medicinal; esparadrapos para uso
medicinal; fumar (ervas para -) para uso medicinal;
fumigação (preparações para -) para uso medicinal;
gases para uso medicinal; gelatina para uso
medicinal; geléia de petróleo para uso medicinal;
geléia real para uso medicinal farmacêutico; glicerina
para uso medicinal; glicose para uso medicinal;
goma de mascar para uso medicinal; goma para uso
medicinal; gomas-gutas para uso medicinal;
gorduras para uso medicinal; gurjum [gurjon, gurjan]
(bálsamo de -) para uso medicinal; hormônios para
uso medicinal; infusões medicinais; irlanda (musgo
da -) para uso medicinal; isótopos para uso
medicinal; jujubas medicinais; lama medicinal;
lecitina para uso medicinal; leite maltado (bebidas de
-) para uso medicinal; medicamentos para uso
humano; medicamentos para uso odontológico;
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(bebidas -); medicinais (ervas -); medicinais
(infusões -); medicinais (raízes -); medicinal (óleos
para uso -); microrganismos (culturas de -) para uso
medicinal
e
veterinário;
microrganismos
(preparações de -) para uso medicinal e veterinário;
mineral (água -) para uso medicinal; moderadores de
apetite para uso medicinal; molesquim para uso
medicinal; mostarda (óleo de -) para uso medicinal;
musgo da irlanda para uso medicinal; óleo canforado
para uso medicinal; óleo de rícino para uso
medicinal; óleos para uso medicinal; oxigênio para
fins medicinais; pão para diabéticos para fins
medicinais; peróxido de hidrogênio para uso
medicinal; pés (remédios antitranspirantes para os -);
petróleo (geléia de -) para uso medicinal; pó de
pérola para uso medicinal; pomadas para uso
medicinal; preparações para banhos medicinais;
preparações para higiene íntima para fins
medicinais; pulseiras para uso medicinal; quássia
para uso medicinal; quebracho para uso medicinal;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
químicos (reagentes -) para uso medicinal ou
veterinário; quinino para uso medicinal; quinoleína
para uso medicinal; quinquina para uso medicinal;
rádio para uso medicinal; radioativas (substâncias -)
para uso medicinal; raízes medicinais; reagentes
químicos para uso medicinal ou veterinário;
remédios (estojos portáteis para -) [completos];
remédios antitranspirantes para os pés; sais de
potássio para uso medicinal; sais de sódio para uso

medicinal; sais para uso medicinal; salsaparrilha
[para uso medicinal]; sangue para uso medicinal;
sanguessugas para uso medicinal; sedimento
medicinal [lama]; sicativos [agentes secantes] para
uso medicinal; soroterápicos (medicamentos -);
sprays refrescantes para uso medicinal; subprodutos
do processamento de grãos de cereais para fins
dietéticos
ou
medicinais;
sulfonamidas
[medicamentos]; tabaco (cigarros sem -), para uso
medicinal; tapa-olhos para uso medicinal; tinturas
para uso medicinal; tônicos [medicamento];
transpiração (remédios contra -); ácido glicólico
usado como medicamento; acne [medicamento para
combate à -]; adesivo de uso médico para
cicatrização;
aglutinina
[medicamento];
água
oxigenada
de
uso
medicinal;
alcoolismo
[medicamento contra o -]; angina do peito
[medicamento para -]; banho de espuma
(preparações para - ), para uso medicinal; banho de
imersão de uso animal (preparações para - ), para
uso medicinal; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), para uso medicinal; barra
dietética para suplementação nutricional, para fins
medicinais; bloqueador dos órgãos hematopoiéticos
[medicamento];
bloqueador
neuromuscular
[medicamento]; câncer [medicamento para o
tratamento de -]; cápsula de alga marinha para uso
medicinal;
cápsula
para
medicamento;
cardioestimulante
[medicamento];
cardiotônico
[medicamento]; catártico [medicamento de qualidade
purgativa mais forte que o laxante]; chá de erva
medicinal;
colar
magnético
uso
medicinal;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; desinfetante comum ou para uso
hospitalar;
desinfetante
para
uso
tópico
(medicamento); erva para banho medicinal; erva
para infusão medicinal; kit para diagnóstico médico;
kit para enema [clister]; lenços umedecidos
antibacterianos para uso hospitalar; líquido
antibacteriano
para
higiene
hospitalar;
medicamentos
administrados
via
implante
subcutâneo; óleo mineral branco medicinal, utilizado
na formulação de cosméticos, medicamentos,
produtos veterinários e alimentos; oxigênio para uso
médico; pasta condutora para exames médicos;
produto para limpeza de instrumento médico e
odontológico; própole para uso medicinal [xarope];
reagente químico para fim de diagnóstico; solução
eletrolítica para fins medicinais; solução para
nutrição parenteral [para uso medicinal]; substitutivo
do sangue para uso medicinal; suplemento
nutricional [vitaminas ou minerais] para uso
medicinal; suplemento nutricional de óleo comestível
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em barra para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; tussígeno (anti - )
[medicamento]; uterotrópico (medicamento de efeito
- ); papel reagente para uso médico ou veterinário;
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.905756258 10/01/2013
003
Tit.AXIOM ENTERPRISES LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8915350
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OMAGGIO
NCL(10) 29 azeite de oliva para uso alimentar;
Procurador: MARTINEZ & ASSOCIADOS S/S LTDA.
No.905756274 10/01/2013
003
Tit.FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE
OLINDA - FUNESO (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08905382000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DA
FUNESO
NCL(10) 41 educação (serviços de -); assessoria,
consultoria e informação ensino; universidade
[serviço de educação]; escolas (serviços de -)
[educação];
Procurador: FERNANDO ANTÔNIO FRANCO DA
ENCARNAÇÃO
No.905756339 10/01/2013

003
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Tit.TWM ADMINISTRADORA DE FRANCHISING
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04661434000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VALECEL
NCL(10) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; álbuns; almanaques;
almofadas de tinta para carimbos; anotações (blocos
para -); apagadores para quadros; apagar (moldes
para -); apontadores de lápis [elétricos ou não
elétricos]; aquarelas; argila para modelar; aritméticas
(tabelas -); arquivo (móveis de -) [material de
escritório] arquivo; arquivos [material de escritório];
atlas; babadores de papel; bandeiras [de papel];
bandejas para correspondência; bastões de tinta;
blocos [papelaria]; blocos de notas [cadernos];
blocos de papel em múltiplas vias [papelaria]; blocos
para anotações; blocos para desenho; bobinas para
fitas de tinta; borrachas para apagar; branquetas
para tipografia, exceto de tecido; brasões [sinetes];
brochuras; caixas de papelão ou papel; caixas para
canetas; caixas para selos; calcular (tabelas para -);
calendários; canetas; canetas [material de escritório];
canetas para desenho; canetas-tinteiro; capas
[papelaria]; carimbos (almofadas para -); carimbos
(suportes para -); carimbos [selos]; carimbos [selos]
(caixas para -); cartas, cartões, etc *; cartazes
[pôsteres]; cartuchos de papel, de forma cônica;
catálogos; cavaletes para pintura; cera para lacrar;
cheques (porta-talão de -); circulares; clichê estêncil;
clichês para tipografia; clipes de papel; clipes para
canetas; clipes para papel; cola de amido, para
papelaria ou uso doméstico; cola para papelaria ou
para uso doméstico; colas para escritório ou uso
doméstico; colchetes para papel; compassos para
desenhar; confecção de vestuário (moldes para -);
corretivos (líquidos -) [material de escritório]; corrigir
(tintas para -) [heliografia]; cortadores de papel
[material de escritório]; cortar papel (espátulas para ) [material de escritório]; cromolitografias; cromos;
decalcomania; decalque (papel para -); dedeiras
[material de escritório]; descansos de mão para
pintores; desenhar (artigos para -); desenhar
(instrumentos para -); desenho (esquadros para -);
desenho (régua t para -); desenhos impressos;
diagramas;
dinheiro
(prendedores
para
-);
duplicadores (telas de tinta para -); duplicadores
[mimeógrafo; hectógrafo]; elásticos para escritório;
eletrocardiógrafos (papel para -); embalagem
(material de -), feito de amido; encadernação (artigos
para -); encadernação (equipamentos e máquinas
para -) [equipamento de escritório]; encadernação
(tela para -); encadernações; encerado (papel -);
endereçamento (placas para -), para máquinas de
endereçar; endereçar (máquinas para -); envelopes
[papelaria]; envoltórios [papelaria]; escrever (artigos
para -); escrita (modelos de -); escritório (materiais
de -), exceto móveis; esferas para canetas
esferográficas; espátulas para cortar papel [material
de escritório]; esquadros para desenho; estatuetas
de papel machê; esteatita [giz para alfaiates];
estêncil; estêncil [papelaria]; estojos de tintas
[material escolar]; estojos para artigos de escrever
[material de escritório]; estojos para canetas; estojos
para desenho; estojos para escrever; estojos para
moldes; etiquetar (aparelhos manuais para -);
etiquetas adesivas [papelaria]; etiquetas para fichas;
etiquetas, exceto de tecido; fichários para papéis
soltos; fichas [papelaria]; fichas de arquivo; filme
plástico para embrulhar; filme plástico, extensível,
para uso em paletização; filtro de papel; fios para
encadernação; fita adesiva (porta -) [material de
escritório]; fitas adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; fitas auto-adesivas [para papelaria ou
uso doméstico]; fitas corretivas [artigos de escritório];
fitas de papel; fitas de papel e cartões para gravação
de programas de computador; fitas gomadas
[papelaria]; fitas para máquinas de escrever; folhas
de celulose reciclada para embrulhar; folhas de
papel [papelaria]; folhetos; formulários [impressos];
fotografias (suportes para -); fotogravuras; furadores
[material de escritório]; galés [tipografia]; giz (porta ); giz para alfaiates; giz para escrever; giz para
litografia; giz para marcar; globos terrestres; godês
para aquarelas; gomas [substâncias adesivas] para
papelaria ou uso doméstico; grampeadores [material
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de escritório]; grampos para papel; gravuras;
guardanapos de papel; horários impressos;
impressão (conjuntos portáteis para -) [material de
escritório]; impressas (publicações -); impresso
(material -); impressoras de computador (fitas de
tinta para -); impressos horários; indicadores não
eletrônicos para quadros; jornais; laços de papel;
lacrar (cera para-); lacrar (materiais para -) para
papelaria;
laminadoras
(máquinas
-),
para
escritórios; lápis; lapiseiras; lenços de papel; letras e
números [caracteres de tipografia]; litografias; livros;
livros para escrever ou desenhar; livros razão;
lousas para escrever; mapas geográficos; maquetes
de arquitetura; marcadores de livros; marcar (giz
para -); massa para modelar, exceto para uso
odontológico; mata-borrões; material didático [exceto
aparelhos]; material escolar [papelaria]; matérias
plásticas para modelar; minas de lápis (porta -);
modelar (materiais para -); moldes para apagar;
moldes para confecção de vestuário; móveis de
arquivo [material de escritório]; nanquim (tinta -);
numeradores [máquinas para numerar]; números
[caracteres de tipografia]; oleografias; paletização
(filme plástico, extensível, para uso em -);
pantógrafos [instrumentos para desenho]; papéis
soltos (fichários para -); papel (fitas de -); papel
(guardanapos de -); papel (laços de -); papel (pesos
para -); papel *; papel carbono; papel de carta; papel
encerado; papel higiênico; papel laminado; papel
luminoso; papel machê; papel para cópias
[papelaria]; papel para eletrocardiógrafos; papel para
embalagem; papel para embrulho; papel para
máquinas registradoras; papel para radiogramas;
papel toalha; papel xuan [para pintura e caligrafia
chinesas]; papelão (artigos de -); papelão *; papelão
de pasta [polpa] de madeira; papelaria (artigos de -);
papel-pergaminho; passaporte (porta -); pastas
[colas] para escritório ou uso doméstico; pastas
[papelaria]; pastas de arquivo; pastas para
documentos [artigos de papelaria]; pastas para
papéis; percevejos [tachas]; perfurar (máquinas para
-) [material de escritório]; periódicos; picotar papel
(máquinas para -) [artigo de escritório]; pincéis
[brochas]; pincéis para pintores; pintura (cavaletes
para -); plástico bolha [para embalagem ou
empacotamento]; porta fita adesiva [material de
escritório]; porta passaporte; porta-canetas; portatalão de cheques; pranchetas; prendedores para
dinheiro; programas de computador (fitas de papel e
cartões para gravação de -); publicações impressas;
quadradas (réguas -); quadros (apagadores para -);
quadros (indicadores não eletrônicos para -);
quadros de avisos, de papel ou papelão; quadrosnegros; régua t para desenho; réguas para
desenhar; réguas quadradas; revistas [periódicos];
sacos [invólucros, sacolas] para embalar, de papel
ou plástico; sacos de lixo, de papel ou plástico;
suportes de livros; suportes para canetas e lápis;
tabelas aritméticas; tabelas para calcular; tachas
[percevejos]; tela para decalque; tela para
encadernação; telas de tinta para duplicadores;
tinteiros;
tinteiros
porta-canetas;
tipografia
(caracteres de -); tipos [numerais e letras de
tipografia]; tiras adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; tiras de encadernação; traçar (estiletes
para -) para desenho; transparências [papelaria];
umedecedores [material de escritório]; viscose
(folhas de -) para embalar; adesivo [material de
escritório]; agenda; anuário; apagador de tinta
[corretivo]; bobina de papel e papelão; bobina
gomada [para escritório]; caractere de imprensa;
carga para caneta; carta geográfica; cartolina;
classificador [artigo de escritório]; cortador [material
de escritório]; diário; dicionário; elo de papel ou
papelão; embalagens de papel ou plástico;
enciclopédia; fichário de mesa; fitas de tinta para
impressoras; grafite [lápis para desenho]; grafite
[mina para lapiseira]; grampeador [material de
escritório]; kits educacionais, compreendendo livros
e cds ou dvds, embalados como uma unidade; livro
de contabilidade; papel acetinado; papel almaço
pautado; papel contínuo; papel crepom; papel da
china; papel da holanda; papel da índia; papel de
seda; papel estêncil; papel marmorizado; papel para
gráfica; papel vegetal; porta-lápis; serpentina de
papel; suporte para mata borrão; tábua ou chapa

para desenho; tinta para escrever [para tinteiros];
trincha [material de pintura];
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905756401 10/01/2013
003
Tit.FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE
OLINDA - FUNESO (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08905382000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DA
FUNESO - UNESF
NCL(10) 41 educação (serviços de -); assessoria,
consultoria e informação ensino; universidade
[serviço de educação];
Procurador: FERNANDO ANTÔNIO FRANCO DA
ENCARNAÇÃO
No.905756428 10/01/2013
003
Tit.KEKAMBIO INTERMEDIAÇÃO EM TROCAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17193415000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KEKAMBIO
NCL(10) 35 avaliações de negócios; levantamentos
de informações de negócios; agenciamento de
mercadoria [intermediação];
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905756487 10/01/2013
003
Tit.TWM ADMINISTRADORA DE FRANCHISING
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04661434000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VALEPEL
NCL(10) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; álbuns; almanaques;
almofadas de tinta para carimbos; anotações (blocos
para -); apagadores para quadros; apagar (moldes
para -); apontadores de lápis [elétricos ou não
elétricos]; aquarelas; argila para modelar; aritméticas
(tabelas -); arquivos [material de escritório]; atlas;
babadores de papel; bandeiras [de papel]; bandejas
para correspondência; bastões de tinta; blocos
[papelaria]; blocos de notas [cadernos]; blocos de
papel em múltiplas vias [papelaria]; blocos para
anotações; blocos para desenho; bobinas para fitas
de tinta; borrachas para apagar; braçadeiras para
instrumentos de escrever; branquetas para
tipografia, exceto de tecido; brasões [sinetes];
brochuras; caixas de papelão ou papel; caixas para
selos; calcular (tabelas para -); calendários; canetas;
canetas [material de escritório]; canetas para
desenho;
canetas-tinteiro;
capas
[papelaria];
carimbos (almofadas para -); carimbos (suportes
para -); carimbos [selos]; carimbos [selos] (caixas
para -); cartas, cartões, etc *; cartazes [pôsteres];
cartuchos de papel, de forma cônica; catálogos;
cavaletes para pintura; cera para lacrar; cheques
(porta-talão de -); circulares; clichê estêncil; clichês
para tipografia; clipes de papel; clipes para canetas;
clipes para papel; cola de amido, para papelaria ou
uso doméstico; cola para papelaria ou para uso
doméstico; colas para escritório ou uso doméstico;
colchetes para papel; compassos para desenhar;
confecção de vestuário (moldes para -); corretivos
(líquidos -) [material de escritório]; corrigir (tintas
para -) [heliografia]; cortadores de papel [material de
escritório]; cortar papel (espátulas para -) [material
de
escritório];
cromolitografias;
cromos;
decalcomania; decalque (papel para -); dedeiras
[material de escritório]; descansos de mão para
pintores; desenhar (artigos para -); desenhar
(instrumentos para -); desenho (esquadros para -);
desenho (régua t para -); desenhos impressos;
diagramas;
dinheiro
(prendedores
para
-);
duplicadores (telas de tinta para -); duplicadores
[mimeógrafo; hectógrafo]; elásticos para escritório;
eletrocardiógrafos (papel para -); embalagem
(material de -), feito de amido; encadernação (artigos
para -); encadernação (equipamentos e máquinas
para -) [equipamento de escritório]; encadernação
(tela para -); encadernações; encerado (papel -);
endereçamento (placas para -), para máquinas de
endereçar; endereçar (máquinas para -); envelopes
[papelaria]; envoltórios [papelaria]; escrever (artigos
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para -); escrita (modelos de -); escritório (materiais
de -), exceto móveis; esferas para canetas
esferográficas; espátulas para cortar papel [material
de escritório]; esquadros para desenho; estatuetas
de papel machê; esteatita [giz para alfaiates];
estêncil; estêncil [papelaria]; estojos de tintas
[material escolar]; estojos para artigos de escrever
[material de escritório]; estojos para canetas; estojos
para desenho; estojos para escrever; estojos para
moldes; etiquetar (aparelhos manuais para -);
etiquetas adesivas [papelaria]; etiquetas para fichas;
etiquetas, exceto de tecido; fichários para papéis
soltos; fichas [papelaria]; fichas de arquivo; filme
plástico para embrulhar; filme plástico, extensível,
para uso em paletização; filtro de papel; fios para
encadernação; fita adesiva (porta -) [material de
escritório]; fitas auto-adesivas [para papelaria ou uso
doméstico]; fitas corretivas [artigos de escritório];
fitas de papel; fitas de papel e cartões para gravação
de programas de computador; fitas gomadas
[papelaria]; fitas para máquinas de escrever; folhas
de celulose reciclada para embrulhar; folhas de
papel [papelaria]; folhetos; formulários [impressos];
fotografias (suportes para -); fotogravuras; furadores
[material de escritório]; galés [tipografia]; giz (porta ); giz para alfaiates; giz para escrever; giz para
litografia; giz para marcar; globos terrestres; godês
para aquarelas; gomas [substâncias adesivas] para
papelaria ou uso doméstico; grampeadores [material
de escritório]; grampos para papel; gravuras;
guardanapos de papel; horários impressos;
impressão (conjuntos portáteis para -) [material de
escritório]; impressas (publicações -); impresso
(material -); impressoras de computador (fitas de
tinta para -); impressos horários; indicadores não
eletrônicos para quadros; jornais; laços de papel;
lacrar (cera para-); lacrar (materiais para -) para
papelaria;
laminadoras
(máquinas
-),
para
escritórios; lápis; lapiseiras; lenços de papel; letras e
números [caracteres de tipografia]; litografias; livros;
livros para escrever ou desenhar; livros razão;
lousas para escrever; mapas geográficos; maquetes
de arquitetura; marcadores de livros; marcar (giz
para -); massa para modelar, exceto para uso
odontológico; mata-borrões; material didático [exceto
aparelhos]; material escolar [papelaria]; matérias
plásticas para modelar; minas de lápis; minas de
lápis (porta -); modelar (materiais para -); moldes
para apagar; moldes para confecção de vestuário;
móveis de arquivo [material de escritório]; nanquim
(tinta -); numeradores [máquinas para numerar];
números [caracteres de tipografia]; oleografias;
paletização (filme plástico, extensível, para uso em ); pantógrafos [instrumentos para desenho]; papéis
soltos (fichários para -); papel (fitas de -); papel
(guardanapos de -); papel (laços de -); papel (pesos
para -); papel *; papel carbono; papel de carta; papel
encerado; papel higiênico; papel laminado; papel
luminoso; papel machê; papel para cópias
[papelaria]; papel para eletrocardiógrafos; papel para
embalagem; papel para embrulho; papel para
máquinas registradoras; papel para radiogramas;
papel toalha; papel xuan [para pintura e caligrafia
chinesas]; papelão (artigos de -); papelão *; papelão
de pasta [polpa] de madeira; papelaria (artigos de -);
papel-pergaminho; passaporte (porta -); pastas
[colas] para escritório ou uso doméstico; pastas
[papelaria]; pastas de arquivo; pastas para
documentos [artigos de papelaria]; pastas para
papéis; percevejos [tachas]; perfurar (máquinas para
-) [material de escritório]; periódicos; picotar papel
(máquinas para -) [artigo de escritório]; pincéis
[brochas]; pincéis para pintores; pintura (cavaletes
para -); plástico bolha [para embalagem ou
empacotamento]; porta fita adesiva [material de
escritório]; porta passaporte; porta-canetas; portatalão de cheques; pranchetas; prendedores para
dinheiro; programas de computador (fitas de papel e
cartões para gravação de -); publicações impressas;
quadradas (réguas -); quadros (apagadores para -);
quadros (indicadores não eletrônicos para -);
quadros de avisos, de papel ou papelão; quadrosnegros; régua t para desenho; réguas para
desenhar; réguas quadradas; revistas [periódicos];
sacos [invólucros, sacolas] para embalar, de papel
ou plástico; sacos de lixo, de papel ou plástico;
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suportes de livros; suportes para canetas e lápis;
tabelas aritméticas; tabelas para calcular; tachas
[percevejos]; tela para decalque; tela para
encadernação; telas de tinta para duplicadores;
tinteiros;
tinteiros
porta-canetas;
tipografia
(caracteres de -); tipos [numerais e letras de
tipografia]; tiras adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; tiras de encadernação; traçar (estiletes
para -) para desenho; transparências [papelaria];
umedecedores [material de escritório]; viscose
(folhas de -) para embalar; adesivo [material de
escritório]; agenda; anuário; apagador de tinta
[corretivo]; bobina de papel e papelão; bobina
gomada [para escritório]; caractere de imprensa;
carga para caneta; carta geográfica; cartolina;
classificador [artigo de escritório]; cortador [material
de escritório]; diário; dicionário; embalagens de
papel ou plástico; enciclopédia; fichário de mesa;
fitas de tinta para impressoras; grafite [lápis para
desenho]; grafite [mina para lapiseira]; grampeador
[material
de
escritório];
kits
educacionais,
compreendendo livros e cds ou dvds, embalados
como uma unidade; livro de contabilidade; papel
acetinado; papel almaço pautado; papel contínuo;
papel crepom; papel da china; papel da holanda;
papel da índia; papel de seda; papel estêncil; papel
marmorizado; papel para gráfica; papel vegetal;
porta-lápis; serpentina de papel; suporte para mata
borrão; tábua ou chapa para desenho; tinta para
escrever [para tinteiros]; trincha [material de pintura];
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905756568 10/01/2013
003
Tit.RENYLAB - QUÍMICA E FARMACEUTICA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00562583000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IMUNOTEST
NCL(10) 05 açúcar para uso medicinal; adjuvantes
para uso medicinal; água do mar para banhos
medicinais; águas minerais para uso medicinal;
albumina (alimentos à base de -) para uso medicinal;
albumina (preparações à base de -) para uso
medicinal; alcalóides para uso medicinal; álcool para
uso medicinal; alginatos para uso medicinal; algodão
[chumaço] para uso medicinal; algodão para uso
medicinal; alimentos dietéticos (preparações para -)
adaptados para uso medicinal; aminoácidos para
uso medicinal; aneto (essência de -) para uso
medicinal; angustura (casca de -) para uso
medicinal; anti-sépticos bucais para uso medicinal;
bacterianas (preparações -) para uso medicinal ou
veterinário; bacteriológicas (preparações -) para uso
medicinal e veterinário; balas [doces] medicinais;
balas [doces] para uso medicinal; balsâmicas
(preparações -) para uso medicinal; bálsamos para
uso medicinal; banho (sais de -) para uso medicinal;
banhos medicinais (água do mar para -); bebidas
dietéticas adaptadas para uso medicinal; bebidas
medicinais; biológicas (preparações -) para uso
médico; cabelo (preparações medicinais para
crescimento do -); cânfora para uso medicinal;
células-tronco para fins medicinais; chás medicinais;
cigarros sem tabaco, para uso medicinal; cinchona
para uso medicinal; compressas de linho para uso
medicinal; condurango (casca de -) para uso
medicinal; contraste radiológico (substâncias para -)
para uso médico; crescimento do cabelo
(preparações medicinais para -); cultura de tecido
biológico para fins medicinais; culturas de
microrganismos para uso medicinal e veterinário;
curativos (artigos para -) [medicinais]; depurativos
(medicamentos -); detergentes para uso médico;
diabéticos (pão para -), para fins medicinais;
diagnóstico (preparações para -) para uso medicinal;
diástase para uso medicinal; dietéticas (substâncias
-) adaptadas para uso medicinal; dietéticos
(alimentos -) adaptados para uso medicinal; drogas
para uso medicinal; emagrecimento (preparações
medicinais para -); enzimas para uso medicinal;
enzimáticas (preparações -) para uso medicinal;
erva-doce para uso medicinal; ervas (chás de -) para
uso medicinal; ervas medicinais; ervas para fumar
para uso medicinal; esparadrapos para uso
medicinal; esparadrapos para uso medicinal;
esparadrapos para uso medicinal; esparadrapos

para uso medicinal; fumar (ervas para -) para uso
medicinal; fumigação (preparações para -) para uso
medicinal; gases para uso medicinal; gelatina para
uso medicinal; geléia de petróleo para uso medicinal;
geléia real para uso medicinal farmacêutico; glicerina
para uso medicinal; glicose para uso medicinal;
goma de mascar para uso medicinal; goma para uso
medicinal; gomas-gutas para uso medicinal;
gorduras para uso medicinal; gurjum [gurjon, gurjan]
(bálsamo de -) para uso medicinal; hormônios para
uso medicinal; infusões medicinais; irlanda (musgo
da -) para uso medicinal; isótopos para uso
medicinal; jujubas medicinais; lama medicinal;
lecitina para uso medicinal; leite maltado (bebidas de
-) para uso medicinal; medicamentos para uso
humano; medicamentos para uso odontológico;
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(bebidas -); medicinais (ervas -); medicinais
(infusões -); medicinais (raízes -); medicinal (óleos
para uso -); microrganismos (culturas de -) para uso
medicinal
e
veterinário;
microrganismos
(preparações de -) para uso medicinal e veterinário;
mineral (água -) para uso medicinal; moderadores de
apetite para uso medicinal; molesquim para uso
medicinal; mostarda (óleo de -) para uso medicinal;
musgo da irlanda para uso medicinal; óleo canforado
para uso medicinal; óleo de rícino para uso
medicinal; óleos para uso medicinal; oxigênio para
fins medicinais; pão para diabéticos para fins
medicinais; peróxido de hidrogênio para uso
medicinal; petróleo (geléia de -) para uso medicinal;
pó de pérola para uso medicinal; pomadas para uso
medicinal; preparações para banhos medicinais;
preparações para higiene íntima para fins
medicinais; pulseiras para uso medicinal; quássia
para uso medicinal; quebracho para uso medicinal;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
químicos (reagentes -) para uso medicinal ou
veterinário; quinino para uso medicinal; quinoleína
para uso medicinal; quinquina para uso medicinal;
rádio para uso medicinal; radioativas (substâncias -)
para uso medicinal; raízes medicinais; reagentes
químicos para uso medicinal ou veterinário; sais de
potássio para uso medicinal; sais de sódio para uso
medicinal; sais para uso medicinal; salsaparrilha
[para uso medicinal]; sangue para uso medicinal;
sanguessugas para uso medicinal; sedimento
medicinal [lama]; sicativos [agentes secantes] para
uso medicinal; soroterápicos (medicamentos -);
sprays refrescantes para uso medicinal; subprodutos
do processamento de grãos de cereais para fins
dietéticos
ou
medicinais;
sulfonamidas
[medicamentos]; tabaco (cigarros sem -), para uso
medicinal; tapa-olhos para uso medicinal; tinturas
para uso medicinal; tônicos [medicamento]; ácido
glicólico
usado
como
medicamento;
acne
[medicamento para combate à -]; adesivo de uso
médico para cicatrização; aglutinina [medicamento];
água oxigenada de uso medicinal; alcoolismo
[medicamento contra o -]; angina do peito
[medicamento para -]; banho de espuma
(preparações para - ), para uso medicinal; banho de
imersão de uso animal (preparações para - ), para
uso medicinal; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), para uso medicinal; barra
dietética para suplementação nutricional, para fins
medicinais; bloqueador dos órgãos hematopoiéticos
[medicamento];
bloqueador
neuromuscular
[medicamento]; câncer [medicamento para o
tratamento de -]; cápsula de alga marinha para uso
medicinal;
cápsula
para
medicamento;
cardioestimulante
[medicamento];
cardiotônico
[medicamento]; catártico [medicamento de qualidade
purgativa mais forte que o laxante]; chá de erva
medicinal;
colar
magnético
uso
medicinal;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal;
desinfetante
para
uso
tópico
(medicamento); erva para banho medicinal; erva
para infusão medicinal; kit para diagnóstico médico;
kit para enema [clister]; medicamentos administrados
via implante subcutâneo; óleo mineral branco
medicinal, utilizado na formulação de cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
oxigênio para uso médico; pasta condutora para
exames médicos; produto para limpeza de
instrumento médico e odontológico; própole para uso
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medicinal [xarope]; reagente químico para fim de
diagnóstico; solução eletrolítica para fins medicinais;
solução para nutrição parenteral [para uso
medicinal]; substitutivo do sangue para uso
medicinal; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento nutricional
de óleo comestível para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em barra para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em líquido para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em pó para uso medicinal;
tussígeno (anti - ) [medicamento]; uterotrópico
(medicamento de efeito - ); papel reagente para uso
médico ou veterinário;
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.905756576 10/01/2013
003
Tit.HERBARIUM - LABORATORIO BOTANICO
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78950011000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NutriBaby APLV
NCL(10) 05 alimentos para bebês;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905756649 10/01/2013
003
Tit.HERBARIUM - LABORATORIO BOTANICO
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78950011000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NutriBaby APLV
NCL(10) 29 extratos de carne;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905756665 10/01/2013
003
Tit.PAYMILL HOLDING GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8914184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAYMILL
NCL(10) 36 seguros;
Prior.:011033115
11/07/2012 EM
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905757017 10/01/2013
003
Tit.HERBARIUM - LABORATORIO BOTANICO
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78950011000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NutriSimbio Kids
NCL(10) 05 alimentos para bebês;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905757033 10/01/2013
003
Tit.TERRA E MOTO COMERCIO DE PEÇAS E
ACESSORIOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05274951000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Danado de bom
NCL(10) 30 amêndoas (bolinhos ou biscoitos de -);
bolos; cereais (lanches à base de -); chocolate;
doces*; lanches à base de cereais; tortas; bolo,
preparado para consumo final, confeitado ou não;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905757068 10/01/2013
003
Tit.TERRA E MOTO COMERCIO DE PEÇAS E
ACESSORIOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05274951000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Ave Maria
NCL(10) 30 doces*; quiches; tortas; tortas [doces e
salgadas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905757076 10/01/2013
003
Tit.HERBARIUM - LABORATORIO BOTANICO
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78950011000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NutriSimbio Kids
NCL(10) 29 extratos de carne;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905757106 10/01/2013
003
Tit.MARIA FERNANDA SABA DA MATA (BR/RJ)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14572361000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Lâle
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
calças; calças compridas; camisa (punho de -);
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; leggings
[calças]; macacões; praia (roupas de -); saias;
biquíni;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905757114 10/01/2013
003
Tit.EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E
ALIMENTOS S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07604556000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DAFRUTA QUIZ
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
águas [bebidas]; aperitivos não-alcoólicos; bebidas
não alcoólicas à base de fruta; bebidas nãoalcoólicas; cerveja; coquetéis não-alcoólicos;
essências para fabricar bebidas; extratos de fruta
não alcoólicos; fruta (bebidas não alcoólicas à base
de -); fruta (extratos de -), não alcoólicos; frutas
(sucos de -); frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas]; kvass [bebida não alcoólica ]; limonadas;
mosto de uva [não-fermentado]; não-alcoólicas
(bebidas -); néctares de fruta [não alcoólicos];
smoothies [bebida à base de frutas e legumes]; suco
de fruta; suco de tomate [bebida]; xaropes para
limonada; achocolatado em pó para bebida; água
clorada para beber; água-de-coco; bebida em
xarope; bebida energética não alcoólica; bebida
fermentada não alcoólica; garapa [bebida]; guaraná
[bebida não alcoólica]; pó para milk-shake, exceto à
base de leite; pó para suco; polpa de fruta e de
legume
para
bebida;
refrigerante
[bebida];
substância para fazer bebida não alcoólica;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905757122 10/01/2013
003
Tit.HERBARIUM - LABORATORIO BOTANICO
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78950011000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Nutribiotic
NCL(10) 05 alimentos para bebês;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905757149 10/01/2013
003
Tit.HERBARIUM - LABORATORIO BOTANICO
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78950011000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Nutribiotic
NCL(10) 29 extratos de carne;
Procurador: CÉSAR DIÓGENES DE CARVALHO
No.905757173 10/01/2013
Tit.MERFER EDITORA LTDA. - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08933147000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Letrex-Cruzadex
NCL(10) 16 revistas [periódicos];
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905757181 10/01/2013
Tit.NOVARTIS AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0343706
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HIROBRIZ
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

003

No.905757190 10/01/2013
003
Tit.EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E
ALIMENTOS S/A (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07604556000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUIZ
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
águas [bebidas]; aperitivos não-alcoólicos; bebidas
não alcoólicas à base de fruta; bebidas nãoalcoólicas; cerveja; coquetéis não-alcoólicos;
essências para fabricar bebidas; extratos de fruta
não alcoólicos; fruta (bebidas não alcoólicas à base

de -); fruta (extratos de -), não alcoólicos; frutas
(sucos de -); frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas]; kvass [bebida não alcoólica ]; limonadas;
mosto de uva [não-fermentado]; não-alcoólicas
(bebidas -); néctares de fruta [não alcoólicos];
smoothies [bebida à base de frutas e legumes]; suco
de fruta; suco de tomate [bebida]; xaropes para
limonada; achocolatado em pó para bebida; água
clorada para beber; água-de-coco; bebida em
xarope; bebida energética não alcoólica; bebida
fermentada não alcoólica; garapa [bebida]; guaraná
[bebida não alcoólica]; pó para milk-shake, exceto à
base de leite; pó para suco; polpa de fruta e de
legume
para
bebida;
refrigerante
[bebida];
substância para fazer bebida não alcoólica;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905757424 10/01/2013
003
Tit.TWM ADMINISTRADORA DE FRANCHISING
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04661434000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALIANÇA PAPÉIS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de ensino; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de medição; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
pesagem; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cutelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para encadernação;
comércio (através de qualquer meio) de caracteres
de imprensa; comércio (através de qualquer meio)
de cartas de baralho; comércio (através de qualquer
meio) de clichês [imprensa]; comércio (através de
qualquer meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de fitas e laços;
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de calcular; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos; comércio
(através de qualquer meio) de materiais para
artistas; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de material de instrução e de ensino; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas
para embalagem; comércio (através de qualquer
meio) de matérias tintoriais; comércio (através de
qualquer meio) de molduras; comércio (através de
qualquer meio) de móveis; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de pincéis; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
cortiça; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905757459 10/01/2013
003
Tit.HELP PROVAS LTDA. ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17318407000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HELP PROVAS
NCL(10) 42 software de computador (aluguel de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905757475 10/01/2013
003
Tit.TWM ADMINISTRADORA DE FRANCHISING
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04661434000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TALENTO
NCL(10) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; álbuns; almanaques;
almofadas de tinta para carimbos; anotações (blocos
para -); apagadores para quadros; apagar (moldes
para -); apagar (produtos para -); apontadores de
lápis [elétricos ou não elétricos]; aquarelas; argila
para modelar; aritméticas (tabelas -); arquivo
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(móveis de -) [material de escritório] arquivo;
arquivos [material de escritório]; atlas; babadores de
papel; bandeiras [de papel]; bandejas para
correspondência;
bastões
de
tinta;
blocos
[papelaria]; blocos de notas [cadernos]; blocos de
papel em múltiplas vias [papelaria]; blocos para
anotações; blocos para desenho; bobinas para fitas
de tinta; borrachas para apagar; branquetas para
tipografia, exceto de tecido; brasões [sinetes];
brochuras; caixas de papelão ou papel; caixas para
canetas; caixas para selos; calcular (tabelas para -);
calendários; canetas; canetas [material de escritório];
canetas para desenho; canetas-tinteiro; capas
[papelaria]; carimbos (almofadas para -); carimbos
(suportes para -); carimbos [selos]; carimbos [selos]
(caixas para -); cartas, cartões, etc *; cartazes
[pôsteres]; cartuchos de papel, de forma cônica;
catálogos; cavaletes para pintura; cera para lacrar;
cheques (porta-talão de -); circulares; clichês para
tipografia; clipes de papel; clipes para canetas; clipes
para papel; cola de amido, para papelaria ou uso
doméstico; cola para papelaria ou para uso
doméstico; colas para escritório ou uso doméstico;
colchetes para papel; compassos para desenhar;
confecção de vestuário (moldes para -); corretivos
(líquidos -) [material de escritório]; corrigir (tintas
para -) [heliografia]; cortadores de papel [material de
escritório]; cortar papel (espátulas para -) [material
de
escritório];
cromolitografias;
cromos;
decalcomania; decalque (papel para -); dedeiras
[material de escritório]; descansos de mão para
pintores; desenhar (artigos para -); desenhar
(instrumentos para -); desenho (esquadros para -);
desenho (régua t para -); desenhos impressos;
diagramas;
dinheiro
(prendedores
para
-);
duplicadores (telas de tinta para -); duplicadores
[mimeógrafo; hectógrafo]; elásticos para escritório;
eletrocardiógrafos (papel para -); embalagem
(material de -), feito de amido; encadernação (artigos
para -); encadernação (equipamentos e máquinas
para -) [equipamento de escritório]; encadernação
(tela para -); encadernações; encerado (papel -);
endereçamento (placas para -), para máquinas de
endereçar; endereçar (máquinas para -); envelopes
[papelaria]; envoltórios [papelaria]; escrever (artigos
para -); escrita (modelos de -); escritório (materiais
de -), exceto móveis; esferas para canetas
esferográficas; espátulas para cortar papel [material
de escritório]; esquadros para desenho; estatuetas
de papel machê; esteatita [giz para alfaiates];
estêncil; estêncil [papelaria]; estojos de tintas
[material escolar]; estojos para artigos de escrever
[material de escritório]; estojos para canetas; estojos
para desenho; estojos para escrever; estojos para
moldes; etiquetar (aparelhos manuais para -);
etiquetas adesivas [papelaria]; etiquetas para fichas;
etiquetas, exceto de tecido; fichários para papéis
soltos; fichas [papelaria]; fichas de arquivo; filme
plástico para embrulhar; filme plástico, extensível,
para uso em paletização; filtro de papel; fios para
encadernação; fita adesiva (porta -) [material de
escritório]; fitas adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; fitas auto-adesivas [para papelaria ou
uso doméstico]; fitas corretivas [artigos de escritório];
fitas de papel; fitas de papel e cartões para gravação
de programas de computador; fitas gomadas
[papelaria]; fitas para máquinas de escrever; folhas
de celulose reciclada para embrulhar; folhas de
papel [papelaria]; folhetos; formulários [impressos];
fotografias (suportes para -); fotogravuras; furadores
[material de escritório]; galés [tipografia]; giz (porta ); giz para alfaiates; giz para escrever; giz para
litografia; giz para marcar; globos terrestres; godês
para aquarelas; gomas [substâncias adesivas] para
papelaria ou uso doméstico; grampeadores [material
de escritório]; grampos para papel; gravuras;
guardanapos de papel; horários impressos;
impressão (conjuntos portáteis para -) [material de
escritório]; impressas (publicações -); impresso
(material -); impressoras de computador (fitas de
tinta para -); impressos horários; indicadores não
eletrônicos para quadros; jornais; laços de papel;
lacrar (cera para-); lacrar (materiais para -) para
papelaria;
laminadoras
(máquinas
-),
para
escritórios; lápis; lapiseiras; lenços de papel; letras e
números [caracteres de tipografia]; litografias; livros;
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livros para escrever ou desenhar; livros razão;
lousas para escrever; mapas geográficos; maquetes
de arquitetura; marcadores de livros; marcar (giz
para -); massa para modelar, exceto para uso
odontológico; mata-borrões; material didático [exceto
aparelhos]; material escolar [papelaria]; matérias
plásticas para modelar; minas de lápis; minas de
lápis (porta -); modelar (materiais para -); moldes
para apagar; moldes para confecção de vestuário;
móveis de arquivo [material de escritório]; nanquim
(tinta -); numeradores [máquinas para numerar];
números [caracteres de tipografia]; oleografias;
paletização (filme plástico, extensível, para uso em ); pantógrafos [instrumentos para desenho]; papéis
soltos (fichários para -); papel (fitas de -); papel
(guardanapos de -); papel (laços de -); papel (pesos
para -); papel *; papel carbono; papel de carta; papel
encerado; papel higiênico; papel laminado; papel
luminoso; papel machê; papel para cópias
[papelaria]; papel para eletrocardiógrafos; papel para
embalagem; papel para embrulho; papel para
máquinas registradoras; papel para radiogramas;
papel toalha; papel xuan [para pintura e caligrafia
chinesas]; papelão (artigos de -); papelão *; papelão
de pasta [polpa] de madeira; papelaria (artigos de -);
passaporte (porta -); pastas [colas] para escritório ou
uso doméstico; pastas [papelaria]; pastas de
arquivo; pastas para documentos [artigos de
papelaria]; pastas para papéis; percevejos [tachas];
perfurar (máquinas para -) [material de escritório];
periódicos; picotar papel (máquinas para -) [artigo de
escritório]; pincéis [brochas]; pincéis para pintores;
pintura (cavaletes para -); plástico bolha [para
embalagem ou empacotamento]; porta fita adesiva
[material de escritório]; porta passaporte; portacanetas; porta-talão de cheques; pranchetas;
prendedores
para
dinheiro;
programas
de
computador (fitas de papel e cartões para gravação
de -); publicações impressas; quadradas (réguas -);
quadros (apagadores para -); quadros (indicadores
não eletrônicos para -); quadros de avisos, de papel
ou papelão; quadros-negros; régua t para desenho;
réguas para desenhar; réguas quadradas; revistas
[periódicos]; sacos [invólucros, sacolas] para
embalar, de papel ou plástico; sacos de lixo, de
papel ou plástico; suportes de livros; suportes para
canetas e lápis; tabelas aritméticas; tabelas para
calcular;
tachas
[percevejos];
tela
para
encadernação; telas de tinta para duplicadores;
tinteiros;
tinteiros
porta-canetas;
tipografia
(caracteres de -); tipos [numerais e letras de
tipografia]; tiras adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; tiras de encadernação; traçar (estiletes
para -) para desenho; transparências [papelaria];
umedecedores [material de escritório]; viscose
(folhas de -) para embalar; adesivo [material de
escritório]; agenda; anuário; apagador de tinta
[corretivo]; bobina de papel e papelão; bobina
gomada [para escritório]; caractere de imprensa;
carga para caneta; carta geográfica; cartolina;
classificador [artigo de escritório]; cortador [material
de escritório]; diário; dicionário; elo de papel ou
papelão; embalagens de papel ou plástico;
enciclopédia; fichário de mesa; fitas de tinta para
impressoras; grafite [lápis para desenho]; grafite
[mina para lapiseira]; grampeador [material de
escritório]; kits educacionais, compreendendo livros
e cds ou dvds, embalados como uma unidade; livro
de contabilidade; papel acetinado; papel almaço
pautado; papel contínuo; papel crepom; papel da
china; papel da holanda; papel da índia; papel de
seda; papel estêncil; papel marmorizado; papel para
gráfica; papel vegetal; porta-lápis; serpentina de
papel; suporte para mata borrão; tábua ou chapa
para desenho; tinta para escrever [para tinteiros];
trincha [material de pintura];
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905757564 10/01/2013
Tit.MACHFLOSS DISTRIBUIDORA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10799809000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEW FLOSS
NCL(10) 21 fio dental;

003

Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905757572 10/01/2013
003
Tit.RENYLAB - QUÍMICA E FARMACEUTICA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00562583000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GLUCOTEST
NCL(10) 05 açúcar para uso medicinal; adjuvantes
para uso medicinal; água do mar para banhos
medicinais; águas minerais para uso medicinal;
albumina (alimentos à base de -) para uso medicinal;
albumina (preparações à base de -) para uso
medicinal; alcalóides para uso medicinal; álcool para
uso medicinal; alginatos para uso medicinal; algodão
[chumaço] para uso medicinal; algodão para uso
medicinal; alimentos dietéticos (preparações para -)
adaptados para uso medicinal; aminoácidos para
uso medicinal; aneto (essência de -) para uso
medicinal; angustura (casca de -) para uso
medicinal; anti-sépticos bucais para uso medicinal;
bacterianas (preparações -) para uso medicinal ou
veterinário; bacteriológicas (preparações -) para uso
medicinal e veterinário; balas [doces] medicinais;
balas [doces] para uso medicinal; balsâmicas
(preparações -) para uso medicinal; bálsamos para
uso medicinal; banho (sais de -) para uso medicinal;
banhos medicinais (água do mar para -); bebidas
dietéticas adaptadas para uso medicinal; bebidas
medicinais; biológicas (preparações -) para uso
médico; cabelo (preparações medicinais para
crescimento do -); cânfora para uso medicinal;
células-tronco para fins medicinais; chás medicinais;
cigarros sem tabaco, para uso medicinal; cinchona
para uso medicinal; compressas de linho para uso
medicinal; condurango (casca de -) para uso
medicinal; contraste radiológico (substâncias para -)
para uso médico; crescimento do cabelo
(preparações medicinais para -); cultura de tecido
biológico para fins medicinais; culturas de
microrganismos para uso medicinal e veterinário;
curativos (artigos para -) [medicinais]; depurativos
(medicamentos -); detergentes para uso médico;
diabéticos (pão para -), para fins medicinais;
diagnóstico (preparações para -) para uso medicinal;
diástase para uso medicinal; dietéticas (substâncias
-) adaptadas para uso medicinal; dietéticos
(alimentos -) adaptados para uso medicinal; drogas
para uso medicinal; emagrecimento (preparações
medicinais para -); enzimas para uso medicinal;
enzimáticas (preparações -) para uso medicinal;
erva-doce para uso medicinal; ervas (chás de -) para
uso medicinal; ervas medicinais; ervas para fumar
para uso medicinal; esparadrapos para uso
medicinal; esparadrapos para uso medicinal;
esparadrapos para uso medicinal; esparadrapos
para uso medicinal; fumar (ervas para -) para uso
medicinal; fumigação (preparações para -) para uso
medicinal; gases para uso medicinal; gelatina para
uso medicinal; geléia de petróleo para uso medicinal;
geléia real para uso medicinal farmacêutico; glicerina
para uso medicinal; glicose para uso medicinal;
goma de mascar para uso medicinal; goma para uso
medicinal; gomas-gutas para uso medicinal;
gorduras para uso medicinal; gurjum [gurjon, gurjan]
(bálsamo de -) para uso medicinal; hormônios para
uso medicinal; infusões medicinais; irlanda (musgo
da -) para uso medicinal; isótopos para uso
medicinal; jujubas medicinais; lama medicinal;
lecitina para uso medicinal; leite maltado (bebidas de
-) para uso medicinal; medicamentos para uso
humano; medicamentos para uso odontológico;
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(bebidas -); medicinais (ervas -); medicinais
(infusões -); medicinais (raízes -); medicinal (óleos
para uso -); microrganismos (culturas de -) para uso
medicinal
e
veterinário;
microrganismos
(preparações de -) para uso medicinal e veterinário;
mineral (água -) para uso medicinal; moderadores de
apetite para uso medicinal; molesquim para uso
medicinal; mostarda (óleo de -) para uso medicinal;
musgo da irlanda para uso medicinal; óleo canforado
para uso medicinal; óleo de rícino para uso
medicinal; óleos para uso medicinal; oxigênio para
fins medicinais; pão para diabéticos para fins
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medicinais; peróxido de hidrogênio para uso
medicinal; petróleo (geléia de -) para uso medicinal;
pó de pérola para uso medicinal; pomadas para uso
medicinal; preparações para banhos medicinais;
preparações para higiene íntima para fins
medicinais; pulseiras para uso medicinal; quássia
para uso medicinal; quebracho para uso medicinal;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
químicos (reagentes -) para uso medicinal ou
veterinário; quinino para uso medicinal; quinoleína
para uso medicinal; quinquina para uso medicinal;
rádio para uso medicinal; radioativas (substâncias -)
para uso medicinal; raízes medicinais; reagentes
químicos para uso medicinal ou veterinário; sais de
potássio para uso medicinal; sais de sódio para uso
medicinal; sais para uso medicinal; salsaparrilha
[para uso medicinal]; sangue para uso medicinal;
sanguessugas para uso medicinal; sedimento
medicinal [lama]; sicativos [agentes secantes] para
uso medicinal; soroterápicos (medicamentos -);
sprays refrescantes para uso medicinal; subprodutos
do processamento de grãos de cereais para fins
dietéticos
ou
medicinais;
sulfonamidas
[medicamentos]; tabaco (cigarros sem -), para uso
medicinal; tapa-olhos para uso medicinal; tinturas
para uso medicinal; tônicos [medicamento]; ácido
glicólico
usado
como
medicamento;
acne
[medicamento para combate à -]; adesivo de uso
médico para cicatrização; aglutinina [medicamento];
água oxigenada de uso medicinal; alcoolismo
[medicamento contra o -]; angina do peito
[medicamento para -]; banho de espuma
(preparações para - ), para uso medicinal; banho de
imersão de uso animal (preparações para - ), para
uso medicinal; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), para uso medicinal; barra
dietética para suplementação nutricional, para fins
medicinais; bloqueador dos órgãos hematopoiéticos
[medicamento];
bloqueador
neuromuscular
[medicamento]; câncer [medicamento para o
tratamento de -]; cápsula de alga marinha para uso
medicinal;
cápsula
para
medicamento;
cardioestimulante
[medicamento];
cardiotônico
[medicamento]; catártico [medicamento de qualidade
purgativa mais forte que o laxante]; chá de erva
medicinal;
colar
magnético
uso
medicinal;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal;
desinfetante
para
uso
tópico
(medicamento); erva para banho medicinal; erva
para infusão medicinal; kit para diagnóstico médico;
kit para enema [clister]; medicamentos administrados
via implante subcutâneo; óleo mineral branco
medicinal, utilizado na formulação de cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
oxigênio para uso médico; pasta condutora para
exames médicos; produto para limpeza de
instrumento médico e odontológico; própole para uso
medicinal [xarope]; reagente químico para fim de
diagnóstico; solução eletrolítica para fins medicinais;
solução para nutrição parenteral [para uso
medicinal]; substitutivo do sangue para uso
medicinal; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento nutricional
de óleo comestível para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em barra para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em líquido para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em pó para uso medicinal;
tussígeno (anti - ) [medicamento]; uterotrópico
(medicamento de efeito - ); papel reagente para uso
médico ou veterinário;
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.905757599 10/01/2013
003
Tit.MACHFLOSS DISTRIBUIDORA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10799809000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEW FRESH
NCL(10) 03 anti-séptico bucal, exceto para uso
medicinal; dentifrícios; composto fluorado para
higiene bucal; líquido, creme e pó para limpeza do
dente;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
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No.905757602 10/01/2013
003
Tit.RENYLAB - QUÍMICA E FARMACEUTICA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00562583000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STRIPCHECK
NCL(10) 05 açúcar para uso medicinal; adjuvantes
para uso medicinal; água do mar para banhos
medicinais; águas minerais para uso medicinal;
albumina (alimentos à base de -) para uso medicinal;
albumina (preparações à base de -) para uso
medicinal; alcalóides para uso medicinal; álcool para
uso medicinal; alginatos para uso medicinal; algodão
[chumaço] para uso medicinal; algodão para uso
medicinal; alimentos dietéticos (preparações para -)
adaptados para uso medicinal; aminoácidos para
uso medicinal; aneto (essência de -) para uso
medicinal; angustura (casca de -) para uso
medicinal; anti-sépticos bucais para uso medicinal;
bacterianas (preparações -) para uso medicinal ou
veterinário; bacteriológicas (preparações -) para uso
medicinal e veterinário; balas [doces] medicinais;
balas [doces] para uso medicinal; balsâmicas
(preparações -) para uso medicinal; bálsamos para
uso medicinal; banho (sais de -) para uso medicinal;
banhos medicinais (água do mar para -); bebidas
dietéticas adaptadas para uso medicinal; bebidas
medicinais; biológicas (preparações -) para uso
médico; cabelo (preparações medicinais para
crescimento do -); cânfora para uso medicinal;
células-tronco para fins medicinais; chás medicinais;
cigarros sem tabaco, para uso medicinal; cinchona
para uso medicinal; compressas de linho para uso
medicinal; condurango (casca de -) para uso
medicinal; contraste radiológico (substâncias para -)
para uso médico; crescimento do cabelo
(preparações medicinais para -); cultura de tecido
biológico para fins medicinais; culturas de
microrganismos para uso medicinal e veterinário;
curativos (artigos para -) [medicinais]; depurativos
(medicamentos -); detergentes para uso médico;
diabéticos (pão para -), para fins medicinais;
diagnóstico (preparações para -) para uso medicinal;
diástase para uso medicinal; dietéticas (substâncias
-) adaptadas para uso medicinal; dietéticos
(alimentos -) adaptados para uso medicinal; drogas
para uso medicinal; emagrecimento (preparações
medicinais para -); enzimas para uso medicinal;
enzimáticas (preparações -) para uso medicinal;
erva-doce para uso medicinal; ervas (chás de -) para
uso medicinal; ervas medicinais; ervas para fumar
para uso medicinal; esparadrapos para uso
medicinal; esparadrapos para uso medicinal;
esparadrapos para uso medicinal; esparadrapos
para uso medicinal; fumar (ervas para -) para uso
medicinal; fumigação (preparações para -) para uso
medicinal; gases para uso medicinal; gelatina para
uso medicinal; geléia de petróleo para uso medicinal;
geléia real para uso medicinal farmacêutico; glicerina
para uso medicinal; glicose para uso medicinal;
goma de mascar para uso medicinal; goma para uso
medicinal; gomas-gutas para uso medicinal;
gorduras para uso medicinal; gurjum [gurjon, gurjan]
(bálsamo de -) para uso medicinal; hormônios para
uso medicinal; infusões medicinais; irlanda (musgo
da -) para uso medicinal; isótopos para uso
medicinal; jujubas medicinais; lama medicinal;
lecitina para uso medicinal; leite maltado (bebidas de
-) para uso medicinal; medicamentos para uso
humano; medicamentos para uso odontológico;
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(bebidas -); medicinais (ervas -); medicinais
(infusões -); medicinais (raízes -); medicinal (óleos
para uso -); microrganismos (culturas de -) para uso
medicinal
e
veterinário;
microrganismos
(preparações de -) para uso medicinal e veterinário;
mineral (água -) para uso medicinal; moderadores de
apetite para uso medicinal; molesquim para uso
medicinal; mostarda (óleo de -) para uso medicinal;
musgo da irlanda para uso medicinal; óleo canforado
para uso medicinal; óleo de rícino para uso
medicinal; óleos para uso medicinal; oxigênio para
fins medicinais; pão para diabéticos para fins
medicinais; peróxido de hidrogênio para uso
medicinal; petróleo (geléia de -) para uso medicinal;

pó de pérola para uso medicinal; pomadas para uso
medicinal; preparações para banhos medicinais;
preparações para higiene íntima para fins
medicinais; pulseiras para uso medicinal; quássia
para uso medicinal; quebracho para uso medicinal;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
químicos (reagentes -) para uso medicinal ou
veterinário; quinino para uso medicinal; quinoleína
para uso medicinal; quinquina para uso medicinal;
rádio para uso medicinal; radioativas (substâncias -)
para uso medicinal; raízes medicinais; reagentes
químicos para uso medicinal ou veterinário; sais de
potássio para uso medicinal; sais de sódio para uso
medicinal; sais para uso medicinal; salsaparrilha
[para uso medicinal]; sangue para uso medicinal;
sanguessugas para uso medicinal; sedimento
medicinal [lama]; sicativos [agentes secantes] para
uso medicinal; soroterápicos (medicamentos -);
sprays refrescantes para uso medicinal; subprodutos
do processamento de grãos de cereais para fins
dietéticos
ou
medicinais;
sulfonamidas
[medicamentos]; tabaco (cigarros sem -), para uso
medicinal; tapa-olhos para uso medicinal; tinturas
para uso medicinal; tônicos [medicamento]; ácido
glicólico
usado
como
medicamento;
acne
[medicamento para combate à -]; adesivo de uso
médico para cicatrização; aglutinina [medicamento];
água oxigenada de uso medicinal; alcoolismo
[medicamento contra o -]; angina do peito
[medicamento para -]; banho de espuma
(preparações para - ), para uso medicinal; banho de
imersão de uso animal (preparações para - ), para
uso medicinal; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), para uso medicinal; barra
dietética para suplementação nutricional, para fins
medicinais; bloqueador dos órgãos hematopoiéticos
[medicamento];
bloqueador
neuromuscular
[medicamento]; câncer [medicamento para o
tratamento de -]; cápsula de alga marinha para uso
medicinal;
cápsula
para
medicamento;
cardioestimulante
[medicamento];
cardiotônico
[medicamento]; catártico [medicamento de qualidade
purgativa mais forte que o laxante]; chá de erva
medicinal;
colar
magnético
uso
medicinal;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal;
desinfetante
para
uso
tópico
(medicamento); erva para banho medicinal; erva
para infusão medicinal; kit para diagnóstico médico;
kit para enema [clister]; medicamentos administrados
via implante subcutâneo; óleo mineral branco
medicinal, utilizado na formulação de cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
oxigênio para uso médico; pasta condutora para
exames médicos; produto para limpeza de
instrumento médico e odontológico; própole para uso
medicinal [xarope]; reagente químico para fim de
diagnóstico; solução eletrolítica para fins medicinais;
solução para nutrição parenteral [para uso
medicinal]; substitutivo do sangue para uso
medicinal; suplemento nutricional [vitaminas ou
minerais] para uso medicinal; suplemento nutricional
de óleo comestível para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em barra para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em líquido para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em pó para uso medicinal;
tussígeno (anti - ) [medicamento]; uterotrópico
(medicamento de efeito - ); papel reagente para uso
médico ou veterinário;
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.905757661 10/01/2013
003
Tit.ATLANTA FRANCA ACADEMIA DE GINASTICA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07250462000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATLANTICA ACADEMIA
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde]; aulas de
ginástica; serviços de instrução de aulas de atividade
física; assessoria, consultoria e informação em
educação física;
Procurador: CALISTO VENDRAME SOBRINHO
No.905757742 10/01/2013

003

RPI 2214 de 11/06/2013

Tit.MARCIO RUELA DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02123552798
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IMPLANDENTE
NCL(10) 44 odontologia [cirurgião-dentista];
Procurador: FERNADO LUIZ COSTA
No.905757777 10/01/2013
003
Tit.LEARNING FACTORY LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05345691000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BROWNIE AND FRIENDS
NCL(10) 09 audiovisual (aparelhos para ensino -);
discos compactos [áudio e vídeo]; aparelho ou
instrumento de ensino; cd-rom [disco]; cd-rom [drive];
dvd, disco digital de vídeo;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905757840 10/01/2013
003
Tit.LEARNING FACTORY LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05345691000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BROWNIE AND FRIENDS
NCL(10) 16 blocos de notas [cadernos]; livros;
material didático [exceto aparelhos]; apostila para fim
educacional; caderneta de nota; caderno de
caligrafia; caderno escolar; caderno para música;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905757866 10/01/2013
003
Tit.A. F. DA SILVA - ASSADOS - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14067553000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ADRIVAL
NCL(10) 29 amêndoas moídas; carne; carne de
porco; carnes salgadas; salsichas; almôndega; carne
de cabrito; carne de carneiro; carne de ovelha; carne
fresca; costela; costelinha; lingüiça; lombo;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905757874 10/01/2013
003
Tit.ASSOC BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE C DE
CRED E SERV ABECS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42159244000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MONITOR ABECS MERCADO DE
CARTOES
NCL(10) 36 cartão de crédito (serviços de -) [informação em]; cartão de crédito (serviços de -) [consultoria em]; cartão de crédito (serviços de -) [assessoria em]; cartão de crédito (serviços de -);
cartão de débito (serviços de -) - [informação em];
cartão de débito (serviços de -) - [consultoria em];
cartão de débito (serviços de -) - [assessoria em];
cartão de débito (serviços de -); administração de
cartão de crédito - [informação em]; administração
de cartão de crédito - [consultoria em]; administração
de cartão de crédito - [assessoria em]; administração
de cartão de crédito; administração de cartão de
débito - [informação em]; administração de cartão de
débito - [consultoria em]; administração de cartão de
débito - [assessoria em]; administração de cartão de
débito; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros; serviços de
detecção de fraudes contra cartões de crédito [informação em]; serviços de detecção de fraudes
contra cartões de crédito - [consultoria em]; serviços
de detecção de fraudes contra cartões de crédito [assessoria em]; serviços de detecção de fraudes
contra cartões de crédito; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de captação de recursos financeiros para
seus associados - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de captação de recursos
financeiros para seus associados - [consultoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, serviços de captação de recursos
financeiros para seus associados - [assessoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, serviços de captação de recursos
financeiros para seus associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
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a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados;
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905757882 10/01/2013
003
Tit.LEARNING FACTORY LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05345691000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BROWNIE AND FRIENDS
NCL(10) 41 curso de idioma;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905757912 10/01/2013
003
Tit.DMS PUBLICIDADE MÍDIA INTERATIVA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14977802000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Infra Midia
NCL(10) 42 hospedagem de web sites - [informação
em]; hospedagem de web sites - [consultoria em];
hospedagem de web sites - [assessoria em];
hospedagem de web sites; manutenção (criação e -)
de web sites para terceiros - [consultoria em];
manutenção (criação e -) de web sites para terceiros
- [assessoria em]; manutenção (criação e -) de web
sites para terceiros; assessoria, consultoria e
informações no campo de processos tecnológicos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações no campo de processos tecnológicos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações no campo de processos tecnológicos;
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática] - [consultoria
em]; atualização de informação em banco de dados
de computador [serviço de informática] - [assessoria
em]; atualização de informação em banco de dados
de computador [serviço de informática]; banco de
dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática] - [informação em]; banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática] [consultoria em]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática] - [assessoria
em]; banco de dados (serviços de desenvolvimento
de -) [informática]; design de homepage [consultoria em]; design de homepage - [assessoria
em]; design de homepage; hospedagem de
servidores - [informação em]; hospedagem de
servidores - [consultoria em]; hospedagem de
servidores - [assessoria em]; hospedagem de
servidores;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905757971 10/01/2013
003
Tit.ATTAR EDITORIAL E COMERCIAL LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56124670000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Edições Levana
NCL(10) 16 livros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758005 10/01/2013
003
Tit.ANTES QUE A MODA PEGUE COMÉRCIO
LTDA. ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17331504000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AQMP - ANTES QUE A MODA PEGUE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos;

Procurador: ELVIS FERNANDO REGONASCHI
No.905758013 10/01/2013
011
Tit.PARQUES DE LAZER EMPREENDIMENTOS
LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15302599000195
*COMPLEMENTE A RETRIBUIÇÃO DEVIDA NO
EXATO VALOR FIXADO NA TABELA EM VIGOR
NA DATA DE COMPROVAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DESTA EXIGÊNCIA. SIGA
INSTRUÇÕES DO MANUAL DO USUÁRIO PARA
EFETUAR COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRA
EXIGÊNCIA POR MEIO DE FORMULÁRIO
ESPECÍFICO (CÓDIGO DE SERVIÇO 338),
APRESENTANDO O COMPROVANTE DE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758021 10/01/2013
Tit.FERNANDO MEDEIROS PINHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24981268807
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Geração Diet

003

CFE(4) 5.7.13,23
NCL(10) 44 assessoria, consultoria e informação
sobre suplementos dietéticos e nutrição [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre suplementos dietéticos e nutrição [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre suplementos dietéticos e nutrição [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre suplementos dietéticos e nutrição;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758030 10/01/2013
003
Tit.BENEDITO SÁVIO CARDOSO RAMOS (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47593652149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Art. 205

CFE(4) 26.1.17; 27.5.24; 27.7.24
NCL(10) 41 provimento de web site disponibilizando
fotos, áudio e vídeo não downloadble [serviço de
entretenimento] - [informação em]; provimento de
web site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758048 10/01/2013
003
Tit.AMERINODE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11700287000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NALLA BRASIL
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NCL(10) 30 flocos de milho; milho para pipoca;
pipoca (milho para -);
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905758080 10/01/2013
Tit.DIEGO HENRIQUE JARDIM GOMES
21482132885 - MEI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13463817000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BELAARTE VÍDEO PRODUTORA

003

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico;
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905758056 10/01/2013
Tit.LUANDA NAZARÉ MOREIRA DE SOUZA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07940581759
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Suburblack sblk

003

CFE(4) 26.11.25; 27.5.1
NCL(10) 41 edição de videoteipe; estúdios de
gravação (serviços de -); filmagem em vídeo;
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de vídeos;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905758099 10/01/2013
003
Tit.FONTENELLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BOLOS E SALGADOS LTDA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02541570000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NOÉLIA FONTENELLE DOCES E
SALGADOS

CFE(4) 2.1.16; 2.3.2,16
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; bandanas;
banho (calções de -); banho (roupas de -); banho
(roupões de -); bermudas; blazers [vestuário]; bonés;
cachecóis; calçados em geral *; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisas;
camisetas; casacos [vestuário]; chapéus, bonés etc;
chinelos [pantufas]; cintos [vestuário]; coletes;
coletes; corpete; cuecas; faixas [vestuário]; faixas
para a cabeça [vestuário]; ginástica (roupa para -)
[colante]; gorros; íntima (roupa -); jaquetas; leggings
[calças]; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas sem
dedos; macacões; meias; meias-calças; pijamas;
polainas; praia (roupas de -); robe; roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas de
banho; saias; saias-calças; sandálias; sobretudos
[vestuário]; sungas; suspensórios; sutiãs; ternos;
turbantes; vestuário *; baby-doll; bermuda para
prática de esporte; biquíni; boné; calção para banho;
camisola; canga; chinelo [vestuário comum]; maiô;
quimono [vestuário]; viseiras [chapelaria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758072 10/01/2013
Tit.FABRICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EMBOABAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22465520000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRIO MAX

003

CFE(4) 9.7.19; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 43 bufê (serviço de -); cafeterias; cantinas;
lanchonetes; restaurantes;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905758102 10/01/2013
003
Tit.MONTOYAS INFORMÁTICA, COMÉRCIO,
ENTRETENIMENTO E DIVULGAÇÃO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08814143000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE DO TEQUILA
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
demonstração de produtos; informação comercial e
aconselhamento
a
consumidores;
marketing;
promoção de vendas [para terceiros]; sistematização
de informações em bancos de dados de
computador; assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; promotor de eventos
[se comerciais]; serviços de processamento de
dados [compilação em banco de dados];
Procurador: CESAR PEDUTI NETO

CFE(4) 27.5.1
No.905758110 10/01/2013

003

Tit.JUAN GRACIANO SALA FRANCO (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06559117588
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PARTIDAÇO
NCL(10) 41 academias [educação]; agenciamento
de ingressos (serviços de-); agências de notícias;
aluguel de câmeras de vídeo; aluguel de cenários
para palco; aluguel de cenários para shows; aluguel
de equipamento de áudio; aluguel de equipamentos
para gravação de som; aluguel de equipamentos
para iluminação de teatro ou estúdios de televisão;
aluguel
de
estádios;
aluguel
de
filmes
cinematográficos; apresentação de espetáculos ao
vivo; cenários para palco (aluguel de -); cenários
para shows (aluguel de -); cinema (estúdios de -);
clubes (serviços de -) [lazer ou educação]; diversão
(parques de -); divertimento; dublagem; edição de
videoteipe; editoração eletrônica; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
equipamentos para gravação de som (aluguel de -);
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); estúdios de cinema; estúdios de
gravação (serviços de -); eventos desportivos
(cronometragem de -); festas (planejamento de -);
filmagem em vídeo; fotografia; fotográficas
(reportagens -); informações sobre entretenimento
[lazer]; microfilmagem; notícias (agências de -);
organização de bailes; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e regência de concertos; orquestra
(serviços de -); planejamento de festas; produção de
filmes, exceto para fins de publicidade; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção de vídeos; produção musical; projetores e
acessórios para cinema (aluguel de -); publicação
on-line de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; rádio e televisão (produção de
programas de -); reciclagem profissional; seminários
(organização e apresentação de -); serviços de dj;
serviços de layout, exceto para fins publicitários;
shows (produção de -); teatrais (produções -); teatro
de variedades [espetáculos musicais]; televisão
(programas de entretenimento de -); televisão e rádio
(produção de programas de -); textos (publicação de
-) [exceto para publicidade]; textos (redação de-),
exceto publicitários; vídeos (produção de -); agência
de modelos para artistas (modelos vivos); agência
de notícias/jornalismo (se for elaboração de
reportagens
fotográficas
ou
não);
agência
fotográfica; aluguel de equipamento de lazer; aluguel
de salão de festas para eventos; animação de festa;
banda de música [serviços de entretenimento];
cenografia (serviços de -); cerimonial de eventos
(serviços relativos ao -); companhia teatral (serviços
de -); conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento]; distribuição de filmes; empresário
[organização e produção de espetáculos]; fã clube;
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); grupo musical; jornalismo (reportagens);
locutor de eventos; promotor de eventos [se
artísticos/culturais]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; reserva e
emissão de bilhetes para shows; serviços de
concepção de programas de tv/rádio; serviços de
educação, prestados a título de assistência social;
serviços de lazer e entretenimento, prestados a título
de assistência social; serviços de organização e
regência de concertos [ompi]; serviços de
premiação; serviços de representação de classe, a
saber, promoção de lazer e entretenimento;
sonorização; sonorização de eventos para empresas
e similares;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758129 10/01/2013
003
Tit.AMERINODE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11700287000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NALLA BRASIL
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CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 37 telefones (instalação e reparo-);
instalação e conserto de rádio-comunicação;
instalação e conserto de telefone; manutenção de
equipamentos elétricos;
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905758137 10/01/2013
Tit.GABRIEL LUCAS DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36086561893
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMPORT CLOTHES

003

CFE(4) 18.5.5; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905758145 10/01/2013
003
Tit.MONTOYAS INFORMÁTICA, COMÉRCIO,
ENTRETENIMENTO E DIVULGAÇÃO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08814143000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE DO TEQUILA
NCL(10) 41 divertimento; ensino (serviços de -);
entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); espetáculos (serviços de -); organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
orientação [treinamento]; planejamento de festas;
prático (treinamento -) [demonstração]; curso técnico
de formação; cursos livres [ensino]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download];
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905758153 10/01/2013
003
Tit.LINDELIFE CORPORATION IMPORTADORA
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12826505000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VITRINE CERTA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais; comércio (através de qualquer meio) de
roupas;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905758161 10/01/2013
003
Tit.DMS PUBLICIDADE MÍDIA INTERATIVA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14977802000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Infra Midia
NCL(10) 38 comunicação por terminais de
computador - [consultoria em]; comunicação por
terminais de computador - [assessoria em];
comunicação por terminais de computador;
fornecimento de acesso a banco de dados [consultoria em]; fornecimento de acesso a banco de
dados - [assessoria em]; fornecimento de acesso a
banco
de
dados;
provedor
de
acesso
[telecomunicação] - [consultoria em]; provedor de
acesso [telecomunicação] - [assessoria em];
provedor de acesso [telecomunicação];
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905758170 10/01/2013
003
Tit.NEXXTORAGE CARGO TECHNOLOGY LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07735496000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NEXXTORAGE

CFE(4) 26.4.2; 26.4.9; 26.4.18; 26.11.1; 29.1.14
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758196 10/01/2013
003
Tit.AMERINODE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11700287000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NALLA BRASIL

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 38 aluguel de aparelhos de telefones;
aluguel de equipamentos de telecomunicação;
celular
(comunicação
por
telefone
-);
telecomunicações (informações sobre -); serviços de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação];
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905758200 10/01/2013
Tit.COMERCIAL BELLA FRUTA LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13107233000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FRUTSUL

003

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 39 informações sobre transportes; serviços
de logística em matéria de transporte; transporte;
Procurador: EDEMAR SOARES ANTONINI
No.905758188 10/01/2013
Tit.LANA REGINA COSTA SANTOS (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01624913520
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAF COLECIONÁVEIS

003
CFE(4) 26.11.5; 27.5.1
NCL(10) 29 fruta (pedaços de -); frutas (polpa de -);
frutas congeladas;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905758218 10/01/2013
003
Tit.LEONARDO RIEDI ALBA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04680099909
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALL' CERES PLANTIO CRUZADO DA
SOJA
NCL(10) 31 cereais em grãos, não processados;
grãos [cereais]; grãos [sementes]; soja [fresca];
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Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905758226 10/01/2013
003
Tit.PADARIA E LANCHONETE KATO LTDA M E ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10594727000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Legacy
NCL(10) 35 madeira (avaliação de -) em pé [para
construção] - [informação em]; madeira (avaliação de
-) em pé [para construção] - [consultoria em];
madeira (avaliação de -) em pé [para construção] [assessoria em]; madeira (avaliação de -) em pé
[para construção]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de iluminação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de ventilação - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
ventilação - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de ventilação; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de ferragem [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de ferragem - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de cabos e fios de metal
comuns não elétricos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de cabos e fios de metal
comuns não elétricos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cabos e fios de metal
comuns não elétricos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cabos e fios de metal
comuns não elétricos; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção metálicos
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de matérias para calafetar, vedar e
isolar - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias para calafetar, vedar e
isolar - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias para calafetar, vedar e
isolar - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias para calafetar, vedar e
isolar; comércio (através de qualquer meio) de
matérias tintoriais - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias tintoriais -
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[assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de matérias tintoriais; comércio (através de
qualquer meio) de pincéis - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de pincéis [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de pincéis - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de pincéis; comércio
(através de qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de tintas, vernizes, lacas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tintas,
vernizes, lacas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
flexíveis não metálicos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de tubos flexíveis não
metálicos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos flexíveis não metálicos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tubos flexíveis não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos metálicos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de tubos metálicos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tubos
metálicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos rígidos não
metálicos para a construção - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de tubos
rígidos não metálicos para a construção [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905758234 10/01/2013
Tit.RADIO ATIVIDADE FM LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03495686000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NA POLICIA E NAS RUAS

Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758250 10/01/2013
003
Tit.LUDS LAY COMERCIO LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14830518000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LUDS LAY INTIMA & PRAIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: LENICE DE MELO SOARES (SANTOS
& OLIVEIRA)
No.905758269 10/01/2013
Tit.POSITIVO INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81243735000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REDE DO EDUCADOR POSITIVO

003

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 38 radiodifusão; telechamadas (serviços de
-) [rádio, telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica]; telecomunicações (informações sobre -);
radiocomunicação;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905758242 10/01/2013
003
Tit.MARTIN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17088767000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Postereasy

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(10) 09 agendas eletrônicas; computador
(memórias para -); computador (periféricos de -);
computador (programas de -) [para download];
computador (programas de -), gravados; computador
(programas de -), gravados [programas]; computador
(programas operacionais para -) [gravados];
computador (teclados de -); computadores;
computadores (impressoras para -); computadores
portáteis [laptop]; disquetes (drives de -) para
computadores;
drives
de
disquetes
para
computadores; ensino (aparelhos para -); fita
magnética (unidades de -) [para computadores];
impressoras para computadores; interfaces [para
computadores]; magnética (unidades de fita -) [para
computadores]; notebook [computadores]; pen
drives; processamento de dados (dispositivos para ); programas de computador [para download];
programas de computador gravados; programas de
jogos de computador; programas operacionais para
computador [gravados]; dispositivo portátil de
armazenamento de dados [pen drive (ing)]; notebook
[microcomputador portátil, menor que o laptop];
Procurador: NATAN BARIL
No.905758277 10/01/2013
Tit.RADIO ATIVIDADE FM LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03495686000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NA POLICIA E NAS RUAS

CFE(4) 3.6.11; 6.6.3; 27.5.3; 27.5.8,21
NCL(10) 42 software como serviço [saas];

003

003
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espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTAPHOTO AUTHENTIC
PHOTOBOOTHS SÃO PAULO SP

No.905758315 10/01/2013
003
Tit.EDMAR CALASANS DE OLIVEIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77412508687
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BEBIDAS.COM

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 41 produção de programas de rádio e
televisão; rádio (programas de entretenimento de -);
televisão (programas de entretenimento de -);
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905758285 10/01/2013
003
Tit.TECMARQUES INOVAÇÃO TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO LTDA. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17144328000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Tecmarques Associados

CFE(4) 24.15.21; 26.4.5; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação
empresarial - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação empresarial - [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação empresarial; assessoria,
consultoria
e
informação
relacionadas
ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [informação em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; promotor de eventos [se
comerciais] - [informação em]; promotor de eventos
[se comerciais] - [consultoria em]; promotor de
eventos [se comerciais] - [assessoria em]; promotor
de eventos [se comerciais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758293 10/01/2013
003
Tit.SOEX INDIA PRIVATE LIMITED (IN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8914559
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHARCO - LITE
NCL(10) 04 carvão vegetal [combustível];
Procurador: LEÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905758307 10/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RITMOS DO PARÁ
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
41
congressos
(organização
e
apresentação de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; festas
(planejamento de -); fotografia;
Procurador: MARGARETE RODRIGUES

CFE(4) 19.7.13; 24.17.1; 24.17.25; 27.5.10,17
NCL(10) 33 aguardente de arroz; aguardente
destilada de vinho ou de suco de frutas; alcoólicas
(bebidas -) [exceto cerveja]; amargas (bebidas -);
anis [licor]; anisete [licor de anis]; aperitivos *; arroz
(aguardente de -); bebidas alcoólicas [exceto
cerveja]; bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; coquetéis *;
destiladas (bebidas -); digestivos [licores e
destilados]; essências alcoólicas; extratos alcoólicos;
extratos de fruta [alcoólicos]; frutas (bebidas
alcoólicas contendo -); gim; licores; menta (licores de
-); mosto de pêra [vinho de pêra]; rum; saquê; sidra;
uísque; vinho; vodca; absinto [bebida alcoólica];
algália [licor]; bebida energética alcoólica; bebida
fermentada alcoólica; brandy [bebida]; cidra bebida
alcoólica [cf. sidra]; essência alcoólica para fabricar
bebidas; pó para caipirinha; vinho de fruta; nira
[bebida alcoólica à base de cana-de-açúcar];
Procurador: DNA BRASIL - GESTÃO DE MARCAS
No.905758323 10/01/2013
003
Tit.ÍCARO LOCADORA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05516834000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZAZCAR
NCL(10) 39 aluguel de veículos - [consultoria em];
aluguel de veículos; locação de automóveis [consultoria em]; locação de automóveis;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758331 10/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RITMOS DO PARÁ
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905758340 10/01/2013
003
Tit.MURILO ZANAROLLI SELLA ROUPAS EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06309641000109

No.905758358 10/01/2013
Tit.CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
NUTRICIONISTA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12044589000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Nutri Vittá nutrição & estética

003

CFE(4) 2.1.23; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 44 médica (serviços de clínica-); saúde
(serviços de -); estética facial e corporal; nutricionista
[serviço de -];
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905758366 10/01/2013
003
Tit.JOSÉ GERALDO TEIXEIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11687967000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TX MÁQUINAS
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas;
recondicionamento
de
máquinas
desgastadas ou parcialmente destruídas; automação
industrial [instalação e manutenção de máquinas];
calefação (instalação, reparo e manutenção de
equipamentos de - );
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905758374 10/01/2013
003
Tit.PORCO REI LANCHES LTDA.-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16728976000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PORCO REI

CFE(4) 3.4.18; 11.3.2; 25.1.5
NCL(10) 43 bar (serviços de -); lanchonetes;
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Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905758382 10/01/2013
003
Tit.TMAQUI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIOS LTDA - ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14902775000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUANTON
NCL(10) 09 agendas eletrônicas; aparelhos para
medição; balanças; balanças de precisão; balanças
romanas; básculas [balança para grandes pesos];
caixas registradoras; calculadoras de bolso; calcular
(máquinas de -); canetas eletrônicas para unidades
de visualização; carregadores de pilhas e baterias;
cartas (balanças para pesar -); computadores
(impressoras para -); fitas magnéticas; fitas métricas
[apetrechos de costura]; fitas para gravação de som;
fitas para limpar cabeçotes de gravação;
impressoras
para
computadores;
ábaco
[calculadora]; adaptador [elemento elétrico básico];
aparelho ou instrumento de pesagem; caixa [estojo]
para monitor de micro; caixa [estojo] para telefone
celular; caixa protetora [estojo] de máquina
fotográfica; capas [estojos] de cd e dvd; cartucho
com fita de impressão; cartucho de filme; cartucho,
cd e disquete para vídeo game [jogo]; cartuchos com
fita para impressoras matriciais; display, exceto para
cronômetro e relógio; bolsas adaptadas para
laptops; capas para laptops;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905758390 10/01/2013
Tit.J.C. & R. CONFECÇÕES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11703739000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECLÉTICA Z

003

CFE(4) 27.5.17; 27.5.19; 27.5.23; 29.1.12
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes
para -); botas (canos de -); botas (ferragens para -);
botas (viras para -); botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados de madeira; calçados
em geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus (armações de -);
chapéus [chapelaria]; chapéus de papel [vestuário];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; chuteiras de
futebol (travas para -); ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
coletes para pesca; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de

imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dólmã [veste militar]; dormir
(máscaras para -); enxovais de bebês; escapulários;
espartilhos; esportes (botas para -) *; esportes
(sapatos para -) *; esqui (botas de -); estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); ferragens de metal para
sapatos e botas; forros confeccionados [parte de
vestuário]; futebol (sapatos de -); gabardines
[vestuário]; galochas; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gorros; gravatas; guarda-pós;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias; meias (calcanheiras para
-); meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus]; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
palas para camisas; paletós; palmilhas; papel
(chapéus de -) [vestuário]; parcas; pele (estolas de ); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pesca (coletes para -); pescoço (lenços de -);
pijamas; pijamas; plastrom; polainas; polainas;
polainas; polainas (presilhas para -); ponchos; portamoedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -);
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa de baixo;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes para ); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; solidéus [barrete]; suéteres;
sungas; suspensórios; suspensórios; sutiãs; ternos;
togas; toucas de banho; toucas de natação; trajes;
trajes de banho; travas para chuteiras de futebol;
túnicas; turbantes; uniformes; vestuário *; vestuário
de papel; véus [vestuário]; viras para botas e
sapatos; viseiras; viseiras; xales; alba [vestimenta de
padre]; avental descartável de uso não profissional;
babador não descartável; baby-doll; bandagem
elástica [vestuário]; batina; beca; bermuda para
prática de esporte; biquíni; blusa militar; boné; bota
para operário; calça para equitação; calçado
esportivo; calçado para uso profissional; calçados
para snowboarding; calção para banho; camisa para
militar; camisola; canga; carapuça [barrete cônico;
gorro]; casaco para operador; casula [vestimenta
sacerdotal que se põe sobre a alva e a estola];
chinelo [vestuário comum]; chuteira; cinta [vestuário
comum]; cinta para menstruação; cobertura
descartável para calçado; coturno; cravo para
chuteira; culote [calça para montaria]; echarpe;
estolas; farda; fardão; fraque; jaleco; lenço de lapela
[parte anterior e superior de um casaco voltada para
fora]; maiô; poncho; quimono [vestuário]; roupa
íntima descartável; solado não ortopédico; spencer;
sutiã para postura sem finalidade terapêutica; tira
(faixa) para a cabeça;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758404 10/01/2013
003
Tit.MONSTER ENERGY COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8341354
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JUICE MONSTER
NCL(10) 32 bebidas não-alcoólicas;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.905758420 10/01/2013
Tit.VICALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00605387000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Vicalle

003

NCL(10) 20 armários; balcões; cômodas com
gavetas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758439 10/01/2013
003
Tit.OTICA MARAVILHA LTDA - EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09505375000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ÓTICA MARAVILHA seu jeito de ver a vida

CFE(4) 1.3.15; 16.3.13; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de matérias plásticas;
Procurador: INDRID SOARES GERMANO
No.905758447 10/01/2013
003
Tit.LUDS LAY COMERCIO LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14830518000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LUDS LAY INTIMA & PRAIA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 antitranspirantes (roupas íntimas -);
artigos de malha [vestuário]; calçados (saltos para-);
calçados *; calçados em geral *; calças; camisas;
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; coletes
[roupa íntima]; combinação [roupa íntima];
confeccionado (vestuário -); íntima (roupa -); meiascalças; praia (roupas de -); roupa íntima; roupas
íntimas absorventes de transpiração; roupas íntimas
antitranspirantes; saias-calças; sapatos de praia;
vestuário *; calção para banho; chinelo [vestuário
comum]; cinta [vestuário comum]; roupa íntima
descartável;
Procurador: LENICE DE MELO SOARES (SANTOS
& OLIVEIRA)
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No.905758455 10/01/2013
003
Tit.GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27865757000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: O DENTISTA MASCARADO
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -);
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905758463 10/01/2013
003
Tit.JOSÉ GERALDO TEIXEIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11687967000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TX MÁQUINAS
NCL(10) 40 metal (temperamento de -); metal
(tratamento de -); soldagem; temperamento de
metal; usinagem [operação mecânica pela qual se
dá forma à matéria-prima], transformação,
beneficiamento e tratamento;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905758471 10/01/2013
003
Tit.TECMARQUES INOVAÇÃO TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO LTDA. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17144328000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Tecmarques Associados

CFE(4) 24.15.21; 26.4.5; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 41 assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução] - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação ensino [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino;
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [informação em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [consultoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [assessoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758480 10/01/2013
003
Tit.JABS AUTO PECAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19605930000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JABS AUTO PEÇAS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos - [consultoria em];
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comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905758498 10/01/2013
Tit.MANOEL RAFAEL DO NASCIMENTO
76967522191 (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17370259000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POLO DOURADO

003

CFE(4) 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 09 controle (aparelhos elétricos para -);
eletrodinâmicos (aparelhos -) para o controle remoto
de sinais; aparelho ou instrumento de controle;
Procurador: EDEMAR SOARES ANTONINI

CFE(4) 3.9.10; 27.5.1
NCL(10) 25 bermudas; calças; camisas; camisetas;
macacões; malhas [vestuário]; saias; vestuário *;
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA
No.905758501 10/01/2013
Tit.GEN COMERCIO LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09378982000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LER MAIS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905758510 10/01/2013
003
Tit.VECO S.P. A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8913943
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRIGOBOAT
NCL(10) 11 ar condicionado (instalações de -); arcondicionado (aparelhos de -); ar-condicionado
(aparelhos de -) para veículos; refrigeração
(aparelhos e instalações de -);
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.905758528 10/01/2013
003
Tit.NEXXTORAGE CARGO TECHNOLOGY LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07735496000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEXXTORAGE

No.905758579 10/01/2013
003
Tit.VECO S.P. A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8913943
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLIMMA
NCL(10) 11 ar condicionado (instalações de -); arcondicionado (aparelhos de -); ar-condicionado
(aparelhos de -) para veículos; refrigeração
(aparelhos e instalações de -);
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.905758595 10/01/2013
003
Tit.LABOVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34362558000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VERMKILL
NCL(10) 05 animais (produtos para lavar -);
antiparasitárias (preparações -); antiparasitas
(coleiras -) para animais; biológicas (preparações -)
para uso veterinário; fungicidas; herbicidas;
inseticidas; medicamentos para uso veterinário;
proteína (suplemento de - ) para animais; químicas
(preparações -) para uso veterinário; repelentes para
cães; suplemento alimentar para animais;
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.905758641 10/01/2013
003
Tit.POSITIVO INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81243735000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REDE DO EDUCADOR POSITIVO
NCL(10) 09 agendas eletrônicas; computador
(memórias para -); computador (periféricos de -);
computador (programas de -) [para download];
computador (programas de -), gravados; computador
(programas de -), gravados [programas]; computador
(programas operacionais para -) [gravados];
computador (teclados de -); computadores;
computadores (impressoras para -); computadores
portáteis [laptop]; disquetes (drives de -) para
computadores;
drives
de
disquetes
para
computadores; ensino (aparelhos para -); fita
magnética (unidades de -) [para computadores];
impressoras para computadores; interfaces [para
computadores]; magnética (unidades de fita -) [para
computadores]; notebook [computadores]; pen
drives; processamento de dados (dispositivos para ); programas de computador [para download];
programas de computador gravados; programas de
jogos de computador; programas operacionais para
computador [gravados]; dispositivo portátil de
armazenamento de dados [pen drive (ing)];
Procurador: NATAN BARIL
No.905758650 10/01/2013
003
Tit.AK FENYVESI CONSULTORIA IMOBILIARIA SC
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01546444000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AKF IMÓVEIS
NCL(10) 36 corretores imobiliários - [informação em];
corretores imobiliários - [consultoria em]; corretores
imobiliários - [assessoria em]; corretores imobiliários;
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.905758676 10/01/2013
003
Tit.DMS PUBLICIDADE MÍDIA INTERATIVA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14977802000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Infra Midia
NCL(10) 41 publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable] - [consultoria
em]; publicações eletrônicas on-line (provimento de-)
[não downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; assessoria, consultoria e informação
em edição - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em edição - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em edição;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905758765 10/01/2013
003
Tit.J. MELO SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA. ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16908334000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PEVIPOP
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de adesivos para papelaria ou para
uso doméstico - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de adesivos para papelaria ou
para uso doméstico; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de aquecimento - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
aquecimento - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de aquecimento [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
cozimento - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de cozimento - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de cozimento; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de iluminação - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de iluminação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de ventilação [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de ventilação - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de ventilação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de chapelaria - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cutelaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cutelaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cutelaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cutelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem -
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[informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de ferragem - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de louça de faiança [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de louça de faiança - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de louça de faiança; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de papelaria; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de porcelana - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de vidro - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de vidro - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de borracha [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de borracha - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de borracha - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
borracha; comércio (através de qualquer meio) de
botões [artigos de armarinho] - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho] - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho] - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de botões [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes;
comércio (através de qualquer meio) de colchetes e
ilhoses [artigos de armarinho] - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de colchetes e
ilhoses [artigos de armarinho] - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de colchetes e
ilhoses [artigos de armarinho] - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de colchetes e
ilhoses [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de cordas e fios - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de cordas e fios
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cordas e fios;
comércio (através de qualquer meio) de decorações
para árvores de natal - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de decorações para
árvores de natal - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de decorações para árvores de
natal - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de escovas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de escovas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de escovas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
escovas; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de espelhos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de espelhos; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas

manuais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de instrumentos musicais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos musicais - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos
musicais; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas; comércio (através
de qualquer meio) de material de escritório [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de escritório; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas; comércio (através de qualquer meio)
de matérias plásticas para embalagem - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem; comércio
(através de qualquer meio) de molduras [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de molduras - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de molduras [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de molduras; comércio (através de qualquer
meio) de papel e papelão - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
pincéis - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de pincéis - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de pincéis [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de pincéis; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de produtos em matérias plásticas
semiprocessadas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos em matérias
plásticas semiprocessadas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos em
matérias plásticas semiprocessadas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos em matérias plásticas semiprocessadas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madeira - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira [assessoria em]; comércio (através de qualquer
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meio) de produtos feitos de madeira; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de vime - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de vime [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de vime - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de vime; comércio (através de qualquer meio)
de utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905758781 10/01/2013
003
Tit.ACTIVISION PUBLISHING, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8452253
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THERE'S A SOLDIER IN ALL OF US
NCL(10) 09 armações de óculos; cartuchos para
vídeo games; estojos para óculos; máscaras para
mergulho; mouse [informática]; mouse pads
[informática]; óculos; óculos de sol; programas de
computador [para download]; programas de jogos de
computador; cartucho, cd e disquete para vídeo
game [jogo]; óculos de natação; software para jogo e
entretenimento [programa de computador]; viseira de
proteção;
Prior.:85673131
10/07/2012 US
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905758803 10/01/2013
003
Tit.ANDRÉ LUIZ MOREIRA DA ROSA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67662080072
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TELEMENTORING
NCL(10) 41 cursos por correspondência; ensino
(serviços de -); curso técnico de formação; cursos
livres [ensino];
Procurador: JOANE RAQUEL NUNES DA SILVA
No.905758811 10/01/2013
003
Tit.GUILHERME SANTOS (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16927726000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Capital Imobiliário
NCL(10) 35 espaço publicitário (aluguel de -);
propaganda; publicidade; publicidade on-line em
rede de computadores; anúncio; publicidade por
qualquer meio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758846 10/01/2013
003
Tit.BIP S/A INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10656062000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JORNAL DIÁRIO DE BRASÍLIA
NCL(10) 16 impresso (material -); jornais; livros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758854 10/01/2013
Tit.POSITIVO INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81243735000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE DO EDUCADOR POSITIVO

003

NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios [informação em]; assessoria em gestão de negócios
- [consultoria em]; assessoria em gestão de negócios
- [assessoria em]; assessoria em gestão de
negócios; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -) - [informação em];
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -) - [consultoria em]; bancos de
dados de computador (compilação de informação em
-) - [assessoria em]; bancos de dados de
computador (compilação de informação em -);
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
ensino - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
ensino - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
ensino - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
ensino; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório; comércio (através de qualquer meio) de
material de instrução e de ensino - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
instrução e de ensino - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de material de instrução
e de ensino - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de instrução e de ensino;
serviços de processamento de dados [compilação
em banco de dados] - [informação em]; serviços de
processamento de dados [compilação em banco de
dados]
[consultoria
em];
serviços
de
processamento de dados [compilação em banco de
dados] - [assessoria em]; serviços de processamento
de dados [compilação em banco de dados];
Procurador: NATAN BARIL
No.905758889 10/01/2013
Tit.TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY
INDUSTRIES, INC.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7487126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOYOLACPAREL
NCL(10) 01 plásticos não-processados;
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA

003

No.905758897 10/01/2013
003
Tit.DOMANI - COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13743674000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DOMANI
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905758900 10/01/2013
003
Tit.BIP S/A INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10656062000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JORNAL GAZETA DE BRASÍLIA
NCL(10) 16 impresso (material -); jornais; livros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758943 10/01/2013
003
Tit.BIP S/A INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10656062000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FOLHA BRASILIENSE
NCL(10) 16 impresso (material -); jornais; livros;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905758951 10/01/2013
Tit.TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY
INDUSTRIES, INC.) (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7487126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UTN
NCL(10) 01 plásticos não-processados;
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA

003

No.905758978 10/01/2013
003
Tit.BIP S/A INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10656062000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIARIO BRASILIENSE
NCL(10) 16 impresso (material -); jornais; livros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905758986 10/01/2013
003
Tit.POSITIVO INFORMÁTICA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81243735000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE DO EDUCADOR POSITIVO
NCL(10) 42 atualização de software de computador [informação em]; atualização de software de
computador - [consultoria em]; atualização de
software de computador - [assessoria em];
atualização
de
software
de
computador;
computadores (projeto de sistema de -) - [informação
em]; computadores (projeto de sistema de -) [consultoria em]; computadores (projeto de sistema
de -) - [assessoria em]; computadores (projeto de
sistema de -); hardware de computador (consultoria
em -) - [informação em]; hardware de computador
(consultoria em -) - [consultoria em]; hardware de
computador (consultoria em -) - [assessoria em];
hardware de computador (consultoria em -); software
de computador (atualização de -) - [informação em];
software de computador (atualização de -) [consultoria
em];
software
de
computador
(atualização de -) - [assessoria em]; software de
computador (atualização de -); software de
computador (elaboração [concepção] de-) [informação
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (instalação de -) - [informação em];
software de computador (instalação de -) [consultoria em]; software de computador (instalação
de -) - [assessoria em]; software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -) - [informação em]; software de
computador (manutenção de -) - [consultoria em];
software de computador (manutenção de -) [assessoria
em];
software
de
computador
(manutenção de -); análise e processamento de
dados [serviço de informática] - [informação em];
análise e processamento de dados [serviço de
informática] - [consultoria em]; análise e
processamento de dados [serviço de informática] [assessoria em]; análise e processamento de dados
[serviço de informática];
Procurador: NATAN BARIL
No.905759010 10/01/2013
003
Tit.ACTIVISION PUBLISHING, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8452253
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THERE'S A SOLDIER IN ALL OF US
NCL(10)
41
entretenimento;
jogos
on-line
(provimento de serviços para -) [computadores];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download];
Prior.:85673131
10/07/2012 US
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905759222 10/01/2013
Tit.TAM LINHAS AÉREAS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02012862000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TAM Search by Price

003
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NCL(10) 39 carregamento de bagagens; reserva de
assentos para viagem; reservas para transporte;
reservas para viagens; transporte; transporte aéreo;
transporte de passageiros; transporte de viajantes;
agência de viagem, exceto reserva de hotel;
assessoria, consultoria e informação em transportes;
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo; emissão e venda de passagens;
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905759265 10/01/2013
003
Tit.COLISSE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04309953000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DUOSAT
NCL(10) 09 satélites para uso científico; aparelho de
navegação por satélite;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905759281 10/01/2013
003
Tit.COLISSE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04309953000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLADE
NCL(10) 09 satélites para uso científico; aparelho de
navegação por satélite;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905759303 10/01/2013
003
Tit.B & G COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11219886000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUAVIGEL
NCL(10) 03 cosméticos; perfumaria (produtos de -);
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.905759362 10/01/2013
003
Tit.COLISSE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04309953000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRODEGY
NCL(10) 09 satélites para uso científico; aparelho de
navegação por satélite;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905759370 10/01/2013
003
Tit.ABRAPS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
PROFISSIONAIS DE SUSTENTABILIDADE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14722400000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Abraps - Associação Brasileira dos
Profissionais de Sustentabilidade
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); educação (serviços de -) [assessoria em]; ensino (serviços de -) - [assessoria
em]; instrução (serviços de -); organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos; publicação de livros [informação em]; publicação de livros; reciclagem
profissional - [assessoria em]; textos (publicação de ) [exceto para publicidade]; treinamento prático
[demonstração] - [assessoria em]; treinamento
prático [demonstração]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ensino - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [assessoria em];
cursos livres [ensino]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários;
Procurador: MANUELA CORREIA BOTELHO
COLOMBO
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No.905759397 10/01/2013
003
Tit.CONTROLLAR AUTOMAÇÃO PREDIAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10353053000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: controllar
NCL(10) 37 instalação e reparo de aparelhos
elétricos - [assessoria em]; instalação e reparo de
aparelhos elétricos;
Procurador: CARLOS IGNACIO SCHMITT SANT
ANNA
No.905759400 10/01/2013
003
Tit.POUSADA VILLA DAS PEDRAS - MORRO DE
SÃO PAULO LTDA. EPP (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07794479000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIA DAS PEDRAS
NCL(10) 43 agências de acomodações [hotéis,
pensões]; aluguel de acomodações temporárias;
casas para turistas [alojamento]; hotéis;
Procurador: SÍNESE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
No.905759443 10/01/2013
003
Tit.POUSADA VILLA DAS PEDRAS - MORRO DE
SÃO PAULO LTDA. EPP (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07794479000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIA DAS PEDRAS
NCL(10) 39 aluguel de barcos; excursões
(organização de -); organização de excursões;
reservas para viagens; transporte de viajantes;
viagens
(reservas
para
-);
viajantes
(acompanhamento de -); viajantes (transporte de -);
visitas turísticas; agência de viagem, exceto reserva
de hotel; agente de viagem; assessoria consultoria e
informação
em
empreendimento
turístico;
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo; guia de turismo;
Procurador: SÍNESE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
No.905759460 10/01/2013
003
Tit.TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00782033000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PETIDORO
NCL(10) 30 café; café (bebidas à base de -);
congelado (iogurte -); gelado (iogurte -); iogurte
congelado [sorvete à base de iogurte]; iogurte
gelado [sorvete à base de iogurte];
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA
No.905759508 10/01/2013
003
Tit.NEW UK ESCOLA DE IDIOMAS LTDA. ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14731818000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: New UK Idiomas
NCL(10) 41 escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905759516 10/01/2013
Tit.CLAITON RODRIGUES PONTE (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00448016028
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Fiel Guardião Sport
NCL(10) 25 roupa para ginástica;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

Marca: GIX
NCL(10) 12 aviões;
Prior.:85/673,543
10/07/2012 US
Procurador: PINHEIRO PALMER ADVOGADOS
No.905759672 10/01/2013
003
Tit.BENTONISA - BENTONITA DO NORDESTE S/A
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09185877000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECOLLOID
NCL(10) 01 abrandar água (preparações para -);
absorção de óleo (materiais sintéticos para -); ácidos
*; aditivos químicos para óleos; agentes químicos
para fluidificar amido [agentes de descolagem];
agentes tensioativos; água (preparações para
abrandar -); água (substâncias químicas para
purificação de -); álcalis; álcool *; aldeídos *;
alumina; amido (agentes químicos para fluidificar -)
[agentes de descolagem]; ativados (carvões -);
bentonita; bicarbonato de sódio para uso químico;
branquear (substâncias químicas para -) matérias
orgânicas;
carbonatos;
carvões
ativados;
catalisadores; catalisadores bioquímicos; caulim;
caulim; cáusticos para uso industrial; clarificação
(preparações de-); cloretos; colódio *; descolagem
(agentes de -) [preparações químicas para fluidificar
amido]; descolagem (preparações para -); descolar e
separar (preparações para -); descorantes para uso
industrial;
descorantes
para uso industrial;
desengordurantes (preparações -) para uso em
processo
de
manufatura;
desengordurar
(preparações para -) para uso em processo de
fabricação; desfolhantes; desidratantes (preparações
-) para uso industrial; desincrustantes; desmoldagem
(preparações para -); dispersantes para óleo;
dispersantes para petróleo; dispersões de matérias
plásticas; dolomita para uso industrial; emolientes
para uso industrial; emulsificadores; enzimas para
uso industrial; filtragem (material para -)
[preparações químicas]; filtragem (material para -)
[substâncias minerais]; filtragem (material para -)
[substâncias vegetais]; floculantes; hidratos de
carbono; industriais (substâncias químicas -); íons
(permutadores de -) [preparações químicas]; óleo
(dispersantes para -); óleo (materiais sintéticos para
absorver -); óleo (substâncias para purificar -); óleo
(substâncias
químicas
para
branquear
-);
permutadores de íons [substâncias químicas];
petróleo (dispersantes para -); plásticas (dispersões
de matérias -); preparações químicas para uso
científico [exceto para uso médico ou veterinário];
purificação (preparações de -); purificação de água
(substâncias químicas para -); purificação de óleo
(substâncias para -); purificação do gás
(preparações para -); químicos (reagentes -) [exceto
para uso médico ou veterinário]; reagentes químicos,
exceto para uso médico ou veterinário; sais para uso
industrial; separação de óleo (substâncias químicas
para -); separar e descolar (preparações para -);
silicatos; solventes de goma; solventes para
vernizes;
substâncias
químicas
industriais;
acelerador químico; aglutinante industrial; aluminato;
argila ativada para uso na indústria alimentícia, para
refino e absorção de pigmento lipossolúvel; barrilha
(carbonato de sódio) em bruto; catalisador químico;
desengraxante [uso industrial]; produto químico
para a purificação do açúcar; solventes/ diluentes
destinados à indústria; substância química para
desengraxar de uso industrial;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905759532 10/01/2013
003
Tit.VEDASERVICE COMERCIO E INDUSTRIA DE
VEDACAO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06140667000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Haras EEG a griffe do Mangalarga
NCL(10) 17 anéis de vedação; gaxetas; juntas de
vedação;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905759680 10/01/2013
003
Tit.MARINA ABREU CORRADI CRUZ (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05953099681
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Dialogus
NCL(10) 41 educação (serviços de -) - [consultoria
em]; educação (serviços de -) - [assessoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905759630 10/01/2013
003
Tit.GULFSTREAM AEROSPACE CORPORTION
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8245738
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

No.905760026 10/01/2013
Tit.D'CARLI ASSESSORIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11718594000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GEMI7

003
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NCL(10) 42 elaboração [concepção] de software de
computador - [consultoria em]; elaboração
[concepção] de software de computador [assessoria em]; elaboração [concepção] de software
de computador; programação de computador
[informática] - [consultoria em]; programação de
computador [informática] - [assessoria em];
programação de computador [informática]; projeto de
sistema de computadores - [consultoria em]; projeto
de sistema de computadores - [assessoria em];
projeto de sistema de computadores; software de
computador (elaboração [concepção] de-) [consultoria
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [assessoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-); projeto de sistema de computador - [consultoria
em]; projeto de sistema de computador - [assessoria
em]; projeto de sistema de computador; tratamento
de informação/dados [serviço de informática] [consultoria em]; tratamento de informação/dados
[serviço de informática] - [assessoria em]; tratamento
de informação/dados [serviço de informática];
software como serviço [saas] - [consultoria em];
software como serviço [saas] - [assessoria em];
software como serviço [saas]; consultoria em
tecnologia da informação (ti) (serviços de -) [consultoria em]; consultoria em tecnologia da
informação (ti) (serviços de -) - [assessoria em];
consultoria em tecnologia da informação (ti)
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905760034 10/01/2013
003
Tit.MARCO ANTONIO ELIAS DE SOUSA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04959690607
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IVEC - Instituto Virtual De Educação
Corporativa
NCL(10) 41 educação (serviços de -) - [consultoria
em]; educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905760891 11/01/2013
003
Tit.TENDAS E COMPANHIA RJ LTDA. ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08508151000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TENDAS E COMPANHIA RJ
NCL(10) 41 aluguel de cenários para palco; aluguel
de cenários para shows; aluguel de equipamento de
áudio; aluguel de equipamentos para gravação de
som; aluguel de equipamentos para iluminação de
teatro ou estúdios de televisão; cenários para palco
(aluguel de -); congressos (organização e
apresentação de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; planejamento de festas; aluguel de
prédios/edificações transportáveis para exposições,
conferências, shows e eventos; aluguel de salão de
festas para eventos; aluguel de utensílios para
festas [aparelhos e decorações]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: CGM ASSESSORIA LTDA.
No.905760921 11/01/2013
003
Tit.JOSÉ DOS SANTOS O REPÓRTER - ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80121676000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JORNAL DO MAR
NCL(10) 16 jornais;
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.905760930 11/01/2013
003
Tit.ANA MARIA MACHADO DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05555222882
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JOY JOY BRAZIL
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; cachecóis; calçados *; calças;
calças compridas; camisas; camisetas; casacos
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[vestuário]; cintos [vestuário]; coletes; confeccionado
(vestuário -); couro (roupas de -); jaquetas; jérseis
[vestuário]; leggings [calças]; lenços de pescoço;
macacões; malhas [vestuário]; parcas; pescoço
(lenços de -); praia (roupas de -); pulôveres; roupas
de couro; roupas de imitação couro; saias; saiascalças; sandálias; sáris; sarongues; sobretudos
[vestuário]; suéteres; túnicas; vestuário *; xales;
canga; chinelo [vestuário comum]; echarpe; spencer;
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR
No.905761006 11/01/2013
003
Tit.GONZAGAROCHA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83707166000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROCHINHA BABY
NCL(10) 05 fraldas calça para bebês; fraldas
higiênicas para incontinentes; fraldas para bebês;
incontinentes (fraldas higiênicas para -); fraldas para
animais de estimação;
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905761022 11/01/2013
003
Tit.MOVEIS SANDRIN LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87845368000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BELMAX
NCL(10) 20 armários; camas *; cômodas com
gavetas; mesas *; racks (ingl.); cadeira ou poltrona
[mobiliário]; criado mudo; estantes [móveis];
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.905761090 11/01/2013
003
Tit.CNX TRADING COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17011158000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Eco Quartz
NCL(10) 19 pedra; pedra artificial; pisos não
metálicos para construção; quartzo; revestimentos
[materiais de construção];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905761200 11/01/2013
003
Tit.FABRICIO DE CASTRO SILVEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22128732808
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 80´S LOUNGE
NCL(10)
41
divertimento;
entretenimento;
espetáculos ao vivo (apresentação de -); serviços de
dj;
Procurador: MARGARETE RODRIGUES
No.905761286 11/01/2013
Tit.TEISUKE TERAO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63949358000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHISAN
NCL(10) 30 mel; própolis*;
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO

003

No.905761421 11/01/2013
003
Tit.COOP COOPERATIVA DE CONSUMO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57508426000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COOP EM CASA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta;
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para bebês;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
[lâminas] de barbear; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cutelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer

meio) de artigos de vidro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de botões [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de capachos e
esteiras; comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de dentifrícios;
comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes; comércio (através de qualquer meio)
de escovas; comércio (através de qualquer meio) de
fitas e laços; comércio (através de qualquer meio) de
flores artificiais; comércio (através de qualquer meio)
de fósforos; comércio (através de qualquer meio) de
guarda-chuvas; comércio (através de qualquer meio)
de guarda-sóis; comércio (através de qualquer meio)
de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de material de limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de móveis; comércio (através de
qualquer meio) de pentes e esponjas; comércio
(através de qualquer meio) de preparações para
branquear [lavanderia]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar; comércio (através de
qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sabões; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias para uso
em lavanderia; comércio (através de qualquer meio)
de utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
comércio (através de qualquer meio) de velas;
comércio (através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas;
Procurador: CRISTINA ZAMARION CARRETONI
No.905761430 11/01/2013
003
Tit.OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57624462000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOI SÁBIO
NCL(10) 05 medicamentos para uso veterinário;
veterinárias (preparações -);
Procurador: SETA MARCAS E PATENTES LTDAME
No.905761588 11/01/2013
003
Tit.S L DE SOUZA VIEIRA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00443202000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THE MOUNTAIN SEASON
NCL(10) 41 espetáculos ao vivo (apresentação de -)
[informação
em];
espetáculos
ao
vivo
(apresentação de -) - [consultoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [assessoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -);
organização de bailes - [consultoria em];
organização de bailes - [assessoria em]; organização
de bailes; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário] - [informação em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [consultoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [assessoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; produção de
shows - [informação em]; produção de shows [consultoria em]; produção de shows - [assessoria
em]; produção de shows; produção musical [informação em]; produção musical - [consultoria
em]; produção musical - [assessoria em]; produção
musical;
banda
de
música
[serviços
de

788 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

entretenimento] - [informação em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; grupo musical - [consultoria em];
grupo musical - [assessoria em]; grupo musical;
Procurador: SÉRGIO LUIS DE SOUZA VIEIRA
No.905761677 11/01/2013
003
Tit.FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07137101000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FABRITEC
NCL(10) 37 construção * - [informação em];
construção * - [consultoria em]; construção * [assessoria em]; construção *; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção; assessoria, consultoria e informações
sobre montagem/construção de estrutura predial;
construção e reparação de obra civil - [consultoria
em]; construção e reparação de obra civil [assessoria em]; construção e reparação de obra
civil; reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou] - [consultoria em]; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou] [assessoria em]; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905762118 11/01/2013
003
Tit.D F MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15007221000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Pelle Perfetta
NCL(10) 44 médica (serviços de clínica-);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905762126 11/01/2013
003
Tit.J LOURENCO SAUDE & NUTRICAO ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02691348000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Gelin
NCL(10) 30 comestíveis (gelados -); gelados
comestíveis; sorvete; sorvete; sorvetes; sorvetes;
iogurte congelado [sorvete à base de iogurte];
iogurte gelado [sorvete à base de iogurte];
Procurador: PAULINO JOSÉ LOURENÇO JUNIOR
No.905762231 11/01/2013
003
Tit.FERNANDO AFONSO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33974845704
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GASOLINA AZUL
NCL(10) 37 manutenção e reparo de automóveis;
veículo (limpeza de -); veículo (polimento de -);
veículos (lavagem de -); veículos (lubrificação de -);
veículos (manutenção de -);
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905761812 11/01/2013
003
Tit.BIOPHA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8916730
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOLANE
NCL(10) 03 beleza (máscaras de -); cremes
cosméticos; loções para uso cosmético; óleos
essenciais; óleos para uso cosmético; perfumes;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

No.905762240 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN TW 480 8X4
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

No.905762037 11/01/2013
Tit.RICARDO SANTANA COSTA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02236723512
Apres.: Nominativa ; Nat.: Certific.
Marca: Parceiros do Arrocha
NCL(10) 42 banda
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905762410 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TW 480 8X4
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

003

No.905762053 11/01/2013
003
Tit.RENASCER CONTABILIDADE E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15988514000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RENASCER
NCL(10) 35 contabilidade - [informação em];
contabilidade - [assessoria em]; contabilidade;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905762070 11/01/2013
003
Tit.MAURICIO MOREIRA DA CUNHA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05720120980
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Tentativ3
NCL(10) 25 camisetas; confeccionado (vestuário -);
boné;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905762096 11/01/2013
003
Tit.VINILPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09947060000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BONEQUINHA PERIGUETE
NCL(10) 28 bóias de borracha para banho e
natação; bonecas; brinquedos; brinquedos com
enchimento; brinquedos de pelúcia; camas de
bonecas; casas de bonecas; mamadeiras de
bonecas; quartos de bonecas; balões de festa; bola
para aliviar o estresse [para exercitar as mãos];
calçado para boneca; carrinho de boneca; roupa
para boneca;
Procurador: JOSE CARLOS MAYRINCK DE
ANDRADE E SILVA

No.905762436 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TW 480 8X4
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905762444 11/01/2013
003
Tit.CHAMA GAÚCHA BRAZILIAN STEAKHOUSE,
INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8916608
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CHAMA GAÚCHA
NCL(10) 43 restaurantes; churrascaria [restaurante];
Prior.:85676692
13/07/2012 US
Procurador: HUGO SILVA, ROSA & MALDONADO PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.905762460 11/01/2013
003
Tit.CÁSSIO BONFIM DA SILVA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25202120559
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Abreu Corretora de Seguros
NCL(10) 36 seguros (corretagem de -) - [informação
em]; seguros (corretagem de -) - [consultoria em];
seguros (corretagem de -) - [assessoria em]; seguros
(corretagem de -);
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905762509 11/01/2013
003
Tit.MARCELO TAVARES TIGRE (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19786280563
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Delivery Corretora de Seguros
NCL(10) 36 seguros (corretagem de -) - [informação
em]; seguros (corretagem de -) - [consultoria em];
seguros (corretagem de -) - [assessoria em]; seguros
(corretagem de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905762550 11/01/2013
003
Tit.GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44363661000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AILUK
NCL(10) 05 antiasma (chá -); broncodilatadoras
(preparações -); medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas; sedativos; estimulante
da respiração; expectorante; inalante; tussígeno (anti
- ) [medicamento];
Procurador: SPI MARCAS E PATENTES S/C LTDA
No.905762630 11/01/2013
003
Tit.KRESS INDUSTRIAL FARMOQUIMICA LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84712579000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COMPLET OMEGA
NCL(10) 05 alimentos dietéticos (preparações para -)
adaptados para uso medicinal; medicamentos para
uso humano; nutricionais (complementos -); óleos
para uso medicinal; preparações farmacêuticas;
suplementos alimentares minerais; cápsula para
medicamento; complemento/ suplemento alimentar
para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905762720 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WP12.375 P7
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905762835 11/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GAROTA COMBATE
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905762843 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12.375 P7
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905762860 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12.375 P7
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905762878 11/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GAROTA COMBATE
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905762894 11/01/2013
Tit.VINEET BHAGAT (PL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8916365
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VISSOTTO
NCL(10) 18 guarda-chuvas;
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO

003

No.905762932 11/01/2013
003
Tit.MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01617593000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MONVALLE DISTRIBUIDORA DE
PETROLEO LTDA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
combustíveis (incluindo a gasolina para motores);
comércio (através de qualquer meio) de lubrificantes;
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ
No.905762940 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WP12NG380
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905762959 11/01/2013
003
Tit.CARVALHO & FERRONATTO CONSULTORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03145614000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPRETECA
NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão de negócios;
consultoria em gestão de pessoal; consultoria em
organização de negócios; consultoria profissional em
negócios;
anúncio;
assessoria
promocional,
consultoria e informação sobre propaganda;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet; assessoria, consultoria e informação em
marketing; assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; assessoria, consultoria e informação

sobre pesquisas de opinião; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing;
Procurador: CEZAR AUGUSTO DUFLOTH
No.905763050 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12NG380
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905763122 11/01/2013
003
Tit.PRODUTORA DE CACHAÇA CAMPOS E LUPPI
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05887006000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INCONFIDENTES
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas destiladas;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905763165 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12NG380
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905763203 11/01/2013
003
Tit.TECNORED TECNOLOGIA DE AUTO
REDUÇÃO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80943756000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TECFER
NCL(10) 11 fornos, exceto para uso em laboratório;
forno e fornalha industrial; forno para fundição;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905763220 11/01/2013
003
Tit.HERTZ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S.A. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88012182000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANTISEPTIN
NCL(10) 05 alcalóides para uso medicinal;
anestésicos; antibióticos; antissépticos; cirúrgicos
(curativos -); curativos (artigos para -) [medicinais];
curativos cirúrgicos; medicamentos para uso
humano; mercuriais (ungüentos -); pele (preparações
farmacêuticas para cuidar da -); pomadas para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; ungüentos
para uso farmacêutico; agente antialérgico,
antipirético e antiinflamatório; bactericida; álcool para
uso farmacêutico;
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905763246 11/01/2013
003
Tit.TECNORED TECNOLOGIA DE AUTO
REDUÇÃO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80943756000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TECFER
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de metais
comuns e suas ligas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais comuns e suas
ligas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos de metal comum [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905763335 11/01/2013
003
Tit.TECNORED TECNOLOGIA DE AUTO
REDUÇÃO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80943756000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TECFER
NCL(10) 42 desenho industrial - [informação em];
desenho industrial - [consultoria em]; desenho
industrial - [assessoria em]; desenho industrial;
engenharia - [informação em]; engenharia [consultoria em]; engenharia - [assessoria em];
engenharia; estudos para projetos técnicos [informação em]; estudos para projetos técnicos [consultoria em]; estudos para projetos técnicos [assessoria em]; estudos para projetos técnicos;
pesquisas técnicas - [informação em]; pesquisas
técnicas - [consultoria em]; pesquisas técnicas [assessoria em]; pesquisas técnicas; teste de
materiais - [informação em]; teste de materiais [consultoria em]; teste de materiais - [assessoria
em]; teste de materiais; assessoria, consultoria e
informações no campo de processos tecnológicos [informação em]; assessoria, consultoria e
informações no campo de processos tecnológicos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações no campo de processos tecnológicos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações no campo de processos tecnológicos;
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre engenharia - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia industrial - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia industrial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia
industrial - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia industrial; cálculo e
dimensionamento na área de engenharia [informação em]; cálculo e dimensionamento na área
de engenharia - [consultoria em]; cálculo e
dimensionamento na área de engenharia [assessoria em]; cálculo e dimensionamento na área
de engenharia; engenharia de material [projeto de -]
- [informação em]; engenharia de material [projeto de
-] - [consultoria em]; engenharia de material [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia de material
[projeto de -]; engenharia de produção [projeto de -] [informação em]; engenharia de produção [projeto de
-] - [consultoria em]; engenharia de produção [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia de produção
[projeto de -]; engenharia metalúrgica [projeto de -] [informação em]; engenharia metalúrgica [projeto de
-] - [consultoria em]; engenharia metalúrgica [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia metalúrgica
[projeto de -]; projeto de engenharia de qualquer
natureza - [informação em]; projeto de engenharia
de qualquer natureza - [consultoria em]; projeto de
engenharia de qualquer natureza - [assessoria em];
projeto de engenharia de qualquer natureza;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905763351 11/01/2013
003
Tit.2DC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10014103000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A BENÇÃO
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
divertimento; entretenimento; planejamento de
festas; produção de shows;
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.905763386 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN DA 385 6X4
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
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No.905763416 11/01/2013
003
Tit.CAMILA DE SOUZA PIRES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09065742778
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Inteligência Emocional
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução] - [informação em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [consultoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução] - [assessoria em];
educação (informações sobre -) [instrução];
educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); informações sobre
educação [instrução] - [informação em]; informações
sobre educação [instrução] - [consultoria em];
informações
sobre
educação
[instrução]
[assessoria em]; informações sobre educação
[instrução]; oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento] - [informação em];
oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento] - [consultoria em]; oficinas de
trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento] - [assessoria em]; oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
orientação vocacional - [informação em]; orientação
vocacional - [consultoria em]; orientação vocacional [assessoria em]; orientação vocacional; prático
(treinamento -) [demonstração] - [informação em];
prático (treinamento -) [demonstração] - [consultoria
em]; prático (treinamento -) [demonstração] [assessoria
em];
prático
(treinamento
-)
[demonstração]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [informação em]; publicação de textos
[exceto para publicidade] - [consultoria em];
publicação de textos [exceto para publicidade] [assessoria em]; publicação de textos [exceto para
publicidade]; vocacional (orientação -) - [informação
em]; vocacional (orientação -) - [consultoria em];
vocacional (orientação -) - [assessoria em];
vocacional (orientação -); assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905763432 11/01/2013
003
Tit.ONIX INDUSTRIA, COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EM
GERAL LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15242281000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARIA ANDANTE
NCL(10) 33 aguardente de arroz; aguardente
destilada de vinho ou de suco de frutas; alcoólicas
(bebidas -) [exceto cerveja]; amargas (bebidas -);
arroz (aguardente de -); bebidas alcoólicas [exceto
cerveja]; bebidas alcóolicas prontas; bebidas
destiladas; destiladas (bebidas -); frutas (bebidas
alcoólicas contendo -);
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905763459 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN DA 385 6X4
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905763491 11/01/2013
003
Tit.SONIA MARIA BERMEJO DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21705940862
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: tembrasil
NCL(10) 41 publicações eletrônicas
(provimento de-) [não downloadable];
Procurador: O PRÓPRIO.

on-line

No.905763629 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN DA 385 6X4
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905763645 11/01/2013
003
Tit.D L IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZAS
LTDA ME (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10627373000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DONA LIMPA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza; comércio (através de qualquer
meio) de produtos abrasivos para limpeza;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905763696 11/01/2013
003
Tit.CANDIDO DE SA IMOVEIS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05587615000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Barra dos coqueiros
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; avaliação imobiliária [informação em]; avaliação imobiliária - [consultoria
em]; avaliação imobiliária - [assessoria em];
avaliação
imobiliária;
corretores
imobiliários;
imobiliários (corretores -) - [informação em];
imobiliários (corretores -) - [consultoria em];
imobiliários (corretores -) - [assessoria em];
imobiliários (corretores -); comércio de imóveis [informação em]; comércio de imóveis - [consultoria
em]; comércio de imóveis - [assessoria em];
comércio de imóveis; imóveis [compra e venda de -]
- [informação em]; imóveis [compra e venda de -] [consultoria em]; imóveis [compra e venda de -] [assessoria em]; imóveis [compra e venda de -];
incorporação de imóvel - [informação em];
incorporação de imóvel - [consultoria em];
incorporação de imóvel - [assessoria em];
incorporação de imóvel;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905763742 11/01/2013
003
Tit.D L IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZAS
LTDA ME (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10627373000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DONA LIMPA
NCL(10) 03 amoníaco [álcali volátil] [detergente];
desinfetante (sabão -); panos impregnados com
detergente para limpeza; produtos para limpeza;
sabão desinfetante; sabões; sabonetes; aglutinante
[material de limpeza]; álcool em gel (para uso em
limpeza doméstica); antiferrugem [produto de
limpeza]; lixa para limpeza; substância abrasiva para
limpeza;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905763750 11/01/2013
003
Tit.GRENDENE S/A. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89850341000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRENDHA BELLI
NCL(10) 25 banho (chinelos de -); banho (sandálias
de -); botas *; calçados em geral *; gáspeas para
sapatos; sandálias; sapatos de praia;
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA
No.905763777 11/01/2013

003

Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN DT 385 6X4
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905763831 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN DT 385 6X4
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905763840 11/01/2013
003
Tit.SUNGUIDER INCORPORADORA E COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00606287000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DOLCE VITA
NCL(10) 21 esponjas de toalete; esponjas para uso
doméstico; panos de limpeza; esponja para banho;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905763874 11/01/2013
003
Tit.TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES
ORTOPEDICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09123223000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEUROENDOVIEW PLUS
NCL(10) 10 acupuntura (instrumentos elétricos para
-); agulhas para uso medicinal; aparelhos
terapêuticos galvânicos; articulações (ligaduras
ortopédicas para -); artificiais (dentes -); artigos
ortopédicos; bisturis [lâminas]; eletrodos para uso
medicinal; implantes cirúrgicos [materiais artificiais];
injetores para uso medicinal; maxilares artificiais;
membros artificiais; pivôs para dentes artificiais;
próteses; agulha cirúrgica; aparelho científico e
médico a laser; aparelho de tração para uso
medicinal; aparelho ou instrumento médico; aparelho
ou instrumento odontológico; dilatador [instrumento
cirúrgico]; grampo cirúrgico; parafuso para cirurgia;
estojos de instrumentos para médicos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905763882 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN DT 385 6X4
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905763947 11/01/2013
003
Tit.RADIO CULTURA DE CAMPINAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46088993000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RÁDIO CULTURA DE CAMPINAS
NCL(10) 38 radiodifusão - [informação em];
radiodifusão - [assessoria em]; radiodifusão;
radiodifusão;
Procurador: FABRICIO BERTINI PASQUOT
POLIDO
No.905763963 11/01/2013
003
Tit.TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES
ORTOPEDICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09123223000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NEUROENDOVIEW PLUS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
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No.905763998 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN LW 210 4X2
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905764021 11/01/2013
003
Tit.'JOSÉ EDUARDO GARCIA CUNHA - ME'
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07402941000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CINTATU'S
NCL(10) 25 cintos [vestuário];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905764048 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN LW 210 4X2
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905764056 11/01/2013
003
Tit.'JOSÉ EDUARDO GARCIA CUNHA - ME'
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07402941000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CINTATU'S
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de couro; comércio (através de qualquer meio)
de imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905764102 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN LW 210 4X2
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905764226 11/01/2013
Tit.PREMIX BRASIL RESINAS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09363567000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PREMIX
NCL(10) 01 plásticos não-processados;
Procurador: KARINA HAIDAR MÜLLLER

003

No.905764269 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN TW 480 6X4
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905764285 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TW 480 6X4
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

No.905764323 11/01/2013
003
Tit.PRO-META CONSULTORIA E CORRETORA DE
SEGUROS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09574894000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRO-META CONSULTORIA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA
NCL(10) 36 assessoria, consultoria e informação
sobre planos de saúde;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905764331 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TW 480 6X4
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905764390 11/01/2013
003
Tit.SUN BLOOM PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02067055000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VENOM JR
NCL(10) 25 bermudas; calçados *; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
coletes; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); faixas [vestuário]; faixas para a cabeça
[vestuário]; jaquetas; luvas sem dedos; macacões;
meias; meias-calças; pijamas; roupa íntima; roupas
de banho; roupas de couro; suéteres; ternos;
vestuário *; biquíni; maiô;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905764404 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN TW 430 6X4
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905764412 11/01/2013
003
Tit.SUN BLOOM PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02067055000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VENOM JR
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informações
sobre franchising [gestão comercial]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de tecidos;
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising;
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905764420 11/01/2013

003

Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TW 430 6X4
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905764447 11/01/2013
003
Tit.SUN BLOOM PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02067055000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VENOM JR
NCL(10) 14 bijuteria / joalheria (artigos de -);
joalheria / bijuteria (artigos de -); relógios de pulso;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905764463 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TW 430 6X4
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905764471 11/01/2013
003
Tit.SUN BLOOM PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02067055000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VENOM JR
NCL(10) 18 bolsas de malhas; bolsas de mão;
bolsas de viagem; bolso (carteiras de -); carteiras de
bolso; malas de roupas para viagem; malas de
viagem; mochilas; mochilas escolares; valises;
carteira para moeda; bolsas;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905764498 11/01/2013
003
Tit.SUN BLOOM PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02067055000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VENOM JR
NCL(10) 09 estojos de óculos; óculos; óculos
antiofuscantes; óculos de sol; óculos para esportes;
óculo para guiar moto e ciclo; vestuário aquecido
eletricamente; viseira de proteção;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905764501 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WP12.336 P7
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905764528 11/01/2013
003
Tit.SUN BLOOM PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02067055000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VENOM JR
NCL(10) 40 alfaiataria; aplicação de aviamentos em
têxteis; bordado (serviço de -); roupas (reforma de -);
têxteis (aplicação de aviamentos em -); ateliê de
costura; bordadeira (serviços de - ); confecção de
artigo do vestuário sob encomenda;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905764536 11/01/2013

003
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Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12.336 P7
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905764552 11/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12.336 P7
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905764668 11/01/2013
Tit.AKTIEBOLAGET ÅBRO BRYGGERI (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8917922
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REKORDERLIG
NCL(10) 32 bebidas não-alcoólicas; cerveja;
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.905764676 11/01/2013
003
Tit.AKTIEBOLAGET ÅBRO BRYGGERI (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8917922
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REKORDERLIG
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905764684 11/01/2013
Tit.SUZUKI MOTOR CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8918325
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CREATE A WOW
NCL(10) 07 motores para barcos;
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA

003

No.905764757 11/01/2013
003
Tit.MATEUS FROIS SANTA CATARINA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80892175087
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YOUSUP
NCL(10) 28 bolsas para esquis e pranchas de surfe;
controle remoto (veículos de brinquedo de -); esquis
e pranchas de surfe (bolsas para -); mastro para
windsurfe; miniaturas de veículos; modelos de
veículos [miniaturas]; nadadeiras para natação; pésde-pato [nadadeiras para natação]; prancha de
body-board; pranchas à vela; pranchas de natação;
pranchas de surfe; pranchas de surfe (bolsas para
esquis e -); pranchas skates; quilhas [jogo]; quilhas
[jogo]; snowboards [pranchas para surfar na neve];
trela [correia] para pranchas de surfe; veículos
(modelos de -) [miniaturas]; veículos de brinquedo de
controle remoto; veículos de brinquedos; windsurfe
(arreios para -); windsurfe (mastro para -); artigo
para esporte, exceto roupa; bolsa exclusiva para
prancha de surfe; capa de tecido para prancha de
surf e pé de pato; cera para uso em equipamento
esportivo; flutuador para piscina [acessório
esportivo]; parafina para uso em equipamento
esportivo; pedalinho; produto antiderrapante para
prancha de surf (parafina, borracha); veículo para
entretenimento e diversão (brinquedo);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905764765 11/01/2013
003
Tit.TINTAS IQUINE LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09722463000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIACRYL
NCL(10) 02 aglutinantes para tintas; anticorrosão
(preparações -); antiincrustação (tinta -); betume
(verniz de -); brancos [corantes ou tintas]; cal
(branco de -); cerâmica (tintas para -); copal (verniz
de -); esmaltes [vernizes]; esmaltes para tintas;

espessantes para tintas; fixadores [vernizes]; lacas;
lacas (redutores para -); madeira (revestimento para
-) [tintas]; madeira (tinturas para -); pigmentos;
preparações antiferrugem [para conservação];
redutores para lacas; redutores para tintas; resinas
(goma de -); revestimentos [tintas]; revestimentos
para tetos [tintas]; tintas (aglutinante para -); tintas
(aglutinantes para -); tintas (esmaltes para -); tintas
(espessantes para -); tintas (redutores para -); tintas
*; tinturas *; vernizes *; zarcão; agente de
aglutinação para tintas; conservante para tinta;
massa corrida; solventes/ diluentes para matérias
tintoriais; tinta anti-corrosiva; tinta antiincrustante;
tinta em pó;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905764846 11/01/2013
003
Tit.TINTAS IQUINE LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09722463000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIALAR
NCL(10) 02 aglutinantes para tintas; anticorrosão
(preparações -); antiincrustação (tinta -); betume
(verniz de -); brancos [corantes ou tintas]; cal
(branco de -); cerâmica (tintas para -); copal (verniz
de -); esmaltes [vernizes]; esmaltes para tintas;
espessantes para tintas; fixadores [vernizes]; lacas;
lacas (redutores para -); madeira (revestimento para
-) [tintas]; madeira (tinturas para -); pigmentos;
preparações antiferrugem [para conservação];
redutores para lacas; redutores para tintas; resinas
(goma de -); revestimentos [tintas]; revestimentos
para tetos [tintas]; tintas (aglutinante para -); tintas
(aglutinantes para -); tintas (esmaltes para -); tintas
(espessantes para -); tintas (redutores para -); tintas
*; tinturas *; vernizes *; zarcão; agente de
aglutinação para tintas; conservante para tinta;
massa corrida; solventes/ diluentes para matérias
tintoriais; tinta anti-corrosiva; tinta antiincrustante;
tinta em pó;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905764854 11/01/2013
003
Tit.EMANUEL PEIXOTO VICENTE (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03164238401
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: rumo a esfcex
NCL(10) 41 publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable] - [informação
em]; publicações eletrônicas on-line (provimento de-)
[não downloadable] - [consultoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905764870 11/01/2013
003
Tit.TINTAS IQUINE LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09722463000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIEPOXI
NCL(10) 02 aglutinantes para tintas; anticorrosão
(preparações -); antiincrustação (tinta -); betume
(verniz de -); brancos [corantes ou tintas]; cal
(branco de -); cerâmica (tintas para -); copal (verniz
de -); esmaltes [vernizes]; esmaltes para tintas;
espessantes para tintas; fixadores [vernizes]; lacas;
lacas (redutores para -); madeira (revestimento para
-) [tintas]; madeira (tinturas para -); pigmentos;
preparações antiferrugem [para conservação];
redutores para lacas; redutores para tintas; resinas
(goma de -); revestimentos [tintas]; revestimentos
para tetos [tintas]; tintas (aglutinante para -); tintas
(aglutinantes para -); tintas (esmaltes para -); tintas
(espessantes para -); tintas (redutores para -); tintas
*; tinturas *; vernizes *; zarcão; agente de
aglutinação para tintas; conservante para tinta;
massa corrida; solventes/ diluentes para matérias
tintoriais; tinta anti-corrosiva; tinta antiincrustante;
tinta em pó;
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905764897 11/01/2013
Tit.EMANUEL PEIXOTO VICENTE (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03164238401

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: esfcex
NCL(10) 41 publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable] - [informação
em]; publicações eletrônicas on-line (provimento de-)
[não downloadable] - [consultoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905764900 11/01/2013
003
Tit.EMANUEL PEIXOTO VICENTE (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03164238401
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: concursando militar
NCL(10) 41 escolas (serviços de -) [educação] [informação em]; escolas (serviços de -) [educação] [consultoria em]; escolas (serviços de -) [educação] [assessoria em]; escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905765036 11/01/2013
003
Tit.COOPERATIVA DE CRÉDITO DA
MICRORREGIÃO DO ALTO PARANAÍBA LTDA.
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03645752000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CREDISG
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
avaliações de negócios; gestão (consultoria em -) de
negócios; informações de negócios; levantamentos
de informações de negócios; negócios (consultoria
em gestão de -); negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (consultoria profissional
em -); pesquisa em negócios; previsões econômicas;
assessoria, consultoria e informação econômica,
para os setores industrial e comercial das empresas,
visando
o
planejamento,
organização,
monitoramento e desenvolvimento de projetos
(também provido on-line) [assessoria em gestão
comercial]; assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
estudos e pareceres pertinentes à macro e
microeconomia, serviços estes prestados com fins
de assessoria na gestão de negócios e operação de
uma empresa comercial; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
promoção de negócios dos associados - [informação
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios;
Procurador: MARCOS WILLIAM SANTOS
No.905765214 11/01/2013
003
Tit.COOPERATIVA DE CRÉDITO DA
MICRORREGIÃO DO ALTO PARANAÍBA LTDA.
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03645752000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CREDISG
NCL(10) 36 consultoria financeira; crédito (agências
de -); empréstimos [financiamento]; empréstimos a
prazo; fundos de investimentos [finanças]; patrocínio
financeiro; análise e gestão de crédito; assessoria
técnica em linhas de crédito; assessoria, consultoria
e informação em administração de riscos financeiros;
assessoria, consultoria e informação em crédito;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
empréstimos; assessoria, consultoria e informação
em fundo de investimentos; assessoria, consultoria e
informação
em
investimentos;
assessoria,
consultoria e informação em planejamento
financeiro; assessoria, consultoria e informação na
área econômico-financeira; assessoria, consultoria e
informações
sobre
investimento
bancário;
assessoria, consultoria e informações sobre seguros
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[serviços
financeiros];
capitalização
[serviços
financeiros]; clube de investimento [serviços
financeiros]; constituição e administração de fundo
de investimento [serviços financeiros]; cooperativa
de crédito - [informação em]; cooperativa de crédito [consultoria em]; cooperativa de crédito - [assessoria
em]; cooperativa de crédito; desconto de título de
crédito; empréstimo contra garantia, penhor;
factoring [sistema pelo qual uma empresa produtora
de bens ou serviços transfere seus créditos a
receber, resultante de vendas a terceiros, a uma
empresa especializada que assume as despesas de
cobrança e os riscos de não pagamento; fomento
comercial; ; gestão de risco financeiro; informação
sobre crédito de cheques, títulos e outros
documentos; informe financeiro relacionado à
assessoria econômico-financeira; serviços de
consultoria econômica; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de captação de recursos financeiros para
seus associados; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, serviços de
fornecimento de crédito para os seus associados;
Procurador: MARCOS WILLIAM SANTOS
No.905765249 11/01/2013
003
Tit.MUNDO COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17077575000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: mundolux
NCL(10) 11 abajur [quebra-luz]; aparelhos de
iluminação de led [diodos emissores de luz]; elétricas
(lâmpadas -); iluminação (aparelhos e instalações de
-); iluminação de teto; lampadários [iluminação
pública]; lâmpadas; lâmpadas de segurança;
lâmpadas elétricas; lâmpadas elétricas; lâmpadas
incandescentes; luminosos (tubos -) para iluminação;
lustres; postes de iluminação pública; suporte para
abajur; tubos luminosos para iluminação; aparelho
elétrico de iluminação; candela [pequeno aparelho
de iluminação]; luminária;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905765613 12/01/2013
003
Tit.GERSON GUY GOUVEA BARBOSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02023664721
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: inventans
NCL(10) 35 negócios (assessoria em gestão de -);
negócios (avaliações de -); negócios (consultoria em
gestão de -); negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (consultoria profissional
em -); negócios (pesquisa em -); pesquisa de
marketing; pesquisa em negócios; propaganda;
publicidade; serviços de processamento de dados
[compilação em banco de dados];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905765826 12/01/2013
003
Tit.CLEITON JOSÉ DAMIANI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05078004947
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Mais Sertanejo
NCL(10) 41 estúdios de gravação (serviços de -) [assessoria em]; estúdios de gravação (serviços de ); organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [assessoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
produção de programas de rádio e televisão [assessoria em]; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows - [assessoria em];
produção de shows; produção musical - [assessoria
em]; produção musical; rádio (programas de
entretenimento de -) - [assessoria em]; rádio
(programas de entretenimento de -); rádio e televisão
(produção de programas de -) - [assessoria em];
rádio e televisão (produção de programas de -);
serviços de dj - [assessoria em]; serviços de dj;
shows (produção de -) - [assessoria em]; shows
(produção de -); agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [assessoria em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; disc-jóquei - [assessoria em]; disc-
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jóquei; fã clube - [assessoria em]; fã clube; promotor
de eventos [se artísticos/culturais] - [assessoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
provimento de web site disponibilizando fotos, áudio
e vídeo não downloadble [serviço de entretenimento]
- [assessoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento];
sonorização - [assessoria em]; sonorização;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905765834 12/01/2013
003
Tit.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PIARARA
LTDA. (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11094287000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Fino Grão
NCL(10) 30 arroz; feijão (farinha de -); pipoca (milho
para -); farinha de trigo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905766210 12/01/2013
003
Tit.ALBERTO RODRIGUES FERREIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59642505720
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DoutorBlues
NCL(10) 41 grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905766628 12/01/2013
003
Tit.CERVEJARIA VIÇOSA BIER LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14626761000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIÇOSA BIER
NCL(10) 41 agenciamento de ingressos (serviços
de-); aluguel de cenários para palco; aluguel de
cenários para shows; apresentação de espetáculos
ao vivo; cenários para palco (aluguel de -); cenários
para shows (aluguel de -); espetáculos (serviços de
-); espetáculos ao vivo (apresentação de -);
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; organização de espetáculos [shows]
[serviços
de
empresário];
organização
e
apresentação de simpósios; produção de shows;
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable] - [informação em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; reservas de lugares para shows;
shows (produção de -); simpósios (organização e
apresentação de -); agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] - [informação em];
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento];
aluguel
de
prédios/edificações
transportáveis para exposições, conferências, shows
e eventos; assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -); decoração de festa,
cerimonial
e
outros
eventos;
empresário
[organização e produção de espetáculos]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [informação em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; provimento de web
site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[informação em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; reserva e
emissão de bilhetes para shows; venda de ingressos
para shows e espetáculos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905767012 12/01/2013
003
Tit.AILTON VITOR GUIMARÃES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56428170604
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: qu4rtin
NCL(10) 15 baixos; contrabaixos; estojos para
instrumentos musicais; instrumentos musicais;
instrumentos musicais de corda; violões, guitarras;
bateria [instrumento musical]; guitarra; instrumento
acústico [musical];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905767020 12/01/2013

003

Tit.AILTON VITOR GUIMARÃES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56428170604
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: qu4rtin
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -) [informação em]; composição musical (serviços de -)
- [consultoria em]; composição musical (serviços de ) - [assessoria em]; composição musical (serviços de
-); espetáculos ao vivo (apresentação de -) [informação em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [consultoria em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [assessoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); estúdios de gravação
(serviços de -) - [informação em]; estúdios de
gravação (serviços de -) - [consultoria em]; estúdios
de gravação (serviços de -) - [assessoria em];
estúdios de gravação (serviços de -); produção de
shows - [informação em]; produção de shows [consultoria em]; produção de shows - [assessoria
em]; produção de shows; produção musical [informação em]; produção musical - [consultoria
em]; produção musical - [assessoria em]; produção
musical; shows (produção de -) - [informação em];
shows (produção de -) - [consultoria em]; shows
(produção de -) - [assessoria em]; shows (produção
de -); banda de música [serviços de entretenimento]
- [informação em]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
banda de música [serviços de entretenimento];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [informação em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [consultoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio) - [informação em]; gravações
musicais em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) [consultoria em]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio) - [assessoria em]; gravações
musicais em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo
musical - [informação em]; grupo musical [consultoria em]; grupo musical - [assessoria em];
grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905768825 14/01/2013
003
Tit.NATHALIE ALVIM PAYAO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37336417876
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NATHALIE ALVIM
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; espetáculos (serviços de -); shows
(produção de -); banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905768833 14/01/2013
003
Tit.DÉBORA FLORES OLIVEIRA MARTINS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02227162074
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Joker
NCL(10) 32 coquetéis não-alcoólicos; fruta (bebidas
não alcoólicas à base de -); isotônicas (bebidas -);
suco de fruta; bebida energética não alcoólica; pó
para suco; refrigerante [bebida];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905768892 14/01/2013
Tit.DREBES & CIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96662168000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DREBES
NCL(10) 21 utensílios de uso doméstico;
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

003

No.905768914 14/01/2013
003
Tit.EDUARDO JOSE DOS SANTOS 07274299735 MEI (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17257136000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FLASH I MAC
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NCL(10) 37 instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação, manutenção e reparo de
máquinas; instalação, manutenção e reparo de
máquinas e equipamentos de escritório; supressão
de interferência em aparelhos elétricos; assistência
técnica e manutenção de computador [hardware];
cabo telefônico [instalação de -]; instalação e
conserto de rádio-comunicação; instalação e
conserto de telefone; manutenção de equipamentos
elétricos;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905768949 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WP7.210 P7
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905768965 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP7.210 P7
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905769023 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP7.210 P7
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905769040 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WP7.240 P7
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905769066 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP7.240 P7
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
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Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905769228 14/01/2013
003
Tit.SC RACING LTDA. ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10234013000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RALLY ESTADO DE MINAS
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação ou entretenimento] - [informação em];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [assessoria em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -) [informação
em];
competições
desportivas
(organização de -) - [assessoria em]; competições
desportivas (organização de -);
Procurador: ALICE FAUSTO DE OLIVEIRA RAMOS
No.905769422 14/01/2013
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723030468
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Batavo Hidra
NCL(10) 29 bebidas lácteas [onde o
predomina]; frutas (polpa de -); soro de leite;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

leite

No.905769430 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN LT 385 6X4
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905769457 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN LT 385 6X4
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905769503 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN TT 440 6X4
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905769538 14/01/2013
Tit.ALAN MINZON WILSON (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07356197782
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Psicotrapos
NCL(10) 28 brinquedos;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905769074 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP7.240 P7
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

No.905769554 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TT 440 6X4
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

No.905769210 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN LT 385 6X4
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

No.905769570 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TT 440 6X4
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];

No.905769627 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN TT 420 6X4
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905769635 14/01/2013
003
Tit.MELLORICCO AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11565243000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THE TRAVEL STORE
NCL(10) 39 assessoria, consultoria e informação em
viagem e turismo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905769643 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TT 420 6X4
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905769678 14/01/2013
003
Tit.DREBES & CIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96662168000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DREBES
NCL(10) 11 aquecimento (aparelhos de -); arcondicionado (aparelhos de -); assadeiras;
chuveiros; cinzeiros de lareiras; congeladores
[freezers]; espetos giratórios para assar; espetos
para assar; exaustores para cozinha; filtros elétricos
para café; fogareiros; fogões [aparelhos de
aquecimento]; fogões de cozinha; fornalhas
[lareiras]; fornos [cozedores]; fornos de microonda
[aparelhos de cozinha]; frigideiras elétricas; lanternas
para iluminação; lustres; pias; refrigeradores
[geladeiras]; secadores de cabelo; torradeiras;
utensílios de cozinha, elétricos; ventiladores elétricos
de uso pessoal; amassadeira elétrica para uso
doméstico; aparelho elétrico de iluminação; aparelho
para fazer gelo de uso doméstico; aquecedor elétrico
de ar ou de água para uso doméstico; estufa
elétrica; exaustor elétrico de uso doméstico; fogão a
gás; fogão elétrico; forno a gás; forno doméstico
elétrico; freezer de uso doméstico; geladeira;
luminária; quebra-luz [abjur]; sanduicheira [aparelho
elétrico]; secadora elétrica de uso doméstico;
sorveteira elétrica de uso doméstico;
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905769686 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TT 420 6X4
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905769694 14/01/2013
003
Tit.ALAN MINZON WILSON (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07356197782
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Psicotrapos
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -) - [informação
em]; cinema (estúdios de -) - [consultoria em];
cinema (estúdios de -) - [assessoria em]; cinema
(estúdios de -); entretenimento - [informação em];
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria em]; entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -) - [informação em];

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 795

entretenimento [lazer] (informações sobre -) [consultoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [assessoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); espetáculos (serviços de -) [informação em]; espetáculos (serviços de -) [consultoria em]; espetáculos (serviços de -) [assessoria em]; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [informação em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [consultoria em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [assessoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); estúdios de cinema [informação em]; estúdios de cinema - [consultoria
em]; estúdios de cinema - [assessoria em]; estúdios
de cinema; estúdios de gravação (serviços de -) [informação em]; estúdios de gravação (serviços de ) - [consultoria em]; estúdios de gravação (serviços
de -) - [assessoria em]; estúdios de gravação
(serviços de -); filmagem em vídeo - [informação
em]; filmagem em vídeo - [consultoria em]; filmagem
em vídeo - [assessoria em]; filmagem em vídeo;
filmes de cinema (aluguel de -) - [informação em];
filmes de cinema (aluguel de -) - [consultoria em];
filmes de cinema (aluguel de -) - [assessoria em];
filmes de cinema (aluguel de -); fitas de vídeo
(aluguel de -) - [informação em]; fitas de vídeo
(aluguel de -) - [consultoria em]; fitas de vídeo
(aluguel de -) - [assessoria em]; fitas de vídeo
(aluguel de -); produção de vídeos - [informação em];
produção de vídeos - [consultoria em]; produção de
vídeos - [assessoria em]; produção de vídeos; rádio
e televisão (produção de programas de -) [informação em]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [consultoria em]; rádio e televisão
(produção de programas de -) - [assessoria em];
rádio e televisão (produção de programas de -);
televisão (programas de entretenimento de -) [informação
em];
televisão
(programas
de
entretenimento de -) - [consultoria em]; televisão
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; televisão (programas de entretenimento de -);
grupo musical - [informação em]; grupo musical [consultoria em]; grupo musical - [assessoria em];
grupo musical; serviços de concepção de programas
de tv/rádio - [informação em]; serviços de concepção
de programas de tv/rádio - [consultoria em]; serviços
de concepção de programas de tv/rádio - [assessoria
em]; serviços de concepção de programas de
tv/rádio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905769716 14/01/2013
Tit.BAR CAFÉ NOVA VIDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92917459000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESSENCIAL
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905769740 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN TT 385 6X4
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905769791 14/01/2013
003
Tit.DTI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15170169000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIALIGHT
NCL(10) 11 abajur [quebra-luz]; aparelhos de
iluminação de led [diodos emissores de luz]; elétricas
(lâmpadas -); iluminação (aparelhos e instalações de
-); iluminação de teto; lampadários [iluminação
pública]; lâmpadas; lâmpadas de segurança;
lâmpadas elétricas; lâmpadas para luzes direcionais
para automóveis; lâmpadas para luzes direcionais
para veículos; lâmpadas para projetores; luz
(difusores de -); luzes de mergulho; luzes para
automóveis; luzes para veículos; veículos aéreos

(instalações de iluminação para -); aparelho elétrico
de iluminação; luminária;
Procurador: CARLOS ANDRÉ BARBOSA
CAVALCANTI
No.905769805 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TT 385 6X4
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905769813 14/01/2013
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO
PARANÁ - FACIAP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40312993000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FACIAP
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
comercial ou industrial (assessoria em gestão -) [assessoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -); consultoria em organização de
negócios - [assessoria em]; consultoria em
organização de negócios; consultoria profissional em
negócios - [assessoria em]; feiras (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
serviços de recursos humanos para empresas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em serviços de recursos humanos para
empresas; assessoria, consultoria e informação
empresarial - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação empresarial; assessoria,
consultoria
e
informação
relacionadas
ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
intermediação comercial para os seus associados. [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, serviços de administração de
convênios de benefícios - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de administração de convênios de
benefícios; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, administração de convênios de
benefícios - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
administração de convênios de benefícios;
Procurador: ANTONIO CARLOS HALUSZCZAK
No.905769830 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TT 385 6X4
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905769899 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN TW 460 6X4
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

No.905769910 14/01/2013
003
Tit.PAZEVITA LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42778910000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO ROCHAX
NCL(10) 37 construção *; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [assessoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -);
demolição de edificações;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905769929 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TW 460 6X4
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905769937 14/01/2013
003
Tit.GLOBAL - DOCTOR´S SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08629162000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GLOBAL DOCTORS
NCL(10) 44 assistência médica - [informação em];
assistência médica - [consultoria em]; assistência
médica - [assessoria em]; assistência médica; centro
médico - [informação em]; centro médico [consultoria em]; centro médico - [assessoria em];
centro médico; equipamentos médicos (locação de-)
- [informação em]; equipamentos médicos (locação
de-) - [consultoria em]; equipamentos médicos
(locação de-) - [assessoria em]; equipamentos
médicos (locação de-); locação de equipamentos
médicos
[informação
em];
locação
de
equipamentos médicos - [consultoria em]; locação de
equipamentos médicos - [assessoria em]; locação de
equipamentos médicos; médica (serviços de clínica-)
- [informação em]; médica (serviços de clínica-) [consultoria em]; médica (serviços de clínica-) [assessoria em]; médica (serviços de clínica-); saúde
(serviços de -); serviços de clínica médica [informação em]; serviços de clínica médica [consultoria em]; serviços de clínica médica [assessoria em]; serviços de clínica médica;
assessoria, consultoria e informação em assistência
médica, prestada por médicos e outros especialistas
da área médica - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica;
assessoria, consultoria e informação na área médica
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação na área médica - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação na área médica
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação na área médica; assessoria, consultoria
e informação no campo da saúde e da medicina [informação em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da saúde e da medicina [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação no campo da saúde e da medicina [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação no campo da saúde e da medicina;
assessoria, consultoria e informação sobre cuidados
médicos - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre cuidados médicos - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
cuidados médicos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre cuidados médicos;
assessoria, consultoria e informações sobre
medicina, assistência médica e odontológica [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre medicina, assistência médica e
odontológica - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre medicina,
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assistência médica e odontológica - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
medicina, assistência médica e odontológica;
cirurgias médicas [serviços médicos] - [informação
em]; cirurgias médicas [serviços médicos] [consultoria em]; cirurgias médicas [serviços
médicos] - [assessoria em]; cirurgias médicas
[serviços médicos]; consultas médicas [serviços
médicos] - [informação em]; consultas médicas
[serviços médicos] - [consultoria em]; consultas
médicas [serviços médicos] - [assessoria em];
consultas médicas [serviços médicos]; serviços de
medicina à distância - [informação em]; serviços de
medicina à distância - [consultoria em]; serviços de
medicina à distância - [assessoria em]; serviços de
medicina à distância; uti móvel [serviços médicos] [informação em]; uti móvel [serviços médicos] [consultoria em]; uti móvel [serviços médicos] [assessoria em]; uti móvel [serviços médicos];
Procurador: FABIO MAIA CÔRTES
No.905769945 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TW 460 6X4
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905769953 14/01/2013
003
Tit.VITAL ECUADOR VITADOR S.A (EC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8917892
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITAGEL COLLAGEN HYDROLYSATE
NCL(10) 05 complemento/ suplemento alimentar
para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em barra para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal;
Procurador: MAURICIO SERINO LIA
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Marca: SHACMAN LW 270 6X4
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

Marca: SHACMAN TW 400 6X2
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

No.905770234 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN TW 400 6X2
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

No.905770633 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN LW 270 8X2
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

No.905770242 14/01/2013
003
Tit.NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA
LAZER LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08712193000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NAUTIKA LAZER
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes;
Procurador: TÂNIA REGINA VILA-FLOR BATISTA

No.905770706 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN LW 270 8X2
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

No.905770277 14/01/2013
Tit.NEURINADJA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16518447000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FONTE DA BELEZA
NCL(10) 44 estética facial e corporal;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905770315 14/01/2013
003
Tit.DEBÉRTOLIS E SANTOS LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16677256000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Gurias Gaúchas
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -);
produção musical; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905769970 14/01/2013
003
Tit.SÉRGIO DE SOUZA MENDES (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71972064720
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PARADA SANTA TERESA
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); cafés [bares]; cafeterias; cantinas;
lanchonetes; restaurantes; restaurantes de autoserviço; churrascaria [restaurante];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905770323 14/01/2013
003
Tit.NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA
LAZER LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08712193000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NAUTIKA LAZER
NCL(10) 12 acampamento (veículos motorizados
para -) [motor home]; barcaças [chatas]; barcas;
carrinhos de bebê (toldos para -); carrinhos de golfe;
remos; veículos náuticos; meio de transporte de
propulsão muscular;
Procurador: TÂNIA REGINA VILA-FLOR BATISTA

No.905769996 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN LW 270 6X4
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

No.905770366 14/01/2013
003
Tit.CARLOS EDUARDO LINS ONOFRE (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06544926469
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Cena Comercial
NCL(10) 42 arquitetura - [informação em]; arquitetura
- [consultoria em]; arquitetura - [assessoria em];
arquitetura;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905770021 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN LW 270 6X4
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

No.905770382 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TW 400 6X2
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

No.905770030 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

No.905770439 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

No.905770714 14/01/2013
003
Tit.KUGE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08974469000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MYSPOT
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.905770781 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN LW 270 8X2
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905770820 14/01/2013
003
Tit.NIVONA APPARATE GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8918104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NIVONA
NCL(10) 11 lareiras;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905770870 14/01/2013
003
Tit.BIGSAL IND E COM DE SUPL. P/NUTRIÇÃO
ANIMAL LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05647897000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIG CROMO COVERTE
NCL(10) 31 algarobilho para consumo animal; algas
para consumo humano ou animal; alimentos para
animais; alimentos para animais de estimação;
amendoim (farinha de -) para animais; amendoim
(torta de -) para animais; animais (alimentos para -);
animais (objetos comestíveis para mascar para -);
animais (preparações para engorda de -); animais
confinados (alimento para -); animais de criação
(preparações para engorda de -); animais de
estimação (alimentos para -); bebidas para animais
de estimação; biscoitos para cães; cães (biscoitos
para -); cal para forragem animal; camas para gado
(produtos para -); cereais (subprodutos do
processamento de -), para consumo animal; colza
(torta de -) para gado; destilaria (resíduos de -) para
consumo animal; engorda de animais (preparações
para -); ervas para consumo humano ou animal;
farelos (massa de -) para consumo animal; farinha
de linhaça para consumo animal; farinha de peixe
para consumo animal; farinha para animais;
forragem animal (cal para -); forragens fortificantes
para animais; gado (produtos para camas para -);
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gado (torta para -); gado (turfa para cama para -);
gérmen de trigo para consumo animal; grãos para
consumo animal; leveduras para consumo animal;
linhaça para consumo animal; milho (torta de -) para
gado; objetos comestíveis para mascar para
animais; papas para engorda de animais de criação;
resíduos de destilaria para consumo animal; sêmola
para
aves
de
criação;
subprodutos
do
processamento de cereais, para consumo animal;
torta de amendoim para animais; turfa para cama
para gado; alfafa [alimento para animal]; biscoito
para animal de estimação; bloco de sal para animais;
capim [ração animal]; carne para animal [alimento
para animais]; cereal para animal; enxofre em pó
[suplemento para ração]; farinha de osso para
animal; granulado sanitário para animal; ração para
animal; suplemento alimentar para ração de animal;
torta [alimento para animal];
Procurador: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
No.905770897 14/01/2013
003
Tit.VALLÉE S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20557161000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PETCILIN
NCL(10) 05 medicamentos para uso veterinário;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905770919 14/01/2013
003
Tit.SUL CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04376768000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PERSONAL FROTA
NCL(10) 36 cartão de crédito (serviços de -); cartão
de débito (serviços de -); cartões de crédito (emissão
de -); emissão de cartões de crédito; administração
de cartão de crédito; administração de cartão de
débito; assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro; assessoria, consultoria e
informação em crédito; emissão de bônus de valor;
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905770927 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN TW 375 6X2
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905770935 14/01/2013
003
Tit.SUL CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04376768000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIP MED CLUB
NCL(10) 36 cartão de crédito (serviços de -); cartão
de débito (serviços de -); cartões de crédito (emissão
de -); emissão de cartões de crédito; administração
de cartão de crédito; administração de cartão de
débito; assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro; assessoria, consultoria e
informação em crédito; emissão de bônus de valor;
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905770943 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TW 375 6X2
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905770951 14/01/2013
003
Tit.SUL CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04376768000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
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Marca: VIP ODONTO CLUB
NCL(10) 36 cartão de crédito (serviços de -); cartão
de débito (serviços de -); cartões de crédito (emissão
de -); emissão de cartões de crédito; administração
de cartão de crédito; administração de cartão de
débito; assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro; assessoria, consultoria e
informação em crédito; emissão de bônus de valor;
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905770986 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TW 375 6X2
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905771214 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN TW 336 4X2
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905771265 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TW 336 4X2
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905771281 14/01/2013
003
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEOCARDIS
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905771290 14/01/2013
003
Tit.MHD MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17305465000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MHD
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo de
máquinas; limpeza de fachada de edificações;
limpeza de interiores de edifícios; reparos
(informação sobre -);
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO
No.905771303 14/01/2013
003
Tit.DAVYSON FRAGA NOGUEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38614267819
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Xnelo
NCL(10) 25 banho (chinelos de -); banho (sandálias
de -); chinelos [pantufas]; sandálias; sapatos de
praia; chinelo [vestuário comum];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905771346 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TW 336 4X2
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905771389 14/01/2013
003
Tit.EUROFARMA LABORATORIOS S.A. (BR/SP)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61190096000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Bortez
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905771613 14/01/2013
003
Tit.LETICIA SANTOS LIMA 30798577800 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16678171000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LittleLand
NCL(10) 23 algodão (fios de -); algodão fiado;
costura (fios para -) [linhas]; fios *; fios de lã; lã (fiada
-); lã fiada; linho (fios de -); seda (fios de -); seda
fiada; linha de chenille;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905771699 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WP12NG330
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905771702 14/01/2013
003
Tit.AVATAR INFORMÁTICA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01145661000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BILDIUM
NCL(10) 42 computadores (projeto de sistema de -) [assessoria em]; computadores (projeto de sistema
de -); conversão de dados e documentos de suporte
físico para suporte eletrônico - [assessoria em];
conversão de dados e documentos de suporte físico
para
suporte
eletrônico;
fornecimento
de
mecanismos de busca para a internet; hospedagem
de web sites; manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros - [assessoria em]; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros;
Procurador: PEDRO SZAJNFERBER DE FRANCO
CARNEIRO
No.905771737 14/01/2013
003
Tit.SPIRIT OF THE OCEAN GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8918716
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARINEPOOL
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; alpercatas;
anáguas; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; bandanas;
banho (calções de -); bermudas; blazers [vestuário];
boa [estola de plumas]; bolsos; bolsos para roupas;
bonés; borzeguins; botas de esqui; botas para
esportes *; cachecóis; calçados *; calçados em geral
*; calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisas; camisas (peitilhos de -);
camisetas; camisetas (peitilhos de -); capotes;
capuzes [vestuário]; casacos [vestuário]; casulas
sacerdotais
[vestimenta];
ceroulas;
chapéus
[chapelaria]; ciclistas (vestuário para -); cintas [roupa
íntima]; cintos [vestuário]; cintos porta-moedas
[vestuário];
colarinhos
[vestuário];
colarinhos
postiços; coletes; coletes [roupa íntima]; coletes para
pesca; combinação [roupa íntima]; combinações
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); corpete;
cuecas; dólmã [veste militar]; enxovais de bebês;
escapulários; espartilhos; esportes (sapatos para -)
*; estolas de pele; faixas [vestuário]; faixas para a
cabeça [vestuário]; forros confeccionados [parte de
vestuário]; gabardines [vestuário]; ginástica (sapatos
para -); gorros; gravatas; guarda-pós; impermeáveis
(roupas -); jaquetas; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; meias; meias
absorventes
de
transpiração;
meias-calças;
orelheiras [vestuário]; palas de boné; palas para
camisas;
paletós;
parcas;
pelerines;
peles
[vestuário]; peliças; penhoar; pijamas; plastrom;
praia (roupas de -); pulôveres; punhos de camisa;
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robe; roupa de baixo; roupa íntima; roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas de
banho; roupas de couro; roupas de fantasia; roupas
de imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
sandálias;
sapatos
de
futebol;
sobretudos
[vestuário]; sudários axilares; suéteres; sungas;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
banho; toucas de natação; trajes; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; xales; alba [vestimenta de padre];
avental descartável de uso não profissional; babydoll; bandagem elástica [vestuário]; batina; beca;
bermuda para prática de esporte; biquíni; blusa
militar; calça para equitação; calçado esportivo;
calçado para uso profissional; calção para banho;
camisa para militar; camisola; canga; carapuça
[barrete cônico; gorro]; casaco para operador; casula
[vestimenta sacerdotal que se põe sobre a alva e a
estola]; chuteira; cinta [vestuário comum]; cinta para
menstruação; cravo para chuteira; culote [calça para
montaria]; echarpe; estolas; farda; fardão; fraque;
jaleco; lenço de lapela [parte anterior e superior de
um casaco voltada para fora]; maiô; poncho;
quimono [vestuário]; roupa íntima descartável;
spencer; sutiã para postura sem finalidade
terapêutica; tira (faixa) para a cabeça; viseiras
[chapelaria];
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.905771745 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12NG330
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905771761 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12NG330
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905771770 14/01/2013
003
Tit.SKECHERS U.S.A., INC. II (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0397954
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRANDBLACK
NCL(10) 25 calçados *;
Prior.:85/794,687
04/12/2012 US
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905771800 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN TT 385 4X2
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905771834 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TT 385 4X2
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905771850 14/01/2013

003

Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN TT 385 4X2
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905771958 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN LW 240 4X2
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905771982 14/01/2013
003
Tit.MEDPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10850417000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Medplan
NCL(10) 44 assistência médica - [informação em];
assistência médica - [consultoria em]; assistência
médica - [assessoria em]; assistência médica; centro
médico - [informação em]; centro médico [consultoria em]; centro médico - [assessoria em];
centro médico; médica (serviços de clínica-) [informação em]; médica (serviços de clínica-) [consultoria em]; médica (serviços de clínica-) [assessoria em]; médica (serviços de clínica-);
assessoria, consultoria e informação sobre cuidados
médicos - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre cuidados médicos - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
cuidados médicos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre cuidados médicos;
consultas médicas [serviços médicos] - [informação
em]; consultas médicas [serviços médicos] [consultoria em]; consultas médicas [serviços
médicos] - [assessoria em]; consultas médicas
[serviços médicos]; uti móvel [serviços médicos] [informação em]; uti móvel [serviços médicos] [consultoria em]; uti móvel [serviços médicos] [assessoria em]; uti móvel [serviços médicos];
Procurador: BERNARDINO DE SOUZA COELHO
NETTO
No.905772016 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN LW 240 4X2
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772040 14/01/2013
003
Tit.ELISANGELA ISABEL LACERDA BARBOSA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17143078000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARVÃO DU BOM
NCL(10) 04 carvão [combustível]; carvão vegetal
[combustível];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905772067 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN LW 240 4X2
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772075 14/01/2013
Tit.NIPPON A&L INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8917248

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TECHNIACE
NCL(10) 01 plásticos não-processados; resinas
artificiais não processadas;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905772083 14/01/2013
003
Tit.PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES
CANADA COMPANY (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6572162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ORAL-B VITALITY
NCL(10) 21 escovas de dentes;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905772091 14/01/2013
003
Tit.NIPPON A&L INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8917248
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TECHNIACE
NCL(10) 17 substâncias plásticas, semiprocessadas;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905772105 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN LWS 300 8X2
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772156 14/01/2013
003
Tit.PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES
CANADA COMPANY (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6572162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRIUMPH
NCL(10) 21 escovas de dentes;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905772172 14/01/2013
003
Tit.TERRA E MOTO COMERCIO DE PEÇAS E
ACESSORIOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05274951000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Mygodi
NCL(10) 30 cereais (lanches à base de -); lanches à
base de cereais; pastel;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905772180 14/01/2013
003
Tit.DEBÉRTOLIS E SANTOS LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16677256000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: As Bahgualadas
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -);
produção musical; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905772199 14/01/2013
003
Tit.WEDGE CALÇADOS LTDA ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00218308000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOC MANIA
NCL(10) 25 botas *; botinas; calçados *; calçados
em geral *; chinelos [pantufas]; sandálias; sapatos
(gáspeas para -); sapatos (viras para -); sapatos de
futebol; sapatos de praia; chinelo [vestuário comum];
chuteira;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905772202 14/01/2013
003
Tit.NIPPON A&L INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8917248
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UNIBRITE
NCL(10) 01 plásticos não-processados;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905772229 14/01/2013

003
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Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN LWS 300 8X2
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772237 14/01/2013
003
Tit.BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7601107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BEST WESTERN STAY WITH PEOPLE
WHO CARE
NCL(10) 43 hotéis;
Prior.:85811515
27/12/2012 US
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905772245 14/01/2013
003
Tit.NIPPON A&L INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8917248
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UNIBRITE
NCL(10) 17 substâncias plásticas, semiprocessadas;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905772296 14/01/2013
003
Tit.CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANÇA
LTDA-ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05974112000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTROSAT BRASIL
NCL(10) 45 monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905772318 14/01/2013
003
Tit.NIPPON A&L INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8917248
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KRALASTIC
NCL(10) 01 plásticos não-processados;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905772334 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN LWS 300 8X2
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772342 14/01/2013
003
Tit.NIPPON A&L INC. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8917248
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KRALASTIC
NCL(10) 17 substâncias plásticas, semiprocessadas;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905772369 14/01/2013
003
Tit.MA E VP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08822480000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Aulas de Direito Administrativo para
Concursos
NCL(10) 16 livros; revistas [periódicos]; apostila para
fim educacional; livro didático;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905772385 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WP12.460 P7
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NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772423 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12.460 P7
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772482 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12.460 P7
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772539 14/01/2013
003
Tit.PRAIA DO FUTURO BAR E RESTAURANTE
LTDA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15540836000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EDEN CLUB
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); restaurantes; restaurantes de autoserviço; churrascaria [restaurante];
Procurador: IMPAR - AGÊNCIA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL LTDA
No.905772571 14/01/2013
003
Tit.CAMILA DA SILVA CORREA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09473133707
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Espaço Relaxe beleza e estética
NCL(10) 44 spa [serviços médicos ou estéticos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905772598 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WP12.400 P7
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772601 14/01/2013
003
Tit.ECOTEST - TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72932221000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SELO ECOSTEST COMPROMISSO
SUSTENTÁVEL
NCL(10) 42 pesquisa no campo de proteção
ambiental - [informação em]; pesquisa no campo de
proteção ambiental - [consultoria em]; pesquisa no
campo de proteção ambiental - [assessoria em];
pesquisa no campo de proteção ambiental; controle
ambiental de poluição do ar e sonora - [assessoria
em]; controle ambiental de poluição do ar e sonora;
projeto de engenharia de qualquer natureza;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905772610 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12.400 P7
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772636 14/01/2013

003

Tit.PRAIA DO FUTURO BAR E RESTAURANTE
LTDA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15540836000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TÁ BONITO
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); restaurantes; restaurantes de autoserviço; churrascaria [restaurante];
Procurador: IMPAR - AGÊNCIA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL LTDA
No.905772644 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12.400 P7
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772687 14/01/2013
003
Tit.RIO MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BEBIDAS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07603478000236
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MATECOLA
NCL(10) 32 bebidas não-alcoólicas;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905772709 14/01/2013
003
Tit.COSMO JOSE DA SILVA MOVEIS ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16588530000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CJ MÓVEIS
NCL(10) 20 aparadores [bufê]; apoio de cabeça
[móveis]; armários; armários [guarda-louças];
armários para medicamentos; armários para toalhas
[móveis]; arquivos [móveis]; arquivos para fichas
[móveis]; arte (obras de -) de madeira, cera, gesso
ou plástico; artigos para cama [exceto roupa de
cama]; assentos [cadeiras]; balcões; bancada, presa
à parede, para troca de fraldas; bancadas de
lavatório [mobiliário]; bancadas de trabalho; bancos
[móveis]; bandejas de mesas; bandejas não
metálicas *; banquinhos para os pés; baú para
brinquedos; baús não metálicos; berços; bibliotecas
(prateleiras para -); biombos; cabideiros não
metálicos; cabides; cabides para vestuário; cadeiras
[assentos]; cadeiras altas para bebês; caixas de
correio, exceto de metal ou alvenaria; camas *;
canapés [móveis]; capas para vestuário [guardaroupa]; carrinhos [mobiliário]; carrinhos de chá;
carrinhos de servir à mesa [móveis]; carteiras
[móveis]; casinhas para animais domésticos;
cavaletes [mobiliário]; cercados para bebê; chá
(carrinhos de -); chaminés (guarda-fogo para -)
[doméstico]; chaves (quadros para pendurar -);
cômodas com gavetas; computadores (mesas com
rodinhas para -); cortinas de bambu; cortinas de
contas para decoração; desenho (mesas para -);
divãs; divisórias de madeira para móveis; escadas
móveis não metálicas para embarque de
passageiros; escolar (mobiliário -); escritório (móveis
para -); escrivaninhas; espelhos; espelhos portáteis
[espelhos
para
banheiro];
espreguiçadeiras
[cadeiras]; espreguiçadeiras [cadeiras]; estrados
[madeira] para cama; fichas (arquivos para -)
[móveis]; flores (pedestais para vasos de -); fogo
(guarda-) para chaminés; guarda-comidas não
metálicos; guarda-fogo para chaminés; guardalouças; guarnições não metálicas para móveis;
jardineiras [móveis]; jornais (mostradores de -)
[display]; lamelas (persianas -) de interior;
marcenaria (trabalhos de -); medicamentos (armários
para -); mesa (carrinhos de servir à -) [móveis];
mesas *; mesas com rodinhas para computadores;
mesas para datilografia; móbiles [decoração];
móbiles sonoros [decoração]; mobiliário (peças de -);
mobiliário escolar; molduras para quadros; móveis
(divisórias de madeira para -); móveis (guarnições
não metálicas para -); móveis (rodízios não
metálicos para -); móveis de metal; móveis para
escritório; obras de arte de madeira, cera, gesso ou
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plástico; pedestais para vasos de flores;
penteadeiras; persianas de lamelas de interior;
persianas de madeira trançada [mobiliário];
persianas internas para janelas [mobiliário]; pias
(revestimentos removíveis para -); poltronas; portachapéus; porta-livros [móveis]; porta-revistas; portas
para móveis; prateleiras para armas; prateleiras para
armazenagem; prateleiras para arquivos [móveis];
prateleiras para máquinas de escrever; prateleiras
para móveis; racks (ingl.); rattan (fr.); sofás; toalhas
(armários para -) [móveis]; toalhas (dispensadores
fixos não metálicos de -); vitrines; vitrines [móveis];
altar [tipo de móvel]; apoio para braço [móvel]; apoio
para cardápio [móvel]; apoio para livro [móvel]; apoio
para telefone [móvel]; armação de cadeira e
poltrona; armário bar; balcão [móvel]; banqueta
[móvel]; banquinho [móvel]; bufê [mobiliário]; bureau
[escrivaninha com gaveta]; cadeira de balanço;
cadeira episcopal móvel [faldistório; facistol]; cadeira
ou poltrona [mobiliário]; cadeira para bebê; cama
[mobiliário]; cama guarda-roupa; cama para animal;
cama-beliche; cama-mesa [mobiliário]; camiseiro
[mobiliário]; canil para animal doméstico; cantoneira
[mobiliário];
carrinho
para
eletrodoméstico
[mobiliário]; carro prateleira para armazenar talher,
prato e copo [mobiliário]; casa (exceto gaiola) para
animal doméstico; chapeleira [mobiliário]; chaveiro
[porta-chave, parte do mobiliário]; coluna [mobiliário];
cortina de madeira; criado mudo; cristaleira;
descanso ou apoio para o pé [mobiliário]; estantes
[móveis]; faldistório [cadeira episcopal móvel, sem
espaldar, usada nos atos litúrgicos que devem ser
realizados em frente do altar; facistol]; gaveta; móvel
modulado; oratório [peça do mobiliário]; otomana
[sofá]; pé para móvel (não metálico); porta-cd
[móvel]; pufe; quadro decorativo; sofá-cama;
trocador de fralda portátil [mobiliário]; venezianas
não metálicas para interiores; divisórias [móveis];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA

No.905772717 14/01/2013
003
Tit.MÁRCIO CORREIA REIMAO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29237776896
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Freedom Idiomas
NCL(10) 41 ensino (serviços de -) - [informação em];
ensino (serviços de -) - [consultoria em]; ensino
(serviços de -) - [assessoria em]; ensino (serviços de
-); orientação [treinamento] - [informação em];
orientação [treinamento] - [consultoria em];
orientação [treinamento] - [assessoria em];
orientação [treinamento]; seminários (organização e
apresentação de -) - [informação em]; seminários
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
seminários (organização e apresentação de -) [assessoria em]; seminários (organização e
apresentação de -); tradução - [informação em];
tradução - [consultoria em]; tradução - [assessoria
em]; tradução; assessoria, consultoria e informação
em educação [instrução] - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução] - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino; curso
de idioma - [informação em]; curso de idioma [consultoria em]; curso de idioma - [assessoria em];
curso de idioma; cursos livres [ensino] - [informação
em]; cursos livres [ensino] - [consultoria em]; cursos
livres [ensino] - [assessoria em]; cursos livres
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[ensino]; escolas (serviços de -) [educação] [informação em]; escolas (serviços de -) [educação] [consultoria em]; escolas (serviços de -) [educação] [assessoria em]; escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905772725 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WP12.480 P7
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772733 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12.480 P7
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772750 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12.480 P7
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772792 14/01/2013
003
Tit.J. B. COLEMAN - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12139126000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REFÚGIO DA HARMONIA
NCL(10) 43 aluguel de acomodações temporárias;
bar (serviços de -); cafés [bares]; casas para turistas
[alojamento]; hotéis; pensões [alojamento]; reservas
de acomodações temporárias; restaurantes; spa
[serviço de hospedagem e fornecimento de
refeições];
Procurador: JOÃO MARCOS SILVEIRA
No.905772830 14/01/2013
003
Tit.FLORIPA 360° - PRODUTOS E SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07243052000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Doctor Plant
NCL(10) 09 acidímetros [instrumentos para medir
grau
de
acidez];
aerômetros;
altímetros;
anemômetros;
aparelhos
para
medição;
densímetros; densitômetros; diagnóstico (aparelhos
de -), exceto para uso médico; física (aparelhos e
instrumentos para -); fotômetros; gabaritos
[instrumentos de medição]; higrômetros; indicadores
de nível de água; indicadores de quantidade;
pressão
(medidores
de
-);
refratômetros;
sacarímetros;
salinômetros;
sulfitômetros;
termômetros, exceto para uso médico; aparelho de
medição de temperatura; suta [instrumento para
medir]; viscosímetro [instrumento, de que existem
diversos tipos e modelos, destinado a medir a
viscosidade de líquidos ou de gases];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905772849 14/01/2013
003
Tit.MA E VP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08822480000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Aulas de Direito Constitucional para
Concursos
NCL(10) 16 livros; revistas [periódicos]; apostila para
fim educacional; livro didático;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

No.905772865 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WP12.430 P7
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772881 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12.430 P7
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905772911 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12.430 P7
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905773039 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WP12NG350
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905773063 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12NG350
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905773071 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP12NG350
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905773080 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHACMAN LWS 270 6X4
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905773110 14/01/2013
003
Tit.FERNANDO TONIOLO SANINI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30784903867
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Três Caras
NCL(10) 41 conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905773128 14/01/2013

003
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Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN LWS 270 6X4
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905773136 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHACMAN LWS 270 6X4
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905773152 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WP7.300 P7
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905773160 14/01/2013
003
Tit.MA E VP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08822480000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Aulas de Direito do Trabalho para
Concursos
NCL(10) 16 livros; revistas [periódicos]; apostila para
fim educacional; livro didático;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905773179 14/01/2013
003
Tit.EDLE COMÉRCIO VIRTUAL LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15776201000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROTUNING
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905773187 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP7.300 P7
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905773209 14/01/2013
003
Tit.PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO
S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60398138000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KELLUS
NCL(10) 01 adubo composto; adubo para
agricultura; cloretos; enzimas para uso industrial;
fertilizantes; melhoramento de solos (produtos
químicos para -); nitratos; peróxido de hidrogênio;
sais de ferro;
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905773241 14/01/2013
003
Tit.PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO
S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60398138000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INOX
NCL(10) 01 adubo composto; adubo para
agricultura; cloretos; enzimas para uso industrial;
fertilizantes; melhoramento de solos (produtos
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químicos para -); nitratos; peróxido de hidrogênio;
sais de ferro;
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905773250 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP7.300 P7
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905773268 14/01/2013
003
Tit.PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO
S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60398138000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLINDEX
NCL(10) 01 adubo composto; adubo para
agricultura; cloretos; enzimas para uso industrial;
fertilizantes; melhoramento de solos (produtos
químicos para -); nitratos; peróxido de hidrogênio;
sais de ferro;
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905773276 14/01/2013
003
Tit.MA E VP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08822480000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Coleção Aulas para Concursos
NCL(10) 16 livros; revistas [periódicos]; apostila para
fim educacional; livro didático;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905773284 14/01/2013
003
Tit.PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO
S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60398138000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IRON
NCL(10) 01 adubo composto; adubo para
agricultura; cloretos; enzimas para uso industrial;
fertilizantes; melhoramento de solos (produtos
químicos para -); nitratos; peróxido de hidrogênio;
sais de ferro;
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905773292 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WP7.270 P7
NCL(10) 12 caminhões;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905773330 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP7.270 P7
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905773349 14/01/2013
003
Tit.O DE FREITAS BORGES ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16801017000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Moleca Sapeca
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; aventais [vestuário]; bandanas;
banho (calções de -); banho (chinelos de -); banho
(roupas de -); banho (roupões de -); banho (toucas
de -); bermudas; blazers [vestuário]; cachecóis;
calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisa (punho de -); camisas; camisas
(palas para -); camisas (peitilhos de -); camisetas;

camisetas (peitilhos de -); casacos [vestuário];
ceroulas; cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário];
coletes; coletes [roupa íntima]; combinação [roupa
íntima]; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); confeccionados (forros -) [parte de
vestuário]; corpete; cuecas; espartilhos; faixas
[vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; fantasia
(roupas de -); gorros; gravatas; íntima (roupa -);
jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário];
leggings [calças]; lenços de pescoço; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
meias; meias; meias (calcanheiras para -); meias
(ligas de -); meias absorventes de transpiração;
meias-calças; paletós; peles [vestuário]; pijamas;
pijamas; polainas; polainas; polainas; polainas
(presilhas para -); praia (roupas de -); robe; roupa de
baixo; roupa de baixo; roupa íntima; roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas de
banho; roupas de couro; roupas de fantasia; roupas
de imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupões de banho; saias; saias-calças; sobretudos
[vestuário]; suéteres; sungas; suspensórios; sutiãs;
ternos; trajes; trajes de banho; uniformes; vestuário
*; véus [vestuário]; xales; baby-doll; bermuda para
prática de esporte; biquíni; blusa militar; boné; calção
para banho; camisa para militar; camisola; canga;
cinta [vestuário comum]; cinta para menstruação;
echarpe; lenço de lapela [parte anterior e superior de
um casaco voltada para fora]; maiô; roupa íntima
descartável; sutiã para postura sem finalidade
terapêutica; tira (faixa) para a cabeça;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905773381 14/01/2013
003
Tit.CAMINHOES METRO-SHACMAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13048593000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WP7.270 P7
NCL(10) 37 manutenção de veículos; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo];
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905773403 14/01/2013
003
Tit.MARCELO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA
01376834723 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13088973000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Doadores de Vida
NCL(10) 41 educação religiosa;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905773616 14/01/2013
003
Tit.SACHETE E SILVA REPRESENTACAO
COMERCIAL E ASSESSORIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10237530000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAIDANA
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; alpercatas;
armações de chapéus; artigos de malha [vestuário];
automobilistas
(vestuário
para
-);
aventais
[vestuário]; bandanas; banho (calções de -); banho
(roupas de -); banho (roupões de -); bermudas;
blazers [vestuário]; boné (palas de -); bonés; botas
(viras para -); botas *; botas de esqui; botas para
esportes *; botinas; cachecóis; calçados *; calçados
em geral *; calças; calças compridas; calções de
banho [sungas]; camisas; camisetas; capotes;
capuzes [vestuário]; cartolas; casacos [vestuário];
chapéus (armações de -); chapéus [chapelaria];
chapéus de papel [vestuário]; chapéus, bonés etc;
chinelos [pantufas]; ciclistas (vestuário para -); cintos
[vestuário]; cintos porta-moedas [vestuário]; coletes;
coletes para pesca; confeccionado (vestuário -);
confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; esportes (botas para -) *;
esportes (sapatos para -) *; esqui (botas de -);
estolas de pele; faixas [vestuário]; faixas para a
cabeça [vestuário]; gabardines [vestuário]; ginástica
(roupa para -) [colante]; ginástica (sapatos para -);
gorros; gravatas; impermeáveis (roupas -); íntima
(roupa -); jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis
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[vestuário]; leggings [calças]; lenços de pescoço;
luvas [vestuário]; luvas de esqui; macacões; malhas
[vestuário]; mantilhas; meias; meias-calças; mitras
[chapéus]; mitras [chapéus]; orelheiras [vestuário];
palas de boné; palas para camisas; paletós; papel
(chapéus de -) [vestuário]; parcas; pele (estolas de ); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pesca (coletes para -); pijamas; polainas; ponchos;
praia (roupas de -); pulôveres; robe; roupa de baixo;
roupa íntima; roupa para ginástica; roupas de couro;
roupas de imitação couro; saias-calças; sandálias;
sapatos (antiderrapantes para -); sobretudos
[vestuário]; ternos; trajes; vestuário *; xales; avental
descartável de uso não profissional; bermuda para
prática de esporte; biquíni; boné; calça para
equitação; calçado esportivo; calçado para uso
profissional; calção para banho; camisola; canga;
carapuça [barrete cônico; gorro]; chinelo [vestuário
comum]; chuteira; cinta [vestuário comum]; culote
[calça para montaria]; echarpe; jaleco; lenço de
lapela [parte anterior e superior de um casaco
voltada para fora]; maiô; quimono [vestuário];
viseiras [chapelaria];
Procurador: ANDRÉ LUIZ VARELLA ANDREOLI
No.905773675 14/01/2013
003
Tit.AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04133030000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AFIM
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos científicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos dentários; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
médicos; representação comercial [ompi];
Procurador: DAIANE PINOS DE MORAES
No.905773730 14/01/2013
003
Tit.SACHETE E SILVA REPRESENTACAO
COMERCIAL E ASSESSORIA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10237530000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CORAZÓN DE POTRO
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; alpercatas;
armações de chapéus; artigos de malha [vestuário];
automobilistas
(vestuário
para
-);
aventais
[vestuário]; bandanas; banho (calções de -); banho
(roupas de -); banho (roupões de -); bermudas;
blazers [vestuário]; boné (palas de -); bonés; botas
(viras para -); botas *; botas de esqui; botas para
esportes *; botinas; cachecóis; calçados *; calçados
em geral *; calças; calças compridas; calções de
banho [sungas]; camisas; camisetas; capotes;
capuzes [vestuário]; cartolas; casacos [vestuário];
chapéus (armações de -); chapéus [chapelaria];
chapéus de papel [vestuário]; chapéus, bonés etc;
chinelos [pantufas]; ciclistas (vestuário para -); cintos
[vestuário]; cintos porta-moedas [vestuário]; coletes;
coletes para pesca; confeccionado (vestuário -);
confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); cuecas; esportes (botas
para -) *; esportes (sapatos para -) *; esqui (botas de
-); estolas de pele; faixas [vestuário]; faixas para a
cabeça [vestuário]; gabardines [vestuário]; ginástica
(roupa para -) [colante]; ginástica (sapatos para -);
gorros; gravatas; impermeáveis (roupas -); íntima
(roupa -); jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis
[vestuário]; leggings [calças]; lenços de pescoço;
luvas [vestuário]; luvas de esqui; macacões; malhas
[vestuário]; mantilhas; meias; meias-calças; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
palas para camisas; paletós; papel (chapéus de -)
[vestuário]; parcas; pele (estolas de -); pelerines;
peles [vestuário]; peliças; penhoar; pesca (coletes
para -); pijamas; polainas; ponchos; praia (roupas de
-); pulôveres; robe; roupa de baixo; roupa íntima;
roupa para ginástica; roupas de couro; roupas de
imitação couro; saias-calças; sandálias; sapatos
(antiderrapantes para -); sobretudos [vestuário];
ternos; trajes; vestuário *; xales; avental descartável
de uso não profissional; bermuda para prática de
esporte; biquíni; boné; calça para equitação; calçado
esportivo; calçado para uso profissional; calção para
banho; camisola; canga; carapuça [barrete cônico;
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gorro]; chinelo [vestuário comum]; chuteira; cinta
[vestuário comum]; cravo para chuteira; culote [calça
para montaria]; echarpe; jaleco; lenço de lapela
[parte anterior e superior de um casaco voltada para
fora];
maiô;
quimono
[vestuário];
viseiras
[chapelaria];
Procurador: ANDRÉ LUIZ VARELLA ANDREOLI
No.905773756 14/01/2013
003
Tit.AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04133030000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AFIM
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; ensino (serviços de -); filmagem em
vídeo; microfilmagem; organização e apresentação
de oficinas de trabalho [treinamento]; orientação
[treinamento]; treinamento prático [demonstração];
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino]; assessoria,
consultoria e informação ensino; curso técnico de
formação; cursos livres [ensino]; escolas (serviços
de -) [educação];
Procurador: DAIANE PINOS DE MORAES
No.905773772 14/01/2013
003
Tit.SUL FITNESS EQUIPAMENTOS ESPPORTIVOS
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11983646000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUL FITNESS EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS
NCL(10) 28 aparelhos para musculação; ginástica
(aparelhos de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905773802 14/01/2013
003
Tit.PAULO HENRIQUE DE ARAGÃO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30604097816
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Dr. Ventura
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; imagens
[representações gráficas]; impressas (publicações -);
impresso (material -); impressos [gravuras]; livros;
publicações impressas; representações gráficas;
revistas em quadrinhos; livro de bolso; publicações
em fascículos impressos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905773829 14/01/2013
Tit.V. J. SABATER - NETWORK (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14352767000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPRE BARATO
NCL(10) 35 serviço de comparação de preços;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905773853 14/01/2013
003
Tit.KURT LUIZ GEYER FEICHTENBERGER - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01702208000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARNACROSS
NCL(10) 41 festas (planejamento de -); cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -); promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: ANA PAULA ALMEIDA DE OLIVEIRA
No.905773861 14/01/2013
003
Tit.ROBOFUSION, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8920508
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROBOFUSION
NCL(10) 09 moedas (mecanismos para aparelhos
acionados por -);
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905773888 14/01/2013
Tit.ROBOFUSION, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8920508
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROBOFUSION
NCL(10) 30 sorvetes;

003

Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905773942 14/01/2013
003
Tit.SERGIO LUIZ PEIXOTO FERNANDES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97180440787
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CloudTeam
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática];
programação de computador [informática]; software
de computador (elaboração [concepção] de-); projeto
de sistema de computador; software como serviço
[saas]; consultoria em tecnologia da informação (ti)
(serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905774418 14/01/2013
003
Tit.ABRIL S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44597052000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAFÉ COM RH
NCL(10) 41 editoração eletrônica; entretenimento;
espetáculos ao vivo (apresentação de -); fotográficas
(reportagens -); informações sobre entretenimento
[lazer]; organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de colóquios; organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios; produção
de programas de rádio e televisão; publicação de
livros; publicação de textos [exceto para
publicidade]; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos;
publicações
eletrônicas
on-line
(provimento de-) [não downloadable]; rádio
(programas de entretenimento de -); televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento]; assessoria, consultoria
e informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; cursos livres [ensino]; edição de
texto, exceto de publicidade [copidesque]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade
de
download];
jornalismo
(reportagens);
provimento
de
web
site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; redação de
textos, exceto para publicidade [ompi];
Procurador: LAURA CRISTINA SANCHES
COLUCCI
No.905774639 14/01/2013
003
Tit.ANA CAROLINA CAVAGNA FARINA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39804250888
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BYCF por carol farina
NCL(10) 25 bermudas; blazers [vestuário]; calças;
calças compridas; camisa (punho de -); camisas;
camisas (palas para -); camisetas; capuzes
[vestuário]; casacos [vestuário]; ciclistas (vestuário
para -); coletes; confeccionado (vestuário -); corpete;
couro (roupas de -); couro (roupas de imitação de -);
gabardines
[vestuário];
jaquetas;
jardineiras
[vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings [calças];
lenços de pescoço; macacões; malhas [vestuário];
pijamas; praia (roupas de -); roupas de couro; roupas
de imitação couro; sapatos de praia; sobretudos
[vestuário]; suéteres; biquíni; blusa militar; camisa
para militar; canga; culote [calça para montaria];
spencer;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905774833 14/01/2013
003
Tit.THAÍS CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 99846888104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INDIQUEAQUI
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NCL(10) 35 aluguel de espaço publicitário [informação em]; aluguel de espaço publicitário [consultoria em]; aluguel de espaço publicitário [assessoria em]; aluguel de espaço publicitário;
atualização de material publicitário; bancos de dados
de computador (compilação de informação em -) [informação em]; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -) - [consultoria em];
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -) - [assessoria em]; bancos de dados
de computador (compilação de informação em -);
bancos de dados de computador (sistematização de
informações em -) - [informação em]; bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -); gestão computadorizada de
arquivos - [informação em]; gestão computadorizada
de
arquivos
[consultoria
em];
gestão
computadorizada de arquivos; pesquisa de dados
em arquivos de computador [para terceiros] [informação em]; pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros] - [consultoria em];
pesquisa de dados em arquivos de computador
[para terceiros] - [assessoria em]; pesquisa de dados
em arquivos de computador [para terceiros];
pesquisa em negócios - [informação em]; pesquisa
em negócios - [consultoria em]; pesquisa em
negócios - [assessoria em]; pesquisa em negócios;
propaganda - [informação em]; propaganda;
publicação de textos publicitários - [informação em];
publicação de textos publicitários - [consultoria em];
publicação de textos publicitários - [assessoria em];
publicação de textos publicitários; publicidade;
publicidade on-line em rede de computadores [informação em]; publicidade on-line em rede de
computadores - [consultoria em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [assessoria em];
publicidade on-line em rede de computadores;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; assessoria,
consultoria e informação empresarial; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisa de dados
em arquivos de computador para terceiros [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros; assessoria, consultoria e
informações estatísticas - [informação em];
assessoria, consultoria e informações estatísticas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações estatísticas - [assessoria em];
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assessoria, consultoria e informações estatísticas;
publicidade por qualquer meio - [informação em];
publicidade por qualquer meio - [consultoria em];
publicidade por qualquer meio - [assessoria em];
publicidade por qualquer meio;
Procurador: O PRÓPRIO.

NCL(10) 43 agências de acomodações [hotéis,
pensões]; bar (serviços de -); hotéis; lanchonetes;
restaurantes; assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.905776011 15/01/2013
003
Tit.JANAINA QUITERIO DO NASCIMENTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17405255000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Editora Hiato
NCL(10) 41 publicação de textos [exceto para
publicidade] - [assessoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade]; copidesque [edição de
texto, exceto de publicidade]; redação de textos,
exceto para publicidade [ompi] - [assessoria em];
redação de textos, exceto para publicidade [ompi];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905777395 15/01/2013
003
Tit.CONTINENTAL PROPAGANDA E
PARTICIPAÇÕES - EIRELI (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16557862000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTINENTAL PROPAGANDA
NCL(10) 35 propaganda; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; publicidade por qualquer meio;
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA

No.905776410 15/01/2013
003
Tit.CHARANGA ADRENALINA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13274854000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CHARANGA ADRENALINA
NCL(10) 41 orquestra (serviços de -); produção de
shows; produção musical; banda de música [serviços
de entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905777131 15/01/2013
003
Tit.QUASE NADA FÚTIL STORE COMERCIO
ATACADISTA E VAREJISTA DE ROUPAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17320527000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUASE NADA FÚTIL STORE
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; anáguas;
artigos de malha [vestuário]; aventais [vestuário];
bandanas; banho (calções de -); banho (roupas de ); banho (roupões de -); banho (toucas de -);
bermudas; blazers [vestuário]; bonés; cachecóis;
calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisas; camisetas; capotes; capuzes
[vestuário]; casacos [vestuário]; ceroulas; cintas
[roupa íntima]; cintos [vestuário]; coletes; coletes
[roupa íntima]; confeccionado (vestuário -); corpete;
dormir (máscaras para -); faixas [vestuário]; faixas
para a cabeça [vestuário]; íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; malhas [vestuário];
máscaras para dormir; meias; meias-calças;
penhoar; pescoço (lenços de -); pijamas; polainas;
ponchos; praia (roupas de -); pulôveres; robe; roupa
de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica; roupas
de banho; roupas de imitação couro; roupões de
banho; saias; saias-calças; sáris; sobretudos
[vestuário]; suéteres; sungas; sutiãs; toucas de
banho; trajes; túnicas; vestuário *; xales; bermuda
para prática de esporte; biquíni; calção para banho;
camisola; canga; cinta [vestuário comum]; echarpe;
maiô; spencer; tira (faixa) para a cabeça; viseiras
[chapelaria];
Procurador: MARISTELA DE LIMA DA SILVA
No.905777255 15/01/2013
003
Tit.QUASE NADA FÚTIL STORE COMERCIO
ATACADISTA E VAREJISTA DE ROUPAS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17320527000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: QUASE NADA FÚTIL STORE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas;
Procurador: MARISTELA DE LIMA DA SILVA
No.905777336 15/01/2013
003
Tit.WTORRE HOTÉIS HOLDINGS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12423754000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 2.0 HOTÉIS

No.905777425 15/01/2013
003
Tit.TREX COMPANY, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8921857
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TREX
NCL(10) 19 materiais de construção, não metálicos;
Procurador: MARTINEZ & ASSOCIADOS S/S LTDA.
No.905777433 15/01/2013
003
Tit.DÉBORA FLORES OLIVEIRA MARTINS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02227162074
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Joker
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas contendo frutas;
bebidas destiladas; coquetéis *; vodca; bebida
energética alcoólica; cidra bebida alcoólica [cf. sidra];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905777450 15/01/2013
003
Tit.EDUARDO ALEXANDRE FARAH (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12745843000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: D'MINAS
NCL(10) 25 bermudas; boné (palas de -); calças;
calças compridas; camisa (punho de -); camisas;
camisas (palas para -); camisas (peitilhos de -);
camisetas; camisetas (peitilhos de -); bermuda para
prática de esporte; boné;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905777484 15/01/2013
003
Tit.SYSTEM IT SOLUTIONS LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05704797000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BLADE RUNNER SYSTEM
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores;
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
No.905777620 15/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524550000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACSP
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
arquivos (gestão computadorizada de -); caixa postal
de voz (serviços de -) [secretária eletrônica];
consultoria profissional em negócios; promoção de
vendas [para terceiros]; publicação de textos
publicitários; administração de programa de
incentivo;
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação]; assessoria, consultoria e informação
em gestão de negócios para companhias industriais
ou comerciais; assessoria, consultoria e informação
em promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de orientação
ao consumidor]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos); serviços de
programas de fidelidade (clube, cartão, talão);
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serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, intermediação comercial para os
seus associados.; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905777638 15/01/2013
003
Tit.JOSE LUIS FARIA DA COSTA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66604680720
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Miss Teresópolis
NCL(10) 41 concursos de beleza (organização de -) [informação em]; concursos de beleza (organização
de -) - [consultoria em]; concursos de beleza
(organização de -) - [assessoria em]; concursos de
beleza (organização de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905777670 15/01/2013
Tit.SYSTEM IT SOLUTIONS LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05704797000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BLADE RUNNER SYSTEM
NCL(10) 42 aluguel de computadores;
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA

003

No.905777735 15/01/2013
003
Tit.JUWEL 191. V V UG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8920419
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Cuponation
NCL(10) 09 publicações eletrônicas [para download];
Prior.:011168309
06/09/2012 EM
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905777778 15/01/2013
003
Tit.JUWEL 191. V V UG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8920419
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Cuponation
NCL(10) 35 marketing;
Prior.:011168309
06/09/2012 EM
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905777786 15/01/2013
003
Tit.JUWEL 191. V V UG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8920419
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Cuponation
NCL(10) 36 emissão de títulos de valor;
Prior.:011168309
06/09/2012 EM
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

NCL(10) 38 canais de telecomunicação (provimento
de-), para serviços de telecompras; celular
(comunicação
por
telefone
-);
computador
(comunicação por terminais de -); correio eletrônico;
fornecimento de acesso a banco de dados;
telechamadas (serviços de -) [rádio, telefone ou
outros
meios
de
comunicação
eletrônica];
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador; assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; consultoria
referente a implantação, operação, gerenciamento e
suporte de redes de telecomunicações e suas
configurações; correio, transmissão de mensagem;
fornecimento de canais de telecomunicação para
serviços de venda à distância [ompi]; habilitação de
celular [serviço de telecomunicação]; provimento de
acesso a lojas eletrônicas [telecomunicação];
serviços de carregamento, compartilhamento e
postagem de fotos áudio e vídeo [transmissão];
serviços de comunicação para a transmissão de uma
transação eletrônica de um estabelecimento até uma
central de processamento [telecomunicação];
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905777883 15/01/2013
003
Tit.WIN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14457234000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TUPY
NCL(10) 32 refrigerante [bebida];
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905777905 15/01/2013
003
Tit.WIN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14457234000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TUPI PREMIUM
NCL(10) 32 refrigerante [bebida];
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905777913 15/01/2013
003
Tit.WIN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14457234000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TUPI LEVE
NCL(10) 32 refrigerante [bebida];
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA

No.905777794 15/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524550000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACSP
NCL(10) 36 cartão de crédito (serviços de -); cartão
de débito (serviços de -); informações financeiras;
seguros de
saúde; assessoria consultoria e
informação em cobrança e cadastro; assessoria,
consultoria e informação em crédito; assessoria,
consultoria e informação especializada em matéria
de previdência privada; emissão de bônus de valor;
informação sobre crédito de cheques, títulos e outros
documentos; proteção ao crédito; serviços de
detecção de fraudes contra cartões de crédito;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, serviços de administração de
planos de previdência privada; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
serviços de fornecimento de crédito para os seus
associados;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR

No.905777921 15/01/2013
003
Tit.ALESANDRO JOSE DE SOUZA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06867722458
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FUINHA SCAPP
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: LUIZ RODRIGUES SILVA

No.905777867 15/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524550000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACSP

No.905778030 15/01/2013
003
Tit.GUERREIRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46529590000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MÁSSIMA ENXOVAIS

No.905778022 15/01/2013
003
Tit.MORIDEZAM MANIPULAÇÕES LTDA - EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60348547000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Manifarma
NCL(10) 44 farmácia de manipulação [manipulação
de medicamentos] - [informação em]; farmácia de
manipulação [manipulação de medicamentos] [consultoria em]; farmácia de manipulação
[manipulação de medicamentos] - [assessoria em];
farmácia de manipulação [manipulação de
medicamentos];
Procurador: FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO DE
SOUZA BONILHA

NCL(10) 24 cama, mesa e banho (roupa de -); capas
de plástico para móveis; capas para almofadas;
capas para móveis, de tecido; cobertas de cama;
cobertores de cama; colchas; colchões (protetores
de -); cortinas de matérias têxteis ou plásticas;
cortinas de tecidos transparentes; edredons; feltro *;
flanela higiênica; guardanapos de mesa têxteis;
jogos americanos [exceto de papel]; tecidos para
uso têxtil;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905778057 15/01/2013
003
Tit.GEISILANE DE SANTANA VALENTE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04025700000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Farma Import
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios [informação em]; assessoria em gestão de negócios
- [consultoria em]; assessoria em gestão de negócios
- [assessoria em]; assessoria em gestão de
negócios; importação-exportação (agências de -) [informação em]; importação-exportação (agências
de -) - [consultoria em]; importação-exportação
(agências de -) - [assessoria em]; importaçãoexportação (agências de -); agenciamento de
mercadoria [intermediação] - [informação em];
agenciamento de mercadoria [intermediação] [consultoria em]; agenciamento de mercadoria
[intermediação] - [assessoria em]; agenciamento de
mercadoria [intermediação]; drogaria [comércio] [informação em]; drogaria [comércio] - [consultoria
em]; drogaria [comércio] - [assessoria em]; drogaria
[comércio]; farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos] - [informação em]; farmácia [comércio
de produtos farmacêuticos] - [consultoria em];
farmácia [comércio de produtos farmacêuticos] [assessoria em]; farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905778065 15/01/2013
003
Tit.SERGIO NEIVA CAVALCANTI PRODUÇÕES E
AGENCIAMENTOS ARTÍSTICOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11426449000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SERGINHO MALLANDRO
NCL(10) 35 agenciamento de artistas - [assessoria
em];
agenciamento
de
artistas;
artistas
(agenciamento de -) - [assessoria em]; artistas
(agenciamento de -); agenciamento de modelo para
publicidade [administração de carreira] - [assessoria
em]; agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira]; comércio (através de
qualquer meio) de discos acústicos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de discos
acústicos;
Procurador: ROBERTO DIRCEU PACHECO
JÚNIOR
No.905778073 15/01/2013
003
Tit.GUERREIRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46529590000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DELUX ENXOVAIS
NCL(10) 24 cama, mesa e banho (roupa de -); capas
de plástico para móveis; capas para almofadas;
capas para móveis, de tecido; cobertas de cama;
cobertores de cama; colchas; colchões (protetores
de -); cortinas de matérias têxteis ou plásticas;
cortinas de tecidos transparentes; edredons; feltro *;
flanela higiênica; guardanapos de mesa têxteis;
jogos americanos [exceto de papel]; tecidos para
uso têxtil;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905778090 15/01/2013
003
Tit.GUERREIRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46529590000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHARME ENXOVAIS
NCL(10) 24 cama, mesa e banho (roupa de -); capas
de plástico para móveis; capas para almofadas;
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capas para móveis, de tecido; cobertas de cama;
cobertores de cama; colchas; colchões (protetores
de -); cortinas de matérias têxteis ou plásticas;
cortinas de tecidos transparentes; edredons; feltro *;
flanela higiênica; guardanapos de mesa têxteis;
jogos americanos [exceto de papel]; tecidos para
uso têxtil;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905778111 15/01/2013
003
Tit.GUERREIRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46529590000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CONFORT COLLOR ENXOVAIS
NCL(10) 24 cama, mesa e banho (roupa de -); capas
de plástico para móveis; capas para almofadas;
capas para móveis, de tecido; cobertas de cama;
cobertores de cama; colchas; colchões (protetores
de -); cortinas de matérias têxteis ou plásticas;
cortinas de tecidos transparentes; edredons; feltro *;
flanela higiênica; guardanapos de mesa têxteis;
jogos americanos [exceto de papel]; tecidos para
uso têxtil;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905778120 15/01/2013
003
Tit.GUERREIRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46529590000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIAMANTE ENXOVAIS
NCL(10) 24 cama, mesa e banho (roupa de -); capas
de plástico para móveis; capas para almofadas;
capas para móveis, de tecido; cobertas de cama;
cobertores de cama; colchas; colchões (protetores
de -); cortinas de matérias têxteis ou plásticas;
cortinas de tecidos transparentes; edredons; feltro *;
flanela higiênica; guardanapos de mesa têxteis;
jogos americanos [exceto de papel]; tecidos para
uso têxtil;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905778154 15/01/2013
003
Tit.GUERREIRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46529590000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRINCESA ENXOVAIS
NCL(10) 24 cama, mesa e banho (roupa de -); capas
de plástico para móveis; capas para almofadas;
capas para móveis, de tecido; cobertas de cama;
cobertores de cama; colchas; colchões (protetores
de -); cortinas de matérias têxteis ou plásticas;
cortinas de tecidos transparentes; edredons; feltro *;
flanela higiênica; guardanapos de mesa têxteis;
jogos americanos [exceto de papel]; tecidos para
uso têxtil;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905778170 15/01/2013
003
Tit.LCA RODRIGUES SERVIÇOS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10535575000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BeeBROKER
NCL(10) 36 assessoria, consultoria e informação em
seguros - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em seguros - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em seguros [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em seguros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905778235 15/01/2013
003
Tit.ELEN CRISTINA SANT'ANA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12545806000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Maria Biquineira
NCL(10) 40 confecção de roupas - [consultoria em];
confecção de roupas - [assessoria em]; confecção
de roupas; reforma de roupas - [consultoria em];
reforma de roupas - [assessoria em]; reforma de
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roupas; confecção de artigo do vestuário sob
encomenda - [consultoria em]; confecção de artigo
do vestuário sob encomenda - [assessoria em];
confecção de artigo do vestuário sob encomenda;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905778421 15/01/2013
003
Tit.CLÁUDIA ANTUNES DA PORCIÚNCULA
PEREIRA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47663952049
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Tchê Shirts
NCL(10) 25 aventais [vestuário]; bolsos para roupas;
camisas; camisetas; vestuário *; babador não
descartável; boné; jaleco;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905778464 15/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524550000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACSP
NCL(10) 41 educação (serviços de -); organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable]; treinamento prático [demonstração];
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
cursos livres [ensino]; guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download]; serviços de educação, prestados a título
de assistência social; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
apresentação de cursos, treinamentos, palestras e
seminários;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905778480 15/01/2013
003
Tit.BRASILVET IND E COMÉRCIO DE PROD
AGROPECUÁRIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01731479000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Vitacão
NCL(10) 05 aminoácidos para uso veterinário;
medicamentos para uso veterinário; suplementos
alimentares minerais; vitamina e sais minerais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905778618 15/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524550000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACSP
NCL(10) 45 arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos]; assessoria,
consultoria e informação sobre assuntos jurídicos;
planejamento, organização e administração de
benefícios e serviços sociais; representação e
defesa de causas de caráter social, defesa dos
direitos humanos, defesa do meio ambiente, defesa
das minorias étnicas perante órgãos da
administração pública ou diante da opinião pública;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, assistência jurídica aos
associados; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
diante da administração pública ou de entidades
privadas.;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905778626 15/01/2013
003
Tit.RITA MARIA ALEXANDR - MODAS - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05357634000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PUSCOMMAX
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO

No.905778642 15/01/2013
003
Tit.FEITO S/A NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12846161000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VILLAS DE ITAQUENA
NCL(10) 37 construção *; construção civil
(supervisão de trabalhos de -); consultoria na área
de construção civil; assessoria consultoria e
informação em construções; assessoria, consultoria
e informação em supervisão de construção;
construção e reparação de obra civil; construtor
(serviços de -);
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.905778650 15/01/2013
003
Tit.FEITO S/A NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12846161000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VILLAS DE ITAQUENA
NCL(10) 43 agências de acomodações [hotéis,
pensões]; hotéis; motéis; reservas em hotéis;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.905778669 15/01/2013
003
Tit.NARCISO ANTONIO LOPES BEZERRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44829469404
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: D'NAG BEZERRA
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e informação
sobre desenvolvimento de produtos;
Procurador: ISAQUE PEREIRA DA SILVA
No.905778677 15/01/2013
003
Tit.WERGER PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00343379000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PEQUENO CINEASTA
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -) - [informação
em]; cinema (estúdios de -) - [consultoria em];
cinema (estúdios de -) - [assessoria em]; cinema
(estúdios de -); cinematográficos (aluguel de filmes -)
- [informação em]; cinematográficos (aluguel de
filmes -) - [consultoria em]; cinematográficos (aluguel
de filmes -) - [assessoria em]; cinematográficos
(aluguel de filmes -); clubes (serviços de -) [lazer ou
educação] - [informação em]; clubes (serviços de -)
[lazer ou educação] - [consultoria em]; clubes
(serviços de -) [lazer ou educação] - [assessoria em];
clubes (serviços de -) [lazer ou educação]; colônia de
férias - [informação em]; colônia de férias [consultoria em]; colônia de férias - [assessoria em];
colônia de férias; competições (organização de -)
[educação ou entretenimento] - [informação em];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [consultoria em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento] [assessoria em]; competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
conferências
(organização e apresentação de -) - [informação em];
conferências (organização e apresentação de -) [consultoria em]; conferências (organização e
apresentação de -) - [assessoria em]; conferências
(organização e apresentação de -); congressos
(organização e apresentação de -) - [informação em];
congressos (organização e apresentação de -) [consultoria em]; congressos (organização e
apresentação de -) - [assessoria em]; congressos
(organização e apresentação de -); divertimento;
educação (informações sobre -) [instrução];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [informação em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [consultoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -) - [assessoria em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -) - [informação em];
espetáculos (serviços de -) - [consultoria em];
espetáculos (serviços de -) - [assessoria em];
espetáculos (serviços de -); filmagem em vídeo [informação em]; filmagem em vídeo - [consultoria
em]; filmagem em vídeo - [assessoria em]; filmagem
em vídeo; filmes de cinema (aluguel de -) [informação em]; filmes de cinema (aluguel de -) [consultoria em]; filmes de cinema (aluguel de -) [assessoria em]; filmes de cinema (aluguel de -);
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oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento] - [informação em]; oficinas de
trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento] - [consultoria em]; oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento] [assessoria em]; oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [informação em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [consultoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [assessoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de conferências [informação em]; organização e apresentação de
conferências - [consultoria em]; organização e
apresentação de conferências - [assessoria em];
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos [informação em]; organização e apresentação de
congressos - [consultoria em]; organização e
apresentação de congressos - [assessoria em];
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de seminários [informação em]; organização e apresentação de
seminários - [consultoria em]; organização e
apresentação de seminários - [assessoria em];
organização e apresentação de seminários;
produção de filmes, exceto para fins de publicidade [informação em]; produção de filmes, exceto para
fins de publicidade - [consultoria em]; produção de
filmes, exceto para fins de publicidade - [assessoria
em]; produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de vídeos - [informação em];
produção de vídeos - [consultoria em]; produção de
vídeos - [assessoria em]; produção de vídeos;
recreação (informações sobre -); roteirização
(serviços de -) - [informação em]; roteirização
(serviços de -) - [consultoria em]; roteirização
(serviços de -) - [assessoria em]; roteirização
(serviços de -); televisão e rádio (produção de
programas de -) - [informação em]; televisão e rádio
(produção de programas de -) - [consultoria em];
televisão e rádio (produção de programas de -) [assessoria em]; televisão e rádio (produção de
programas de -); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer] - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer]; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]
[informação
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ensino; cenografia (serviços de -) [informação em]; cenografia (serviços de -) [consultoria em]; cenografia (serviços de -) [assessoria em]; cenografia (serviços de -); clube de
vídeo game e vídeo cassete [lazer ou educação] [informação em]; clube de vídeo game e vídeo
cassete [lazer ou educação] - [consultoria em]; clube
de vídeo game e vídeo cassete [lazer ou educação] [assessoria em]; clube de vídeo game e vídeo
cassete [lazer ou educação]; cursos livres [ensino] [informação em]; cursos livres [ensino] - [consultoria
em]; cursos livres [ensino] - [assessoria em]; cursos
livres [ensino]; redação de textos, exceto para
publicidade [ompi] - [informação em]; redação de
textos, exceto para publicidade [ompi] - [consultoria
em]; redação de textos, exceto para publicidade
[ompi] - [assessoria em]; redação de textos, exceto
para publicidade [ompi];
Procurador: HELDER JOSÉ GALVÃO E SILVA
No.905778707 15/01/2013

003

Tit.LATIN NEXT GROUP ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10504941000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NEXT BUSINESS MEDIA
NCL(10)
41
congressos
(organização
apresentação de -);
Procurador: O PRÓPRIO.

e

No.905778863 15/01/2013
003
Tit.GUSTAVO ADOLFO FERREIRA DE AGUIAR
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08071487767
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Roupas
NCL(10)
25
camisas;
cintos
[vestuário];
confeccionado (vestuário -); saias; saias-calças;
vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905778898 15/01/2013
003
Tit.SERGIO NEIVA CAVALCANTI PRODUÇÕES E
AGENCIAMENTOS ARTÍSTICOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11426449000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SERGINHO MALLANDRO
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [assessoria em]; apresentação de espetáculos ao
vivo;
entretenimento
[assessoria
em];
entretenimento; espetáculos (serviços de -) [assessoria em]; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [assessoria em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -); filmagem em vídeo - [assessoria em]; filmagem
em vídeo; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; produção de programas de rádio e
televisão - [assessoria em]; produção de programas
de rádio e televisão; produção de shows [assessoria em]; produção de shows; produção de
vídeos - [assessoria em]; produção de vídeos; rádio
e televisão (produção de programas de -) [assessoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -); shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); teatro de variedades
[espetáculos musicais] - [assessoria em]; teatro de
variedades
[espetáculos
musicais];
televisão
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -) [assessoria em]; televisão e rádio (produção de
programas de -); vídeos (produção de -) [assessoria em]; vídeos (produção de -); assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer]; empresário
[organização e produção de espetáculos] [assessoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [assessoria em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio);
Procurador: ROBERTO DIRCEU PACHECO
JÚNIOR
No.905778910 15/01/2013
003
Tit.BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0215830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NORMPRAD
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Prior.:302012040696.3 20/07/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905778928 15/01/2013
003
Tit.ALBERTO LORENTE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17405653000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Hóstias Bom Pastor
NCL(10) 30 alimentares (massas -); bolachas;
farinhas*; farinhas*; farinha de trigo; massa de
farinha;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905778960 15/01/2013
003
Tit.MARIA EDUARDA MOREIRA DE SOUZA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13750833761
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: dudanaafrica
NCL(10) 38 computador (comunicação por terminais
de -) - [informação em]; computador (comunicação
por terminais de -) - [consultoria em]; computador
(comunicação por terminais de -) - [assessoria em];
computador (comunicação por terminais de -);
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-) - [informação em];
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-) - [consultoria em];
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-) - [assessoria em];
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-); comunicação por terminais
de computador - [informação em]; comunicação por
terminais de computador - [consultoria em];
comunicação por terminais de computador [assessoria em]; comunicação por terminais de
computador; correio eletrônico - [informação em];
correio eletrônico - [consultoria em]; correio
eletrônico - [assessoria em]; correio eletrônico;
eletrônico (correio -) - [informação em]; eletrônico
(correio -) - [consultoria em]; eletrônico (correio -) [assessoria em]; eletrônico (correio -); fornecimento
de acesso a banco de dados - [informação em];
fornecimento de acesso a banco de dados [consultoria em]; fornecimento de acesso a banco de
dados - [assessoria em]; fornecimento de acesso a
banco de dados; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores - [informação em]; fornecimento de
conexões de telecomunicações para uma rede
mundial de computadores - [consultoria em];
fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores [assessoria em]; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores;
telecomunicações
(informações
sobre -) - [informação em]; telecomunicações
(informações sobre -) - [consultoria em];
telecomunicações
(informações
sobre
-)
[assessoria em]; telecomunicações (informações
sobre -); telecomunicações (serviços de roteamento
e junção de -) - [informação em]; telecomunicações
(serviços de roteamento e junção de -) - [consultoria
em]; telecomunicações (serviços de roteamento e
junção de -) - [assessoria em]; telecomunicações
(serviços de roteamento e junção de -); transmissão
de arquivos digitais - [informação em]; transmissão
de arquivos digitais - [consultoria em]; transmissão
de arquivos digitais - [assessoria em]; transmissão
de arquivos digitais; assessoria consultoria e
informação em telecomunicação - [informação em];
assessoria
consultoria
e
informação
em
telecomunicação - [consultoria em]; assessoria
consultoria e informação em telecomunicação [assessoria em]; assessoria consultoria e informação
em telecomunicação; assessoria, consultoria e
informação em comunicação no campo áudio visual [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em comunicação no campo áudio visual [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em comunicação no campo áudio visual [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em comunicação no campo áudio visual;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
telecomunicações - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em telecomunicações [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em telecomunicações - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
telecomunicações; fornecimento de acesso a bases
de dados [ompi] - [informação em]; fornecimento de
acesso a bases de dados [ompi] - [consultoria em];
fornecimento de acesso a bases de dados [ompi] [assessoria em]; fornecimento de acesso a bases de
dados [ompi]; televisionamento - [informação em];
televisionamento - [consultoria em]; televisionamento
- [assessoria em]; televisionamento; transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
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telecomunicação - [informação em]; transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação - [consultoria em]; transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação - [assessoria em]; transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação; fornecimento de fóruns online [informação em]; fornecimento de fóruns online [consultoria em]; fornecimento de fóruns online [assessoria em]; fornecimento de fóruns online;
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.905778979 15/01/2013
003
Tit.BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0215830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRADVERZ
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Prior.:302012040700.5 20/07/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905778987 15/01/2013
003
Tit.EVAMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11185397000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MMA TATAMES
NCL(10) 27 tapetes para ginástica;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905779045 15/01/2013
003
Tit.JOSE O R BARRETO - DEVAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURAIS ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97536901000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THRIBOS
NCL(10) 03 abrasiva (tela -) [tecido]; abrasivo (papel
-); abrasivos *; adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético;
adesivos
para
enfeitar
unhas;
adstringentes para uso cosmético; afiar (produtos
para -); agentes de secagem para máquinas de lavar
pratos; água de cheiro; água de colônia; água de
colônia; água de javel [água sanitária] [hipoclorito de
potássio]; água de lavanda; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético; água
sanitária [água de javel] [hipoclorito de potássio];
álcali volátil [amoníaco] [detergente]; alfaiates (cera
para -); algodão para fins cosméticos (hastes com
pontas de -); algodão para uso cosmético; alisar
(produtos para -) [engomar]; almíscar [perfumaria];
amaciantes de tecidos [lavanderia]; amaciar (pedras
para -); âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); amoníaco [álcali volátil]
[detergente]; anil para lavanderia; animais de
estimação (xampus para -); anti-derrapante (cera -)
para pisos; anti-derrapantes (líquidos -) para pisos;
antiestáticos (produtos -) para uso doméstico;
antiferrugem (produtos -); anti-séptico bucal, exceto
para uso medicinal; antitranspirante (sabonete -);
antitranspirante (sabonete -); antitranspirantes
[produtos de toalete]; ar comprimido em lata para
fins de limpeza; aromáticos [óleos essenciais];
assoalhos (cera para -); avivar cores (produtos
químicos de uso doméstico para -) [lavanderia];
badiana (essência de -) [anis estrelado]; bálsamo,
exceto para uso medicinal; banhos (preparações
cosméticas para -); barba (tinturas para -); barbear
(produtos para -); batons para os lábios; bebidas
(flavorizantes para -) [óleos essenciais]; bebidas
(flavorizantes para -) [óleos essenciais]; beleza
(máscaras de -); beleza (máscaras de -); bergamota
(óleo de -); bigode (cera para -); bigode (cera para -);
bolos (flavorizantes para -) [óleos essenciais];
branquear (sais para -); branquear (soda para -)
[soda cáustica]; brilhar (produtos para fazer -) [polir];
brilho (produtos para dar -) [lavanderia]; brilho para
os
lábios;
bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos]; cabelos (preparações para ondular -);
cabelos (tinturas para os -); cabelos postiços
(substâncias adesivas para fixar -); canos de esgoto
(produtos para a limpeza de -); carbonetos metálicos

DIRMA – Despachos em Pedidos 807

[abrasivos]; casca de quilaia para lavagem; cedro
(óleos essenciais de -); cera anti-derrapante para
pisos; cera para alfaiates; cera para assoalho; cera
para assoalhos; cera para assoalhos (removedores
de -) [produtos para decapagem]; cera para
assoalhos e móveis; cera para bigode; cera para
couro; cera para depilação; cera para lavanderia;
cera para polir; cera para sapateiros; cera para
sapateiros; cílios (produtos cosméticos para os-);
cílios postiços; cílios postiços (substâncias adesivas
para fixar -); cinza vulcânica para limpeza;
clareamento de couro (produtos para -); clarear
(cremes para -) a pele; colorantes para toalete;
conservantes para couro [polir]; coríndon [abrasivo];
cosméticos; cosméticos (estojos de -); cosméticos
(estojos de); cosméticos para animais; cosméticos
para os cílios; couro (conservantes para -) [produtos
para polir]; couro (cremes para -); couro (produtos
para clarear -); cremes cosméticos; cremes para
clarear pele; cremes para couro; cremes para polir;
cristais de soda para a limpeza; decalques
decorativos para uso cosmético; decapagem
(soluções para -); defumação (produtos para -)
[perfumaria]; dental (géis para clareamento -);
dentifrícios; depilatórios (produtos -); descolorantes
(produtos
-);
descolorantes
(produtos
-);
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desengordurar (produtos para -), exceto os utilizados
durante o processo de fabricação; desentupir
(produtos para -) canos de esgoto; desinfetante
(sabão -); desodorante (sabonete -); desodorantes
[perfumaria]; desodorizante para animais de
estimação; detergentes exceto os utilizados durante
processo de fabricação e para uso médico;
diamantina [abrasivo]; emagrecimento (preparações
cosméticas para -); enxaguar a roupa (produtos para
-) [lavanderia]; esmalte para as unhas; esmalte para
unhas; esmeril; esmeril (papel de -); esmeril (tela de
-); essenciais (óleos -); essências etéreas; etéreas
(essências -); extratos de flores [perfumaria]; filtros
solares;
flavorizantes
para
bebidas
[óleos
essenciais]; flavorizantes para bolos [óleos
essenciais]; flores (extratos de -) [perfumaria]; folhas
das plantas (produtos para dar brilho às -);
fragrâncias (mistura de -); gaulteria (óleo de -)
[perfumaria]; géis de massagem, exceto para uso
medicinal; géis para clareamento dental; geléia de
petróleo para uso cosmético; geraniol; giz (branco de
-); giz para limpeza; goma de amido [lavanderia];
goma de amido para brilho [lavanderia]; gorduras
para uso cosmético; hálito (pulverizadores para
perfumar -); hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos; incenso; incenso (varetas de - ); ionona
[perfumaria]; jasmim (óleo de -); lacas (produtos para
remover -); lápis de sobrancelhas; lápis para uso
cosmético; laquê para cabelos; lavagem a seco
(produtos para -); lavanderia (anil para -); lavanderia
(cera para -); lavanderia (goma de amido para -);
leite de amêndoas para uso cosmético; leites de
limpeza para toalete; lenços impregnados com
loções cosméticas; limão (óleos essenciais de -);
limpeza (giz para -); limpeza (leite de -) para toalete;
limpeza de canos de esgoto (produtos para -);
limpeza de pára-brisa (líquidos para -); limpeza de
próteses dentárias (produtos para -); líquidos antiderrapantes para pisos; lixa de papel [lixa de vidro];
lixívia de soda; loções capilares; loções cosméticas
(lenços impregnados com -); loções para uso
cosmético; loções pós-barba; madeira aromática;
maquiagem (pó para -); maquiagem (produtos para ); maquiagem (produtos para remover -); maquiagem
para o rosto; menta (essência de -) [óleo essencial];
menta para perfumaria; navalha (pastas para afiar -);
neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; óleo de lavanda; óleo de terebintina para
desengordurar; óleos essenciais; óleos essenciais
de limão; óleos para limpeza; óleos para perfumes e
essências; óleos para toalete; óleos para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para -);
panos impregnados com detergente para limpeza;
papel de parede (produtos para limpeza de -); papel
de vidro [lixa de vidro]; papel para polir; pára-brisa
(líquidos para limpeza de -); pastas para afiar
navalha; pedra de barbear [adstrigente]; pedrapomes;
pedras
de
alúmen
[pedras-ume]
[adstrigente]; pedras de polir; pele (cremes para

clarear a -); pele (produtos cosméticos para cuidados
da -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
perfumes de flores (bases para -); permanentes nos
cabelos (produtos neutralizadores para -); pés
(sabonetes antitranspirantes para os -); petróleo
(geléia de -) para uso cosmético; piperonal
[heliotropina]; pisos (cera anti-derrapante para -);
pisos (líquidos anti-derrapantes para -); plantas
(produtos para dar brilho às folhas das -); pó para
maquiagem; polimento de próteses dentárias
(produtos para -); polir (cera para -); polir (produtos
para -); polir (vermelho para -) [jóias]; polir jóias
(vermelho para -); pomadas para uso cosmético;
postiças (unhas -); postiços (cílios -); preparações
cosméticas para emagrecimento; preparações de
aloe vera para uso cosmético; preparações de
babosa para uso cosmético; preparações de banho
para higiene íntima ou para uso desodorante
[produtos de higiene pessoal]; preparações para
perfumar ambientes; preparações para proteção
solar; produtos depilatórios; produtos para afiar;
produtos para alvejar roupa; produtos para dar brilho
[lavanderia]; produtos para dar brilho às folhas das
plantas; produtos para enxaguar a roupa
[lavanderia]; produtos para limpeza; produtos para
polimento; produtos para remover a pintura; produtos
químicos de uso doméstico para avivar cores
[lavanderia]; próteses dentárias (preparações para
limpeza de -); próteses dentárias (produtos para
polimento de -); pulverizadores para perfumar hálito;
quilaia (casca de -) para lavagem; químicos
(produtos -) de uso doméstico para avivar cores
[lavanderia]; removedores de cera para assoalhos
[produtos para decapagem]; rosa (óleo de -); roupa
(sachês para perfumar -); sabão desinfetante;
sabões; sabões de avivamento de cores [têxtil];
sabonete antitranspirante para os pés; sabonete
desodorante; sabonete medicinal; sabonete para
barbear; sabonetes; sabonetes; sachês para
perfumar roupa; safrol; sais de banho, exceto para
uso medicinal; sapateiros (cera para -); sapato
(creme para -); sapato (graxa para -); shampoo a
seco;
silício
(carboneto
de
-)
[abrasivo];
sobrancelhas (cosméticos para as -); sobrancelhas
(lápis de -); soda para branquear [soda cáustica];
talco para toalete; tártaro (produto para a remoção
do -) para uso doméstico; tecido de vidro [abrasivo];
tecidos (amaciantes de -) [lavanderia]; tela [tecido]
abrasiva; terebintina para desengordurar; terpenos
[óleos essenciais]; tinturas cosméticas; tinturas para
os cabelos; tira-manchas; tiras refrescantes para o
hálito; toalete (produtos de-); trípole (pedra -) para
polimento; unhas (esmalte para -); unhas (produtos
para o cuidado das -); unhas postiças; varetas de
incenso; vermelho para polir jóias; vernizes
(produtos para remover -); volátil (álcali -) [amôníaco]
[detergente]; vulcânica (cinza -) para limpeza;
xampus; xampus para animais de estimação;
abrasivo [tecido]; acetona (removedor de esmalte de
unhas); acetona para uso pessoal; adesivo para
limpar roupa; aglutinante [material de limpeza]; água
dentifrícia; água depilatória; água para tirar mancha;
água-de-toalete; aguarrás; álcool em gel (para uso
em limpeza doméstica); alga [cosmético]; algodão
para a higiene pessoal; animal [produto para higiene
sem aplicação terapêutica]; antiferrugem [produto de
limpeza]; antiperspirante [desodorante]; argila para
estética; artigo antitártaro para uso animal, exceto
medicamento; banho de espuma (preparações para ), exceto para uso medicinal; banho de imersão de
uso animal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
caixa para pó de arroz [estojo cosmético]; cera em
líquido ou em pasta, inclusive para carroceria de
veículo; cera para lustrar; cera para polimento, brilho
e conservação de carroceria de veículo; cola para
unha artificial; composto fluorado para higiene bucal;
condicionador [cosmético]; condicionador para uso
em
animal;
corante
para
lixívia;
creme
desengraxante para limpeza de mãos; creme, pasta
e líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da
pele, orgânico, inorgânico e sintético; cristal para
banho de uso pessoal; dentifrício e composto
fluorado usado na higiene bucal de animal; erva para
banho; erva para defumador e incenso; esmeril para
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limpeza; estojo cosmético; estojo de cosméticos de
brinquedo (com cosméticos reais); líquido, creme e
pó para limpeza do dente; lixa para limpeza; lustramóvel; matéria prima para indústria cosmética;
odorizadores de uso pessoal; papel impregnado de
substância para higiene pessoal; pastilhas e gomas
de mascar para fins cosméticos; preparação
cosmética para redução da gordura localizada;
preparado antiembaçante para limpeza; produto
antiderrapante e antideslizante para pisos; produto
de higiene pessoal à base de própole; produto
desodorizante de ambiente, em líquido, em pó, em
sachê, em spray; produto para limpeza e hidratação
da pele não medicamentoso; removedor de
cosmético; sabão para animal de estimação;
saponáceo; substância abrasiva para limpeza;
substância química para desengraxar de uso
doméstico; talco para a higiene animal; xampu para
animal sem finalidade terapêutica; cidra (óleos
essenciais de -); graxa para sapatos; henna [tintura
cosmética];
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO
No.905779100 15/01/2013
003
Tit.SERGIO NEIVA CAVALCANTI PRODUÇÕES E
AGENCIAMENTOS ARTÍSTICOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11426449000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SERGIO MALLANDRO
NCL(10) 35 agenciamento de artistas - [assessoria
em];
agenciamento
de
artistas;
artistas
(agenciamento de -) - [assessoria em]; artistas
(agenciamento de -); agenciamento de modelo para
publicidade [administração de carreira] - [assessoria
em]; agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira]; comércio (através de
qualquer meio) de discos acústicos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de discos
acústicos;
Procurador: ROBERTO DIRCEU PACHECO
JÚNIOR
No.905779118 15/01/2013
003
Tit.FUNDIÇÃO MORENO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02483898000121
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MORENO
NCL(10) 40 fundição de metal; usinagem [operação
mecânica pela qual se dá forma à matéria-prima],
transformação, beneficiamento e tratamento;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905779126 15/01/2013
003
Tit.BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0215830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AXADARP
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Prior.:302012049562.1 19/09/2012 DE
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905779223 15/01/2013
003
Tit.SERGIO NEIVA CAVALCANTI PRODUÇÕES E
AGENCIAMENTOS ARTÍSTICOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11426449000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SERGIO MALLANDRO
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [assessoria em]; apresentação de espetáculos ao
vivo;
entretenimento
[assessoria
em];
entretenimento; espetáculos (serviços de -) [assessoria em]; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [assessoria em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -); filmagem em vídeo - [assessoria em]; filmagem
em vídeo; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; produção de programas de rádio e
televisão - [assessoria em]; produção de programas
de rádio e televisão; produção de shows [assessoria em]; produção de shows; produção de
vídeos - [assessoria em]; produção de vídeos; rádio
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e televisão (produção de programas de -) [assessoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -); shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); teatro de variedades
[espetáculos musicais] - [assessoria em]; teatro de
variedades
[espetáculos
musicais];
televisão
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -) [assessoria em]; televisão e rádio (produção de
programas de -); vídeos (produção de -) [assessoria em]; vídeos (produção de -); assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer]; empresário
[organização e produção de espetáculos] [assessoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [assessoria em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio);
Procurador: ROBERTO DIRCEU PACHECO
JÚNIOR
No.905779231 15/01/2013
003
Tit.ELOY FERNANDO FIALDINI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08719008821
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KING RANCH
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; borzeguins; botas *; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados *;
calças; calças compridas; camisas; camisetas;
casacos [vestuário]; chapéus [chapelaria]; chapéus,
bonés etc; cintos [vestuário]; coletes; confeccionado
(vestuário -); couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); esportes (botas para -) *; gorros;
gravatas; jaquetas; luvas [vestuário]; macacões;
malhas [vestuário]; meias; paletós; pulôveres; roupas
de couro; roupas de imitação couro; saias; suéteres;
suspensórios; ternos; trajes; vestuário *; poncho;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905779495 15/01/2013
003
Tit.INVISTA TECHNOLOGIES S.À.R.L. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8920540
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COOLMAX
NCL(10) 22 cordas *; enchimentos [estofos]; fibras
plásticas para uso têxtil; fibras têxteis; fibras têxteis
em bruto; flocos [enchimento]; oleados [tecidos];
redes *; sacos [invólucros, sacolas] para
embalagem, de matéria têxtil; tendas; toldos; velas
de navios; velas para windsurfe; lonas [telas] para
velas;
Procurador: RICCI & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905779509 15/01/2013
003
Tit.FABIO ANDRE DA SILVA PROPAGANDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07469147000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MUDARE
NCL(10) 35 marketing; marketing (estudos de -);
pesquisa de marketing; assessoria, consultoria e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing;
Procurador: WSOUZA CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL EIRELI
No.905779541 15/01/2013
003
Tit.CLEITON NUNES LIMA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09355599000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VEGETARIRANGO
NCL(10) 30 alimentares (massas -); alimentos
farináceos; amêndoas (confeitos de -); amendoins
(confeitos de -); aveia (alimentos à base de -); aveia
(farinha de -); bebidas à base de cacau; bebidas à

base de café; bebidas à base de chá; bebidas à
base de chocolate; biscoitos amanteigados; biscoitos
de água e sal; bolachas; bolos; café (bebidas à base
de -); café (bebidas de -) com leite; cereais (lanches
à base de -); cereais (preparações feitas com -); chá
(bebidas à base de -); chá*; chocolate; chocolate
(bebidas à base de -); chocolate (bebidas de -) com
leite; comestíveis (gelados -); confeitos *; extrato de
malte para uso alimentar; farináceos (alimentos -);
farinhas*; flocos de aveia; flocos de milho; gelado
(chá -); gelados comestíveis; gelados comestíveis
(pós para preparar -); geléia real; levedura *; massas
alimentares; mel; melaço para uso alimentar; milho
(farinha de -); milho (flocos de -); milho torrado;
pãezinhos; petits fours (fr.) [pastelaria]; picles mistos
[condimento]; pimenta; pizzas; preparações vegetais
para uso como substitutos de café; própole*;
própolis*; salada (molho para -); soja (farinha de -);
soja (molho de -); soja (pasta de -) [condimento];
sorvetes; tempero [condimento]; temperos; tortas de
arroz; aveia integral em pó; bala comestível; barra
dietética de cereais; complemento/ suplemento
alimentar composto por cereais [não medicinal]; floco
de cereal; rapadura [açúcar mascavo, em forma de
pequeno tijolo]; saladas preparadas prontas para
comer, consistindo principalmente de macarrão;
tortas [doces e salgadas]; iogurte congelado [sorvete
à base de iogurte]; iogurte gelado [sorvete à base de
iogurte];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905779592 15/01/2013
003
Tit.CLEITON NUNES LIMA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09355599000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VEGETARIRANGO
NCL(10) 31 alho-poró; amêndoas [frutas]; aveia;
azeitonas frescas; bagas, frutas frescas; batatas
frescas; castanhas; castanhas frescas; centeio;
cereais em grãos, não processados; cevada *;
cogumelos frescos; ervas frescas; ervas para
consumo humano ou animal; frutas frescas; frutas,
verduras e legumes frescos; grãos [cereais]; grãos
[sementes]; milho; raízes comestíveis; aveia em
grão; broto de bambu; semente de gergelim; verdura
in natura;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905779649 15/01/2013
003
Tit.INSTITUTO NACIONAL DE RESÍDUOS - INRE
(BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15734404000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BEM - Brasil Eletrônico Maior
NCL(10)
42
consultoria
em
design
e
desenvolvimento de hardware de computador [informação em]; consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador [consultoria em]; consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador [assessoria em]; consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador;
assessoria, consultoria e informação sobre
desenvolvimento de produtos - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
desenvolvimento de produtos - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
desenvolvimento de produtos - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
desenvolvimento de produtos; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros) - [informação
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros) - [consultoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
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computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros) - [assessoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); pesquisa e desenvolvimento para
terceiros de novos produtos - [informação em];
pesquisa e desenvolvimento para terceiros de novos
produtos
[consultoria
em];
pesquisa
e
desenvolvimento para terceiros de novos produtos [assessoria em]; pesquisa e desenvolvimento para
terceiros de novos produtos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905779657 15/01/2013
003
Tit.CLEITON NUNES LIMA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09355599000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VEGETARIRANGO
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação na
implantação e viabilização de sistema de franquia;
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para bebês; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios; comércio (através de
qualquer meio) de sementes, plantas e flores
naturais; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905779681 15/01/2013
003
Tit.CLEITON NUNES LIMA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09355599000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VEGETARIRANGO
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; lanchonetes; restaurantes; alimentação
natural, macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo]; assessoria consultoria e informação em
culinária; assessoria, consultoria e informação em
culinária; assessoria, consultoria e informação
relativa à produção de alimento; assessoria,
consultoria e informação técnica em serviço de
alimentação; assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação]; cybercafé [restaurante]; spa [serviço de hospedagem e
fornecimento de refeições];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905779690 15/01/2013
003
Tit.COOP. REGIONAL AGRO PECUÁRIA SANTA
RITA DO SAPUCAÍ LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24490401000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RITA
NCL(10) 29 açúcar (frutas cobertas com -);
albuminoso (leite -); amendoim (manteiga de -);
banha de porco para uso alimentar; bebidas lácteas
[onde o leite predomina]; cacau (manteiga de -);
cacau (manteiga de -); caldo; caldos concentrados;
caldos de vegetais para cozinha; carne; coalho; coco
(manteiga de -); coco (óleo de -); coco seco;
compotas; concentrados (caldos -); concentrados
(consomês -); consomê; consomês concentrados;
creme batido; creme chantilly; cristalizadas (frutas -);
ervilhas em conserva; fruta (pedaços de -); frutas
(geléias de -); frutas (polpa de -); frutas (saladas de ); frutas cobertas com açúcar; frutas congeladas;
frutas conservadas em álcool; frutas cozidas; frutas
cristalizadas; frutas em conserva; frutas enlatadas;
frutas, legumes e verduras cozidos; frutas, legumes
e verduras em conserva; frutas, legumes e verduras
secos; gelatina; geléias de frutas cítricas; geléias
para uso alimentar; iogurte; iogurte; kefir [bebida
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láctea]; koumys [bebida láctea]; koumys [bebida
láctea]; laticínios; leite; leite albuminoso; leite de soja
[substituto do leite]; manteiga; manteiga (creme de ); manteiga de amendoim; manteiga de cacau;
manteiga de cacau; manteiga de coco; margarina;
milho (óleo de -); milk shakes [bebidas à base de
leite]; nata [laticínios]; óleo de milho; ovos *; picles;
picles de legumes cortados em pequenos pedaços;
polpas de frutas; presunto; quefir [bebida láctea];
queijos; saladas de frutas; soja (leite de - ) [substituto
do leite]; soro de leite; taíne [massa de gergelim];
tofu; tomate (suco de -) para cozinha; uvas secas
[passas]; vegetais para cozinha (caldos de -); alho
(óleo de-) [comestível]; bebidas lácteas fermentadas;
coalhada; coalho de queijo; coco ralado; creme de
leite; doce de leite; embutido [frios]; frios [embutido];
leite condensado; leite de arroz; leite de coco; leite
em pó; manteiga de cacau, usada em confeitaria;
molho de carne; óleo de alho; óleo de lecitina
[comestível]; óleo de soja; patê de carne; pó para
milk-shake à base de leite; requeijão; torrone;
compotas; leite condensado;
Procurador: SIGILO`S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.905779703 15/01/2013
003
Tit.JATOBA LABORATORIO DE ANATOMIA
PATOLOGIA E CITOLOGICA LTDA - EPP (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11823880000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Imunocentro
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e pesquisas
científicas no campo da saúde e da medicina [informação em]; assessoria, consultoria e pesquisas
científicas no campo da saúde e da medicina [consultoria em]; assessoria, consultoria e pesquisas
científicas no campo da saúde e da medicina;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905779738 15/01/2013
003
Tit.MARIA EDUARDA MOREIRA DE SOUZA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13750833761
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: dudanaafrica
NCL(10) 35 distribuição de material publicitário [informação em]; distribuição de material publicitário
- [consultoria em]; distribuição de material publicitário
- [assessoria em]; distribuição de material
publicitário; gestão (consultoria em -) de negócios [informação em]; gestão (consultoria em -) de
negócios - [consultoria em]; gestão (consultoria em -)
de negócios - [assessoria em]; gestão (consultoria
em -) de negócios; mala direta (publicidade por -) [informação em]; mala direta (publicidade por -) [consultoria em]; mala direta (publicidade por -) [assessoria em]; mala direta (publicidade por -);
marketing - [informação em]; marketing - [consultoria
em]; marketing - [assessoria em]; marketing; material
publicitário (atualização de -) - [informação em];
material publicitário (atualização de -) - [consultoria
em]; material publicitário (atualização de -) [assessoria em]; material publicitário (atualização de
-); material publicitário (distribuição de -) [informação em]; material publicitário (distribuição de
-) - [consultoria em]; material publicitário (distribuição
de -) - [assessoria em]; material publicitário
(distribuição de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (pesquisa em -) [informação em]; negócios (pesquisa em -) [consultoria em]; negócios (pesquisa em -) [assessoria em]; negócios (pesquisa em -);
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [consultoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [assessoria em];

organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; pesquisa de marketing - [informação
em]; pesquisa de marketing - [consultoria em];
pesquisa de marketing - [assessoria em]; pesquisa
de marketing; preparação de colunas publicitárias [informação em]; preparação de colunas publicitárias
- [consultoria em]; preparação de colunas
publicitárias - [assessoria em]; preparação de
colunas publicitárias; produção de filmes publicitários
- [informação em]; produção de filmes publicitários [consultoria em]; produção de filmes publicitários [assessoria em]; produção de filmes publicitários;
propaganda - [informação em]; propaganda [consultoria em]; propaganda - [assessoria em];
propaganda; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade de rádio [informação em]; publicidade de rádio - [consultoria
em]; publicidade de rádio - [assessoria em];
publicidade de rádio; publicidade de televisão [informação em]; publicidade de televisão [consultoria em]; publicidade de televisão [assessoria
em];
publicidade
de
televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [informação
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; redação de textos publicitários [informação em]; redação de textos publicitários [consultoria em]; redação de textos publicitários [assessoria em]; redação de textos publicitários;
relações públicas - [informação em]; relações
públicas - [consultoria em]; relações públicas [assessoria
em];
relações
públicas;
textos
publicitários (publicação de -) - [informação em];
textos publicitários (publicação de -) - [consultoria
em]; textos publicitários (publicação de -) [assessoria em]; textos publicitários (publicação de ); obra artística, agenciamento, gestão e
intermediação - [informação em]; obra artística,
agenciamento, gestão e intermediação - [consultoria
em]; obra artística, agenciamento, gestão e
intermediação - [assessoria em]; obra artística,
agenciamento, gestão e intermediação; organização
e administração de empresa - [informação em];
organização e administração de empresa [consultoria em]; organização e administração de
empresa - [assessoria em]; organização e
administração de empresa; produção de filme
publicitário [ompi] - [informação em]; produção de
filme publicitário [ompi] - [consultoria em]; produção
de filme publicitário [ompi] - [assessoria em];
produção de filme publicitário [ompi]; publicidade por
qualquer meio - [informação em]; publicidade por
qualquer meio - [consultoria em]; publicidade por
qualquer meio - [assessoria em]; publicidade por
qualquer meio; redação de textos publicitários [ompi]
- [informação em]; redação de textos publicitários
[ompi] - [consultoria em]; redação de textos
publicitários [ompi] - [assessoria em]; redação de
textos publicitários [ompi];
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.905779762 15/01/2013
003
Tit.YANNE TEIXEIRA LEMOS 90244494134
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14054467000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DEVASSA LINGERIES E PRODUTOS
EROTICOS
NCL(10) 35 demonstração de produtos - [informação
em]; demonstração de produtos - [consultoria em];
demonstração de produtos - [assessoria em];
demonstração de produtos; distribuição de amostras
- [informação em]; distribuição de amostras -
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[consultoria em]; distribuição de amostras [assessoria em]; distribuição de amostras; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors] - [informação em];
externa (publicidade -) [letreiros, outdoors] [consultoria em]; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors]; promoção de vendas [para
terceiros] - [informação em]; promoção de vendas
[para terceiros] - [consultoria em]; promoção de
vendas [para terceiros] - [assessoria em]; promoção
de vendas [para terceiros]; propaganda - [informação
em]; propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; publicidade [informação em]; publicidade - [consultoria em];
publicidade - [assessoria em]; publicidade;
publicidade on-line em rede de computadores [informação em]; publicidade on-line em rede de
computadores - [consultoria em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [assessoria em];
publicidade on-line em rede de computadores;
administração comercial - [informação em];
administração comercial - [consultoria em];
administração comercial - [assessoria em];
administração comercial; administração de empresa
- [informação em]; administração de empresa [consultoria em]; administração de empresa [assessoria em]; administração de empresa;
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em franquia, exceto
licenciamento da propriedade intelectual [gestão
comercial] - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade intelectual [gestão comercial] [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
do vestuário; comércio (através de qualquer meio)
de cosméticos - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de cosméticos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de couro - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de couro - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de couro [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de couro; comércio (através de qualquer meio)
de escovas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de escovas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de escovas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de escovas; comércio (através de qualquer
meio) de imitações de couro - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de imitações de
couro - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de imitações de couro - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
lubrificantes - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de lubrificantes - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de lubrificantes
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de lubrificantes; comércio (através de qualquer
meio) de preparações farmacêuticas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de preparações farmacêuticas;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [assessoria em];
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comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de roupas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de roupas
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sabões - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de sabões [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sabões - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de sabões; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de velas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de velas - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de velas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de velas;
publicidade por qualquer meio - [informação em];
publicidade por qualquer meio - [consultoria em];
publicidade por qualquer meio - [assessoria em];
publicidade por qualquer meio;
Procurador: WHINTER BORGES DO NASCIMENTO
FILHO
No.905779770 15/01/2013
003
Tit.COOP. REGIONAL AGRO PECUÁRIA SANTA
RITA DO SAPUCAÍ LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24490401000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RITA
NCL(10) 30 açúcar *; adoçantes naturais;
alimentares (massas -); alimentos (essências para -)
[exceto essências etéreas e óleos essenciais];
amêndoas (bolinhos ou biscoitos de -); amêndoas
(confeitos de -); amêndoas (pasta de -); amêndoas
torradas; amendoins (confeitos de -); aromáticas
(preparações -) para uso alimentar; aveia (alimentos
à base de -); aveia (farinha de -); aveia (flocos de -);
aveia
descascada;
aveia
moída;
baunilha
[flavorizante]; bebidas (flavorizantes para -), exceto
óleos essenciais; bebidas à base de cacau; bebidas
à base de café; bebidas à base de chá; bebidas à
base de chocolate; biscoitos; biscoitos; biscoitos
amanteigados; biscoitos de água e sal; bolachas;
bolo (massa para -); bolo (pó para -); bolos; bolos
(flavorizantes para -), exceto óleos essenciais;
bombons; brioches; cacau; cacau (bebidas de -) com
leite; cacau (produtos de -); café; café (bebidas à
base de -); café (preparações vegetais para uso
como substitutos de-); café (sucedâneos de -); café
não torrado; canela [especiaria]; caramelos [doces];
cereais secos (flocos de -); chá gelado; chá*;
chicória [sucedâneo de café]; chocolate; chocolate
(bebidas à base de -); confeitos; confeitos *;
confeitos para decoração de árvores de natal;
congelado (iogurte -); creme batido (preparações
para engrossar -); descascada (aveia -); doces
[confeitos]; doces com hortelã-pimenta; essências
para alimentos [exceto essências etéreas e óleos
essenciais]; farináceos (alimentos -); farinha de
rosca; farinha de milho; farinha de milho; farinha
moída (produtos de -); farinhas*; farinhas*; fermento;
fermento; fermento (pão sem -); fermentos para
massas; flavorizantes para bebidas, exceto óleos
essenciais; flavorizantes para bebidas, exceto óleos
essenciais; flavorizantes para bolos, exceto óleos
essenciais; flavorizantes para bolos, exceto óleos
essenciais; flavorizantes para café; flavorizantes,
exceto óleos essenciais; flavorizantes, exceto óleos
essenciais; flocos de aveia; flocos de milho; flocos
de milho; fondants [confeitos]; frutas (geléias de -)
[confeitos]; gelado (chá -); gelado (iogurte -); gelados
comestíveis; gelados comestíveis (pós para preparar
-); geléia real; geléias de frutas [confeitos]; glúten
preparado para fins alimentares; hortelã-pimenta

(doces com -); iogurte congelado; iogurte gelado;
maionese; massa para bolo; massa para bolo;
massas [alimentares]; massas alimentares; massas
com ovos [talharim]; mel; melaço (xarope de -);
melaço para uso alimentar; menta para confeitos;
milho (farinha de -); milho (farinha de -); milho (flocos
de -); milho (flocos de -); milho moído; milho para
pipoca; milho torrado; moído (milho -); molho de
tomate;
molhos
[condimentos];
pãezinhos;
pãezinhos; pão; pão de gengibre; pipoca (milho para
-); pó para bolo; preparações vegetais para uso
como substitutos de café; pudins; ravióli; real (geléia
-); sagu; sal de cozinha; sal para conservar
alimentos; soja (farinha de -); sorvete; sorvete;
sorvetes; sorvetes; sorvetes (pós para preparar -);
sucedâneos de café; talharim; talharim; tempero
[condimento]; temperos; tomate (molho de -); torrado
(milho -); trigo (farinha de -); amendoim doce; aveia
integral em pó; bala comestível; bolo, preparado
para consumo final, confeitado ou não; brigadeiro,
cajuzinho e quindim; cacau [doce de-]; cacau em pó;
café em grão; café em pó; café solúvel; cajuzinho,
brigadeiro e quindim; chá da china; chá de flor;
chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para
fabricação
de
bebidas];
churros
[doce];
complemento/ suplemento alimentar composto por
cereais [não medicinal]; extrato de café; farinha com
levedura comestível; farinha de arroz [para uso
alimentar]; farinha de aveia; farinha de batata;
farinha de cevada; farinha de mandioca; farinha de
tapioca; farinha de trigo; farinha integral [uso
alimentar]; floco de cereal; fubá; goiabada; lasanha;
leite de soja [condimento]; orégano; pipoca doce
[pronta]; pipoca salgada [pronta]; pó para fabricação
de doce; quindim, brigadeiro e cajuzinho; rapadura
[açúcar mascavo, em forma de pequeno tijolo];
suspiro; tortas [doces e salgadas];
Procurador: SIGILO`S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.905779819 15/01/2013
003
Tit.SPRINGER CARRIER LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10948651000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MINUTE
NCL(10) 11 ar condicionado (instalações de -); arcondicionado (aparelhos de -);
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905779827 15/01/2013
003
Tit.SBPS HAIR ESTÉTICA LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17251948000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DAYMOM STUDIO
NCL(10) 44 salões de beleza; assessoria,
consultoria e informação sobre beleza;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905779835 15/01/2013
003
Tit.EVANDRO BORDIN ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09320810000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARTE NA RUA
NCL(10) 35 organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade externa
[letreiros, outdoors] - [informação em]; publicidade
externa [letreiros, outdoors] - [consultoria em];
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [assessoria
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors];
administração comercial - [informação em];
administração comercial - [consultoria em];
administração comercial - [assessoria em];
administração comercial; administração de empresa
- [informação em]; administração de empresa [consultoria em]; administração de empresa [assessoria em]; administração de empresa;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
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chapelaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de chapelaria - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos ortopédicos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos ortopédicos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de roupas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de roupas - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de roupas
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; organização e administração de
empresa - [informação em]; organização e
administração de empresa - [consultoria em];
organização e administração de empresa [assessoria em]; organização e administração de
empresa;
Procurador: WHINTER BORGES DO NASCIMENTO
FILHO
No.905779843 15/01/2013
003
Tit.SPRINGER CARRIER LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10948651000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MINUTE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905779878 15/01/2013
Tit.GILMAR RONEY DE QUEIROZ (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17352314000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Prospectus
NCL(10) 41 curso de idioma;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905779886 15/01/2013
003
Tit.SPRINGER CARRIER LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10948651000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MINUTE
NCL(10) 37 ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -); instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação e reparo de equipamentos de
refrigeração;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905779908 15/01/2013
003
Tit.SBPS HAIR ESTÉTICA LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17251948000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

Marca: DAYMOM CONSULTING
NCL(10) 44 salões de beleza; assessoria,
consultoria e informação sobre beleza;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905780043 15/01/2013
003
Tit.BRAND IT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10965593000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EVOKING
NCL(10) 09 armações de óculos; estojos de óculos;
estojos para lentes de contato; estojos para óculos;
lentes corretivas [óptica]; lentes de aumento; lentes
de contato; lentes de contato (estojos para -); lentes
ópticas; objetivas [lentes] [óptica]; oculares
(instrumentos contendo -); oculista (artigos de -);
óculos; óculos (armação de -); óculos (cordões para
-) [pincenê]; óculos (correntes para -); óculos
(estojos para -); óculos (lentes de -); óculos
antiofuscantes; óculos de sol; óculos para esportes;
ópticas (lentes -); viseiras antiofuscantes; viseira de
proteção;
Procurador: GUSTAVO LEITE MARTINS
No.905780060 15/01/2013
003
Tit.SPRINGER CARRIER LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10948651000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MINUTE GRILL
NCL(10) 11 ar condicionado (instalações de -); arcondicionado (aparelhos de -);
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905780078 15/01/2013
003
Tit.PACKIT, LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8920940
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PACKIT
NCL(10) 21 recipientes térmicos para alimentos;
recipientes térmicos para bebidas;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.905780086 15/01/2013
003
Tit.MARCIO RODRIGO TAMEGA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27699432860
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIGITAX FORMATURAS
NCL(10) 41 filmagem em vídeo - [informação em];
filmagem em vídeo - [consultoria em]; filmagem em
vídeo - [assessoria em]; filmagem em vídeo;
fotografia - [informação em]; fotografia - [consultoria
em]; fotografia - [assessoria em]; fotografia;
fotográficas (reportagens -) - [informação em];
fotográficas (reportagens -) - [consultoria em];
fotográficas (reportagens -) - [assessoria em];
fotográficas (reportagens -); microfilmagem [informação em]; microfilmagem - [consultoria em];
microfilmagem - [assessoria em]; microfilmagem;
produção de filmes, exceto para fins de publicidade [informação em]; produção de filmes, exceto para
fins de publicidade - [consultoria em]; produção de
filmes, exceto para fins de publicidade - [assessoria
em]; produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de vídeos - [informação em];
produção de vídeos - [consultoria em]; produção de
vídeos - [assessoria em]; produção de vídeos;
vídeos (produção de -) - [informação em]; vídeos
(produção de -) - [consultoria em]; vídeos (produção
de -) - [assessoria em]; vídeos (produção de -);
videoteipe (edição de -) - [informação em]; videoteipe
(edição de -) - [consultoria em]; videoteipe (edição de
-) - [assessoria em]; videoteipe (edição de -); agência
fotográfica - [informação em]; agência fotográfica [consultoria em]; agência fotográfica - [assessoria
em]; agência fotográfica; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [informação em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) - [consultoria em]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [assessoria em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); provimento de web site disponibilizando
fotos, áudio e vídeo não downloadble [serviço de

entretenimento] - [informação em]; provimento de
web site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[consultoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[assessoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905780094 15/01/2013
003
Tit.SPRINGER CARRIER LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10948651000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MINUTE GRILL
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905780213 15/01/2013
003
Tit.ECOHUB TREINAMENTO NA AREA DE MEIO
AMBIENTE LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15542354000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ECOHUB
NCL(10) 35 negócios (consultoria em gestão de -) [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [consultoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905780221 15/01/2013
003
Tit.MILENA CHRISTINA GANON (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22012220886
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EU AMO AJUDAR
NCL(10) 42 fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores (se o serviço for
de desenvolvimento de um software/website para
terceiros) - [informação em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905780230 15/01/2013
003
Tit.SANDRA TERESINHA DE OLIVEIRA SILVA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67193137972
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: topemail
NCL(10) 35 publicidade on-line em rede de
computadores;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905780256 15/01/2013
003
Tit.PATRICIA PECK PINHEIRO ADVOGADOS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07913446000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Patricia Peck Pinheiro Advogados
NCL(10) 45 pesquisas jurídicas - [consultoria em];
pesquisas jurídicas - [assessoria em]; pesquisas
jurídicas;
resolução
de
disputas
[serviços
extrajudiciais de-); serviços jurídicos; assessoria,
consultoria e informação sobre assuntos jurídicos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre assuntos jurídicos - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
assuntos jurídicos; assessoria, consultoria e
informação sobre serviços legais no campo das leis
de privacidade e segurança, normas e regulamentos
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre serviços legais no campo das leis
de privacidade e segurança, normas e regulamentos
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre serviços legais no campo das leis
de privacidade e segurança, normas e regulamentos;
assessoria, consultoria e informações sobre
compilação e interpretação da legislação aplicável
(se consultoria jurídica);
Procurador: DIEGO PEREZ MARTIN DE ALMEIDA

812 DIRMA – Despachos em Pedidos

No.905780280 15/01/2013
003
Tit.SPRINGER CARRIER LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10948651000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MINUTE GRILL
NCL(10) 37 ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -); instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação e reparo de equipamentos de
refrigeração;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905780329 15/01/2013
003
Tit.PATRICIA PECK PINHEIRO ADVOGADOS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07913446000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PPP Advogados
NCL(10) 45 pesquisas jurídicas - [consultoria em];
pesquisas jurídicas - [assessoria em]; pesquisas
jurídicas;
resolução
de
disputas
[serviços
extrajudiciais de-); serviços jurídicos; assessoria,
consultoria e informação sobre assuntos jurídicos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre assuntos jurídicos - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
assuntos jurídicos; assessoria, consultoria e
informação sobre serviços legais no campo das leis
de privacidade e segurança, normas e regulamentos
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre serviços legais no campo das leis
de privacidade e segurança, normas e regulamentos
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre serviços legais no campo das leis
de privacidade e segurança, normas e regulamentos;
assessoria, consultoria e informações sobre
compilação e interpretação da legislação aplicável
(se consultoria jurídica);
Procurador: DIEGO PEREZ MARTIN DE ALMEIDA
No.905780396 15/01/2013
003
Tit.CD PRODUÇÕES DE SHOWS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15471872000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FESTA BAILE
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -) - [informação em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
conferências (organização e apresentação de -) [assessoria em]; conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -) - [informação em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
congressos (organização e apresentação de -) [assessoria em]; congressos (organização e
apresentação
de
-);
entretenimento
[lazer]
(informações sobre -) - [informação em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [consultoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [assessoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); festas (planejamento de -) [informação em]; festas (planejamento de -) [consultoria em]; festas (planejamento de -) [assessoria em]; festas (planejamento de -);
organização e apresentação de conferências [informação em]; organização e apresentação de
conferências - [consultoria em]; organização e
apresentação de conferências - [assessoria em];
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos [informação em]; organização e apresentação de
congressos - [consultoria em]; organização e
apresentação de congressos - [assessoria em];
organização e apresentação de congressos;
planejamento de festas - [informação em];
planejamento de festas - [consultoria em];
planejamento de festas - [assessoria em];
planejamento de festas; produção musical [informação em]; produção musical - [consultoria
em]; produção musical - [assessoria em]; produção
musical; recreação (informações sobre -) [informação em]; recreação (informações sobre -) [consultoria em]; recreação (informações sobre -) [assessoria em]; recreação (informações sobre -);
teatro de variedades [espetáculos musicais] -
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[informação em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais] - [consultoria em]; teatro de variedades
[espetáculos musicais] - [assessoria em]; teatro de
variedades [espetáculos musicais]; agente artístico;
literário e cultural [promotor de evento] - [informação
em]; agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento] - [consultoria em]; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] - [assessoria em];
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento]; aluguel de salão de festas para eventos [informação em]; aluguel de salão de festas para
eventos - [consultoria em]; aluguel de salão de
festas para eventos - [assessoria em]; aluguel de
salão de festas para eventos; animação de festa [informação em]; animação de festa - [consultoria
em]; animação de festa - [assessoria em]; animação
de festa; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; cerimonial de eventos
(serviços relativos ao -) - [informação em]; cerimonial
de eventos (serviços relativos ao -) - [consultoria
em]; cerimonial de eventos (serviços relativos ao -) [assessoria em]; cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -); decoração de festa, cerimonial e
outros eventos - [informação em]; decoração de
festa, cerimonial e outros eventos - [consultoria em];
decoração de festa, cerimonial e outros eventos [assessoria em]; decoração de festa, cerimonial e
outros eventos; locutor de eventos - [informação em];
locutor de eventos - [consultoria em]; locutor de
eventos - [assessoria em]; locutor de eventos;
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [informação em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [consultoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [assessoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais]; serviços
de representação de classe, a saber, promoção de
lazer e entretenimento - [informação em]; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento - [consultoria em]; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento - [assessoria em]; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento; sonorização de eventos para
empresas e similares - [informação em]; sonorização
de eventos para empresas e similares - [consultoria
em]; sonorização de eventos para empresas e
similares - [assessoria em]; sonorização de eventos
para empresas e similares;
Procurador: DNA BRASIL - GESTÃO DE MARCAS
No.905780426 15/01/2013
003
Tit.SPRINGER CARRIER LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10948651000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAGNO
NCL(10) 11 ar-condicionado (aparelhos de -);
instalações de ar condicionado;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905780442 15/01/2013
003
Tit.SPRINGER CARRIER LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10948651000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAGNO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905780477 15/01/2013
003
Tit.ANA PAULA QUEIROZ SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18603400830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Revista A Brasileira
NCL(10) 16 calendários; canetas; catálogos;
circulares; fichários para papéis soltos; folhetos;
formulários [impressos]; fotografias [impressos];
impressas (publicações -); impresso (material -);
jornais; marcadores de livros; moldes para

confecção de vestuário; panfletos [flyers]; papéis
soltos (fichários para -); periódicos; publicações
impressas; revistas [periódicos]; revistas em
quadrinhos; agenda; apostila para fim educacional;
boletim informativo; caderno escolar; diário;
dicionário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905780485 15/01/2013
003
Tit.SPRINGER CARRIER LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10948651000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAGNO
NCL(10) 37 ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -); instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação e reparo de equipamentos de
refrigeração;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905780566 15/01/2013
003
Tit.VIFOUR COMERCIO DE CONFECÇÕES E
ALIMENTOS LTDA - EPP (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08975700000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YOGOMANIA
NCL(10) 30 sorvetes; frozens [iogurte congelado];
iogurte gelado [sorvete à base de iogurte];
Procurador: MARCIA MARINI DA SILVA
No.905780612 15/01/2013
003
Tit.PATRICIA PECK PINHEIRO CONSULTORIA E
DESENVOLVIMENTO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12584902000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Patricia Peck Pinheiro Treinamentos
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento] - [consultoria em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [assessoria em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios;
orientação [treinamento] - [consultoria em];
orientação [treinamento] - [assessoria em];
orientação [treinamento]; publicação de livros;
publicação de textos [exceto para publicidade];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable]; treinamento prático [demonstração];
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino]; assessoria,
consultoria e informação ensino;
Procurador: DIEGO PEREZ MARTIN DE ALMEIDA
No.905780655 15/01/2013
003
Tit.ADM HALL LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05537594000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ADBF - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
BAHIA DE FEIRA
NCL(10) 41 clubes (serviços de -) [lazer ou
educação]; competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
competições
desportivas (organização de -); desportivos (serviços
de acampamentos -); organização de competições
desportivas; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; assessoria, consultoria e
informação em educação física;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905780663 15/01/2013
003
Tit.FITZAN DO BRASIL INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05056444000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PERVISEPT
NCL(10) 05 antissépticos; medicamentos para uso
humano; pele (preparações farmacêuticas para
cuidar da -); preparações farmacêuticas;
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Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905780825 15/01/2013
003
Tit.ANA MAURA LUGLI DOS SANTOS (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71357548915
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MISS E MISTER BRASIL TOP INFANTO
JUVENIL E ADULTO
NCL(10) 41 concursos de beleza (organização de -) [informação em]; concursos de beleza (organização
de -) - [consultoria em]; concursos de beleza
(organização de -) - [assessoria em]; concursos de
beleza (organização de -); organização de concursos
de beleza - [informação em]; organização de
concursos de beleza - [consultoria em]; organização
de concursos de beleza - [assessoria em];
organização de concursos de beleza;
Procurador: ELSI LUISA PARRON BUIAR
No.905781015 15/01/2013
003
Tit.VIFOUR COMERCIO DE CONFECÇÕES E
ALIMENTOS LTDA - EPP (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08975700000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YOGOMANIA
NCL(10) 43 cafeterias; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço;
Procurador: MARCIA MARINI DA SILVA
No.905781430 15/01/2013
003
Tit.DASILVA & FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS
PARA CONDOMÍNIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07589940000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SINDCON ASSESSORIA CONDOMINIAL
LTDA ME
NCL(10) 35 apoio administrativo e secretariado [informação em]; apoio administrativo e secretariado
- [consultoria em]; apoio administrativo e
secretariado - [assessoria em]; apoio administrativo
e secretariado;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905781465 15/01/2013
Tit.LVG SRL (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8921032
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INAZ

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 lavagem de carros; lavagem de veículos;
limpeza de veículo; lubrificação de veículos;
manutenção de veículos; manutenção e reparo de
automóveis; polimento de veículo; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo]; serviços de
postos de gasolina; tratamento antioxidante para
veículos;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.905781635 15/01/2013
003
Tit.BNECEE - BASE NACIONAL DE ESTÁGIO
CONEXÃO ESTUDANTE EMPRESA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12489579000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WEMBLEY IDIOMAS

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1
NCL(10) 41 academias [educação]; educação
(informações sobre -) [instrução]; educação (serviços
de -); ensino (serviços de -); informações sobre
educação [instrução]; tradução; curso de idioma;
cursos livres [ensino];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905781643 15/01/2013
003
Tit.PATRICIA PECK PINHEIRO CONSULTORIA E
DESENVOLVIMENTO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12584902000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Patricia Peck Pinheiro Treinamentos

No.905781473 15/01/2013
003
Tit.GIBSON GUITAR CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7322763
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLYING V
NCL(10) 15 instrumentos musicais de corda; violões,
guitarras;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905781619 15/01/2013
Tit.DONGFENG MOTOR CO.,LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8921024
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: T-LIFT

No.905781651 15/01/2013
003
Tit.PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73994413168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Valentin Investimentos

No.905781627 15/01/2013
003
Tit.GIBSON GUITAR CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7322763
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EXPLORER
NCL(10) 15 instrumentos musicais de corda; violões,
guitarras;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); orientação [treinamento];
assessoria, consultoria e informação em edição;
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA

congressos; organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento] - [consultoria em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [assessoria em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios;
orientação [treinamento] - [consultoria em];
orientação [treinamento] - [assessoria em];
orientação [treinamento]; publicação de livros;
publicação de textos [exceto para publicidade];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
treinamento prático [demonstração]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino;
Procurador: DIEGO PEREZ MARTIN DE ALMEIDA

003

CFE(4) 26.2.7; 26.7.1; 27.5.1; 29.1.1
NCL(10) 41 educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); organização e apresentação de

CFE(4) 26.11.3; 26.11.12; 26.15.1; 27.7.1; 29.1.12
NCL(10) 36 administração financeira - [informação
em]; administração financeira - [consultoria em];
administração financeira - [assessoria em];
administração financeira; análise financeira [informação em]; análise financeira - [consultoria
em]; análise financeira - [assessoria em]; análise
financeira; bolsa de valores (cotações de -) [informação em]; bolsa de valores (cotações de -) [consultoria em]; bolsa de valores (cotações de -) [assessoria em]; bolsa de valores (cotações de -);
câmbio (operações de -) - [informação em]; câmbio
(operações de -) - [consultoria em]; câmbio
(operações de -) - [assessoria em]; câmbio
(operações de -); capital (investimentos de -)
[finanças] - [informação em]; capital (investimentos
de -) [finanças] - [consultoria em]; capital
(investimentos de -) [finanças] - [assessoria em];
capital (investimentos de -) [finanças]; corretagem * [informação em]; corretagem * - [consultoria em];
corretagem * - [assessoria em]; corretagem *;
corretagem de valores - [consultoria em]; corretagem
de valores - [assessoria em]; corretagem de valores;
financeira (avaliação -) [seguros, bancos, imóveis] [informação em]; financeira (avaliação -) [seguros,
bancos, imóveis] - [consultoria em]; financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis] - [assessoria
em]; financeira (avaliação -) [seguros, bancos,
imóveis]; financeira (consultoria -) - [informação em];
financeira (consultoria -) - [consultoria em]; financeira
(consultoria -) - [assessoria em]; financeira
(consultoria -); financeiras (informações -) [informação em]; financeiras (informações -) [consultoria em]; financeiras (informações -) [assessoria em]; financeiras (informações -); fundos
(transferência eletrônica de -) - [informação em];
fundos (transferência eletrônica de -) - [consultoria
em]; fundos (transferência eletrônica de -) [assessoria em]; fundos (transferência eletrônica de ); fundos de investimentos [finanças] - [informação
em]; fundos de investimentos [finanças] - [consultoria
em]; fundos de investimentos [finanças] - [assessoria
em];
fundos
de
investimentos
[finanças];
investimentos de capital [finanças] - [informação em];
investimentos de capital [finanças] - [consultoria em];
investimentos de capital [finanças] - [assessoria em];
investimentos de capital [finanças]; seguros [informação em]; seguros - [consultoria em]; seguros
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- [assessoria em]; seguros; valores (corretagem de-)
- [informação em]; valores (corretagem de-) [consultoria em]; valores (corretagem de-) [assessoria em]; valores (corretagem de-);
acompanhamento de conta - [informação em];
acompanhamento de conta - [consultoria em];
acompanhamento de conta - [assessoria em];
acompanhamento de conta; administração de fundo
de investimento - [informação em]; administração de
fundo de investimento - [consultoria em];
administração de fundo de investimento - [assessoria
em]; administração de fundo de investimento;
administração de seguro - [informação em];
administração de seguro - [consultoria em];
administração de seguro - [assessoria em];
administração de seguro; administração financeira [informação em]; administração financeira [consultoria em]; administração financeira [assessoria em]; administração financeira; agente
autônomo de investimento - [informação em]; agente
autônomo de investimento - [consultoria em]; agente
autônomo de investimento - [assessoria em]; agente
autônomo de investimento; análise e gestão de
crédito - [informação em]; análise e gestão de crédito
- [consultoria em]; análise e gestão de crédito [assessoria em]; análise e gestão de crédito;
assessoria consultoria e informação técnica em
seguro - [informação em]; assessoria consultoria e
informação técnica em seguro - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação técnica em
seguro - [assessoria em]; assessoria consultoria e
informação técnica em seguro; assessoria,
consultoria e informação bancária - [informação em];
assessoria, consultoria e informação bancária [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação bancária - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação bancária; assessoria,
consultoria e informação em administração de
dívidas - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em administração de dívidas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de dívidas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de dívidas; assessoria,
consultoria e informação em administração de
patrimônio - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em administração de patrimônio [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de patrimônio [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de patrimônio;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de riscos financeiros - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros; assessoria,
consultoria e informação em empréstimos [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em empréstimos - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
empréstimos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em fundo de investimentos
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em fundo de investimentos - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em fundo
de investimentos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em fundo de investimentos;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em investimentos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em investimentos - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos; assessoria, consultoria e informação
em mercado de ações - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em mercado de ações [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em mercado de ações - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em mercado de
ações; assessoria, consultoria e informação em
planejamento financeiro - [informação em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro - [consultoria em];
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assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro; assessoria, consultoria e
informação em seguros - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em seguros [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em seguros - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em seguros;
assessoria, consultoria e informação especializada
em matéria de previdência privada - [informação
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
especializada em matéria de previdência privada [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação especializada em matéria de previdência
privada - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação especializada em matéria de previdência
privada; assessoria, consultoria e informação na
área econômico-financeira - [informação em];
assessoria, consultoria e informação na área
econômico-financeira - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação na área econômicofinanceira - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação na área econômico-financeira;
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [informação em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores; assessoria, consultoria e
informações sobre investimento bancário [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre investimento bancário [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre investimento bancário [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
investimento
bancário;
assessoria, consultoria e informações sobre seguros
[serviços financeiros] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre seguros [serviços
financeiros]
[consultoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre seguros [serviços
financeiros]
[assessoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre seguros [serviços
financeiros]; banco comercial [serviços financeiros] [informação em]; banco comercial [serviços
financeiros] - [consultoria em]; banco comercial
[serviços financeiros] - [assessoria em]; banco de
investimento [serviços financeiros] - [informação em];
banco de investimento [serviços financeiros] [consultoria em]; banco de investimento [serviços
financeiros] - [assessoria em]; banco de investimento
[serviços financeiros]; banco múltiplo com ou sem
carteira comercial [serviços financeiros] - [informação
em]; banco múltiplo com ou sem carteira comercial
[serviços financeiros] - [consultoria em]; banco
múltiplo com ou sem carteira comercial [serviços
financeiros] - [assessoria em]; banco múltiplo com ou
sem carteira comercial [serviços financeiros]; bolsa
de mercadoria e de futuro (cotações de - ) [informação em]; bolsa de mercadoria e de futuro
(cotações de - ) - [consultoria em]; bolsa de
mercadoria e de futuro (cotações de - ) - [assessoria
em]; bolsa de mercadoria e de futuro (cotações de ); caderneta de poupança [serviços financeiros] [informação em]; caderneta de poupança [serviços
financeiros] - [consultoria em]; caderneta de
poupança [serviços financeiros] - [assessoria em];
caderneta de poupança [serviços financeiros];
câmbio monetário - [informação em]; câmbio
monetário - [consultoria em]; câmbio monetário [assessoria em]; câmbio monetário; carteira de
investidor estrangeiro [serviços financeiros] [informação em]; carteira de investidor estrangeiro
[serviços financeiros] - [consultoria em]; carteira de
investidor estrangeiro [serviços financeiros] [assessoria em]; carteira de investidor estrangeiro
[serviços financeiros]; clube de investimento
[serviços financeiros] - [informação em]; clube de
investimento [serviços financeiros] - [consultoria em];
clube de investimento [serviços financeiros] [assessoria em]; clube de investimento [serviços
financeiros]; corretagem de seguro financeiro [informação em]; corretagem de seguro financeiro -

[consultoria em]; corretagem de seguro financeiro [assessoria em]; corretagem de seguro financeiro;
custódia de valor - [informação em]; custódia de
valor - [consultoria em]; custódia de valor [assessoria em]; custódia de valor; depósito de
valores - [informação em]; depósito de valores [consultoria em]; depósito de valores - [assessoria
em]; depósito de valores; home-banking [informação em]; home-banking - [consultoria em];
home-banking - [assessoria em]; home-banking;
corretagem de ações (serviços de -) - [informação
em]; corretagem de ações (serviços de -) [consultoria em]; corretagem de ações (serviços de -)
- [assessoria em]; corretagem de ações (serviços de
-);
Procurador: O PRÓPRIO
No.905781660 15/01/2013
Tit.GIBSON GUITAR CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7322763
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EPIPHONE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 09 amplificadores;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905781813 15/01/2013
Tit.GIBSON GUITAR CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7322763
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EPIPHONE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 15 baixos; bandolins; instrumentos musicais
de corda; violões, guitarras; banjo;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905781821 15/01/2013
Tit.GIBSON GUITAR CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7322763
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 27.5.1,21
NCL(10) 15 baixos; instrumentos musicais de corda;
violões, guitarras;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
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No.905781830 15/01/2013
Tit.PORTO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15468885000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Eu amo Café

DIRMA – Despachos em Pedidos 815

003

No.905781864 15/01/2013
003
Tit.GIBSON GUITAR CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7322763
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KRK
NCL(10) 09 amplificadores;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905781872 15/01/2013
Tit.GIBSON GUITAR CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7322763
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Gibson

CFE(4) 2.9.1
NCL(10) 30 alimentos farináceos; bebidas à base de
cacau; bebidas à base de café; bebidas à base de
chocolate; biscoitos amanteigados; biscoitos de
água e sal; bolachas; bolos; café; café (bebidas de -)
com leite; café não torrado; condimentos; confeitos *;
doces*; especiarias; farinhas*; flavorizantes para
café; geléia real; geléias de frutas [confeitos];
pãezinhos; pão; pastelaria; petits fours (fr.)
[pastelaria]; pizzas; pó para bolo; preparações
vegetais para uso como substitutos de café;
sanduíches; sucedâneos de café; tempero
[condimento]; temperos; tortas; bala comestível; café
em grão; café em pó; café solúvel; extrato de café;
pó para fabricação de doce; tortas [doces e
salgadas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905781848 15/01/2013
003
Tit.CLAUDETE JACYCZEN (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30249694972
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CEQNEP
NCL(10) 44 assistência médica; centro médico;
médica (serviços de clínica-); saúde (serviços de -);
serviços de clínica médica; alimentação natural,
macrobiótica [serviços médicos de nutrição]; análise
e prognóstico nutricional; análise farmacêutica;
assessoria, consultoria e informação em nutrição;
assessoria, consultoria e informação sobre
suplementos dietéticos e nutrição; aviamento de
receita em farmácia de manipulação; consultas
médicas
[serviços
médicos];
farmácia
de
manipulação [manipulação de medicamentos];
manipulação de fórmulas medicinais; nutricionista
[serviço de -]; orientação nutricional;
Procurador: ELSI LUISA PARRON BUIAR
No.905781856 15/01/2013
003
Tit.LUCAS JOSÉ MOREIRA TONIOLO ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12935580000198
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de fios e fibras para uso
têxtil; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
matérias têxteis fibrosas em bruto; comércio (através
de qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de tecidos;
Procurador: PAULO CICERO DA SILVA SANTOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 15 baixos; bandolins; instrumentos musicais
de corda; violões, guitarras; banjo;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

No.905781902 15/01/2013
003
Tit.PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22229207000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SANTA AMÁLIA ALIMENTOS

No.905781880 15/01/2013
003
Tit.WEBAULA -PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
EDUCAÇÃO S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06954022000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CURSOS PARA TODOS WEBAULA

CFE(4) 2.7.23; 27.5.1
NCL(10) 41 cursos por correspondência; editoração
eletrônica; educação (serviços de -); ensino (serviços
de -); instrução (serviços de -); oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento]; orientação [treinamento]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; curso de idioma; curso técnico de
formação; cursos livres [ensino];
Procurador: SÂMIA AMIN SANTOS
No.905781899 15/01/2013
Tit.CADAN DO BRASIL DISTRIBUIDORA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10767496000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CADAN DO BRASIL

CFE(4) 9.3.1; 9.3.16; 9.7.5; 9.9.1,7
NCL(10) 25 bermudas; bonés; calçados *; calças;
calças compridas; calções de banho [sungas];
camisas; coletes; cuecas; gorros; íntima (roupa -);
luvas [vestuário]; meias; praia (roupas de -);
pulôveres; roupa de baixo; roupa íntima; sungas;
bermuda para prática de esporte; boné; calçado
esportivo; chinelo [vestuário comum];
Procurador: O PRÓPRIO.

003

CFE(4) 25.1.5; 26.4.6; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para bebês; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de sementes,
plantas e flores naturais; comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905781910 15/01/2013
003
Tit.GIBSON GUITAR CORP. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7322763
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SG
NCL(10) 15 baixos; instrumentos musicais de corda;
violões, guitarras;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

003
No.905781929 15/01/2013
Tit.'L.M - RIO PRETO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - ME' (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14468753000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TUDO JÓIAS

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de equipamento de
processamento de dados e computadores; comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905782011 15/01/2013
003
Tit.CLAUDETE JACYCZEN (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30249694972
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CEQNEP EXCELÊNCIA EM NUTRIÇÃO
CLÍNICA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; centro médico;
médica (serviços de clínica-); saúde (serviços de -);
serviços de clínica médica; alimentação natural,
macrobiótica [serviços médicos de nutrição]; análise
e prognóstico nutricional; análise farmacêutica;
assessoria, consultoria e informação em nutrição;
assessoria, consultoria e informação sobre
suplementos dietéticos e nutrição; aviamento de
receita em farmácia de manipulação; consultas
médicas
[serviços
médicos];
farmácia
de
manipulação [manipulação de medicamentos];
manipulação de fórmulas medicinais; nutricionista
[serviço de -]; orientação nutricional;
Procurador: ELSI LUISA PARRON BUIAR
No.905782020 15/01/2013
003
Tit.DOUTOR DNA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13203445000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VENDA GARANTIDA SINDIMANIA Pontos
Valem Vendas
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CFE(4) 26.1.4; 26.15.1; 27.1.6
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; aluguel de
espaço publicitário - [informação em]; aluguel de
espaço publicitário - [consultoria em]; aluguel de
espaço publicitário - [assessoria em]; aluguel de
espaço publicitário; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista - [informação em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [consultoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; comparação de preços [informação em]; comparação de preços [consultoria em]; comparação de preços [assessoria em]; comparação de preços; espaço
publicitário (aluguel de -) - [informação em]; espaço
publicitário (aluguel de -) - [consultoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -) - [assessoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -); publicidade on-line em
rede de computadores - [informação em];
publicidade on-line em rede de computadores [consultoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores - [assessoria em]; publicidade on-line
em rede de computadores; anúncio - [informação
em]; anúncio - [consultoria em]; anúncio [assessoria em]; anúncio; assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda [informação em]; assessoria promocional, consultoria
e informação sobre propaganda - [consultoria em];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [assessoria em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em marketing [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e

informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados [informação em]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados - [consultoria em]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados [assessoria em]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados; publicidade por qualquer
meio - [informação em]; publicidade por qualquer
meio - [consultoria em]; publicidade por qualquer
meio - [assessoria em]; publicidade por qualquer
meio; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [informação
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados.;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905782038 15/01/2013
003
Tit.BENEDITO DOS SANTOS CEZARIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10518009866
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 24.17.17; 27.5.3; 27.5.8; 29.1.4,11
NCL(10) 41 grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905782046 15/01/2013
003
Tit.JMRS PUBLICIDADE LTDA ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07603857000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Cozina
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; comerciais
de rádio - [informação em]; comerciais de rádio [consultoria em]; comerciais de rádio - [assessoria
em]; comerciais de rádio; comerciais de televisão [informação em]; comerciais de televisão [consultoria em]; comerciais de televisão [assessoria em]; comerciais de televisão; marketing [informação em]; marketing - [consultoria em];
marketing - [assessoria em]; marketing; produção de
filmes publicitários - [informação em]; produção de
filmes publicitários - [consultoria em]; produção de
filmes publicitários - [assessoria em]; produção de
filmes publicitários; propaganda - [informação em];
propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; publicação de textos
publicitários - [informação em]; publicação de textos
publicitários - [consultoria em]; publicação de textos
publicitários - [assessoria em]; publicação de textos
publicitários; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade de rádio [informação em]; publicidade de rádio - [consultoria
em]; publicidade de rádio - [assessoria em];
publicidade de rádio; publicidade de televisão [informação em]; publicidade de televisão [consultoria em]; publicidade de televisão -
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[assessoria em]; publicidade de televisão; redação
de textos publicitários - [informação em]; redação de
textos publicitários - [consultoria em]; redação de
textos publicitários - [assessoria em]; redação de
textos publicitários; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; produção de filme publicitário [ompi] [informação em]; produção de filme publicitário
[ompi] - [consultoria em]; produção de filme
publicitário [ompi] - [assessoria em]; produção de
filme publicitário [ompi]; publicidade por qualquer
meio - [informação em]; publicidade por qualquer
meio - [consultoria em]; publicidade por qualquer
meio - [assessoria em]; publicidade por qualquer
meio; redação de textos publicitários [ompi] [informação em]; redação de textos publicitários
[ompi] - [consultoria em]; redação de textos
publicitários [ompi] - [assessoria em]; redação de
textos publicitários [ompi];
Procurador: FABIANO NUÑEZ SIMÕES
No.905782054 15/01/2013
Tit.MARLISA ARMARINHOS PRESENTES E
UTILIDADES DO LAR LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82993684000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MarLisa

comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de concha; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de cortiça; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
junco; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madrepérola;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de papel ou papelão; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de vime; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à fotografia;
Procurador: CLEIDE MARIA NIENKOETTER ROSA
No.905782062 15/01/2013
003
Tit.ESPAÇO E EVENTOS IBIRAPUERA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14151090000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Espaço Ibirapuera
NCL(10) 41 aluguel de salão de festas para eventos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905782070 15/01/2013
Tit.LVG SRL (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8921032
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INAZ

003

003

CFE(4) 26.4.18; 27.5.1; 27.5.10,15
NCL(10) 35 compilação de informação para bancos
de dados de computador; documentos (reprodução
de -); fotocópias (serviços de-); comércio (através de
qualquer meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos científicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cinematográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para
conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de peles de animais; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias; comércio (através de qualquer
meio) de imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos; comércio (através de qualquer
meio) de molduras; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum;

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 42 software de computador (atualização de
-); software de computador (elaboração [concepção]
de-); software de computador (manutenção de -);
análise e processamento de dados [serviço de
informática];
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.905782089 15/01/2013
003
Tit.JMRS PUBLICIDADE LTDA ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07603857000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Re9
NCL(10) 35 agenciamento de artistas - [informação
em]; agenciamento de artistas - [consultoria em];
agenciamento de artistas - [assessoria em];
agenciamento de artistas; agências de propaganda [informação em]; agências de propaganda [consultoria em]; agências de propaganda [assessoria em]; agências de propaganda; agências
de publicidade - [informação em]; agências de
publicidade - [consultoria em]; agências de
publicidade - [assessoria em]; agências de
publicidade; aluguel de espaço publicitário [informação em]; aluguel de espaço publicitário [consultoria em]; aluguel de espaço publicitário [assessoria em]; aluguel de espaço publicitário;
aluguel de material publicitário - [informação em];
aluguel de material publicitário - [consultoria em];
aluguel de material publicitário - [assessoria em];
aluguel de material publicitário; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação - [informação
em]; aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação - [consultoria em]; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação - [assessoria
em]; aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação; análise de custo - [informação em];
análise de custo - [consultoria em]; análise de custo [assessoria em]; análise de custo; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [informação em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [consultoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de

comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; artistas (agenciamento de -) [informação em]; artistas (agenciamento de -) [consultoria em]; artistas (agenciamento de -) [assessoria em]; artistas (agenciamento de -);
captação de patrocínio - [informação em]; captação
de patrocínio - [consultoria em]; captação de
patrocínio - [assessoria em]; captação de patrocínio;
comerciais de rádio - [informação em]; comerciais de
rádio - [consultoria em]; comerciais de rádio [assessoria em]; comerciais de rádio; comerciais de
televisão - [informação em]; comerciais de televisão [consultoria em]; comerciais de televisão [assessoria em]; comerciais de televisão; distribuição
de material publicitário - [informação em];
distribuição de material publicitário - [consultoria em];
distribuição de material publicitário - [assessoria em];
distribuição de material publicitário; mala direta
(publicidade por -) - [informação em]; mala direta
(publicidade por -) - [consultoria em]; mala direta
(publicidade por -) - [assessoria em]; mala direta
(publicidade por -); marketing - [informação em];
marketing - [consultoria em]; marketing - [assessoria
em]; marketing; marketing (estudos de -) [informação em]; marketing (estudos de -) [consultoria em]; marketing (estudos de -) [assessoria em]; marketing (estudos de -); material
publicitário (atualização de -) - [informação em];
material publicitário (atualização de -) - [consultoria
em]; material publicitário (atualização de -) [assessoria em]; material publicitário (atualização de
-); material publicitário (distribuição de -) [informação em]; material publicitário (distribuição de
-) - [consultoria em]; material publicitário (distribuição
de -) - [assessoria em]; material publicitário
(distribuição de -); pesquisa de marketing [informação em]; pesquisa de marketing [consultoria em]; pesquisa de marketing - [assessoria
em]; pesquisa de marketing; preparação de colunas
publicitárias - [informação em]; preparação de
colunas publicitárias - [consultoria em]; preparação
de colunas publicitárias - [assessoria em];
preparação de colunas publicitárias; produção de
filmes publicitários - [informação em]; produção de
filmes publicitários - [consultoria em]; produção de
filmes publicitários - [assessoria em]; produção de
filmes publicitários; propaganda - [informação em];
propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; publicação de textos
publicitários - [informação em]; publicação de textos
publicitários - [consultoria em]; publicação de textos
publicitários - [assessoria em]; publicação de textos
publicitários; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade de rádio [informação em]; publicidade de rádio - [consultoria
em]; publicidade de rádio - [assessoria em];
publicidade de rádio; publicidade de televisão [informação em]; publicidade de televisão [consultoria em]; publicidade de televisão [assessoria
em];
publicidade
de
televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [informação
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade por catálogos de vendas
- [informação em]; publicidade por catálogos de
vendas - [consultoria em]; publicidade por catálogos
de vendas - [assessoria em]; publicidade por
catálogos de vendas; publicitários (redação de-) [informação em]; publicitários (redação de-) [consultoria em]; publicitários (redação de-) [assessoria em]; publicitários (redação de-); serviços
de layout para fins publicitários - [informação em];
serviços de layout para fins publicitários [consultoria em]; serviços de layout para fins
publicitários - [assessoria em]; serviços de layout
para fins publicitários; agenciamento de modelo para
publicidade [administração de carreira] - [informação
em]; agenciamento de modelo para publicidade
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[administração de carreira] - [consultoria em];
agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira] - [assessoria em];
agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira]; análise de conteúdo de
jornais e revistas e preparo de relatório comparando
o conteúdo dos diversos veículos de comunicação [informação em]; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação [consultoria em]; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação [assessoria em]; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação;
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [informação em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[consultoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[assessoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em agências de modelos para publicidade ou
promoção de vendas - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em agências de modelos
para publicidade ou promoção de vendas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em agências de modelos para
publicidade ou promoção de vendas - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
agências de modelos para publicidade ou promoção
de vendas; assessoria, consultoria e informação em
marketing - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre marketing [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre marketing - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing; comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de adesivos para papelaria ou para
uso doméstico - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de adesivos para papelaria ou
para uso doméstico; produção de filme publicitário
[ompi] - [informação em]; produção de filme
publicitário [ompi] - [consultoria em]; produção de
filme publicitário [ompi] - [assessoria em]; produção
de filme publicitário [ompi]; publicidade por qualquer
meio - [informação em]; publicidade por qualquer
meio - [consultoria em]; publicidade por qualquer
meio - [assessoria em]; publicidade por qualquer
meio;
Procurador: FABIANO NUÑEZ SIMÕES
No.905782097 15/01/2013
003
Tit.PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22229207000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SANTA AMÁLIA ALIMENTOS
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CFE(4) 25.1.5; 26.4.6; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 33 aguardente destilada de vinho ou de
suco de frutas; aperitivos *; bebidas alcoólicas
[exceto cerveja]; bebidas alcoólicas contendo frutas;
bebidas destiladas; coquetéis *; essências
alcoólicas; extratos alcoólicos; licores; sidra; vinho;
bebida energética alcoólica; bebida fermentada
alcoólica; pó para caipirinha; vinho de fruta;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905782100 15/01/2013
Tit.IAM ENGENHARIA LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01317571000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IAM ENGENHARIA

003

em colocação de alvenaria - [informação em];
construção e reparação em colocação de alvenaria;
construção e reparação em colocação de calha [informação em]; construção e reparação em
colocação de calha; construção e reparação em
colocação de cerca de arame - [informação em];
construção e reparação em colocação de cerca de
arame; construção e reparação em colocação de
esquadria - [informação em]; construção e reparação
em colocação de esquadria; construção e reparação
em colocação de piso - [informação em]; construção
e reparação em colocação de piso; construção e
reparação em colocação de tela - [informação em];
construção e reparação em colocação de tela;
construtor (serviços de -) - [informação em];
construtor (serviços de -); ferramentaria manual
[reparação, montagem e construção] - [informação
em]; ferramentaria manual [reparação, montagem e
construção]; impermeabilização em obra civil [informação em]; impermeabilização em obra civil;
reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou] - [informação em]; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou]; serviços
de pinturas viárias - [informação em]; serviços de
pinturas viárias; serviços de sinalização [instalação,
manutenção e construção] - [informação em];
serviços de sinalização [instalação, manutenção e
construção]; terraplanagem - [informação em];
terraplanagem - [consultoria em]; terraplanagem [assessoria em]; terraplanagem;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905782216 15/01/2013
003
Tit.PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22229207000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SANTA AMÁLIA ALIMENTOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 construção (informação sobre -) [informação em]; construção (informação sobre -);
construção * - [informação em]; construção * [consultoria em]; construção * - [assessoria em];
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); construção de fábricas; construção e
reparos de armazém - [informação em]; construção e
reparos de armazém; consultoria na área de
construção civil - [informação em]; consultoria na
área
de
construção
civil;
edificações
(impermeabilização de -); edifícios (limpeza de
interiores de -); informação sobre construção [informação em]; informação sobre construção;
serviços de isolamento para edificações [informação em]; serviços de isolamento para
edificações; supervisão de trabalhos de construção
civil - [informação em]; supervisão de trabalhos de
construção civil; assessoria consultoria e informação
em construções - [informação em]; assessoria
consultoria e informação em construções [consultoria em]; assessoria consultoria e informação
em construções - [assessoria em]; assessoria
consultoria
e
informação
em
construções;
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos
para
construção;
assessoria,
consultoria e informação em manutenção de
instalações de esgoto - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em manutenção de
instalações de esgoto; assessoria, consultoria e
informação em restauração de móveis - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
restauração de móveis; assessoria, consultoria e
informação
em
supervisão
de
construção;
assessoria, consultoria e informações sobre
montagem/construção de estrutura predial [informação em]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; construção de estante para feira,
exposição e loja; construção de fábrica; construção e
reparação de obra civil - [informação em]; construção
e reparação de obra civil; construção e reparação

CFE(4) 25.1.5; 26.4.6; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 32 água mineral [bebida]; aperitivos nãoalcoólicos; bebidas não alcoólicas à base de fruta;
bebidas não-alcoólicas; cerveja; coquetéis nãoalcoólicos; extratos de fruta não alcoólicos; frutas,
verduras e legumes (sucos de -) [bebidas];
isotônicas (bebidas -); limonadas; néctares de fruta
[não alcoólicos]; sidra [não alcoólica]; sorvetes
(bebidas à base de -); suco de fruta; suco de tomate
[bebida]; achocolatado em pó para bebida; água-decoco; bebida energética não alcoólica; essência não
alcoólica para fabricar bebidas; guaraná [bebida não
alcoólica]; pó para suco; polpa de fruta e de legume
para bebida; refrigerante [bebida]; xarope de fruta;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905782224 15/01/2013
Tit.DONGFENG MOTOR CO.,LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8921024
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KINLAND

003
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beber; água potável para beber; água-de-coco;
bebida em xarope; bebida energética não alcoólica;
bebida fermentada não alcoólica; cidra bebida não
alcoólica [cf. sidra.]; essência não alcoólica para
fabricar bebidas; garapa [bebida]; guaraná [bebida
não alcoólica]; pó para milk-shake, exceto à base de
leite; pó para suco; polpa de fruta e de legume para
bebida; refrigerante [bebida]; substância para fazer
bebida não alcoólica; xarope de fruta; xarope para
bebida não alcoólica;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 caixas de câmbio para veículos
terrestres; caminhões; capôs de motor; carrocerias;
carros; carros esportivos; carros para bicicleta,
triciclo, etc; chassi de veículos; eixos para veículos;
mecanismos de propulsão para veículos terrestres;
motores para veículos terrestres; ônibus; ônibus
motorizados; portas para veículos; rodas de veículo;
trailers [caravan]; trailers [reboque]; tratores; vagões;
volantes para veículos;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905782232 15/01/2013
Tit.DANIEL FEFERBAUM (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26719259806
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: W NUTRITIONAL FOOD

No.905782410 15/01/2013
003
Tit.ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82521573191
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ADRIANO-ADRIANO TECIDOS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 água de seltz; água de soda; água
gasosa; água gasosa (produtos para fabricar -);
água litinada; água mineral (produtos para fabricar -);
água mineral [bebida]; águas [bebidas]; águas
minerais engarrafadas; amêndoas (leite de -)
[bebida]; amendoim (leite de -) [bebida não
alcoólica]; aperitivos não-alcoólicos; bebida não
alcoólica à base de aloe vera; bebida não alcoólica à
base de babosa; bebidas (preparações para fabricar
-); bebidas à base de soro de leite; bebidas
efervescentes
(pastilhas
para
-);
bebidas
efervescentes (pós para -); bebidas não alcoólicas à
base de fruta; bebidas não alcoólicas à base de mel;
bebidas não-alcoólicas; cerveja; cerveja de gengibre;
cerveja não fermentada [mosto de cerveja];
coquetéis não-alcoólicos; essências para fabricar
bebidas; extratos de fruta não alcoólicos; fruta
(bebidas não alcoólicas à base de -); fruta (extratos
de -), não alcoólicos; fruta (néctares de -) [não
alcoólicos]; frutas (sucos de -); frutas, verduras e
legumes (sucos de -) [bebidas]; gengibre (cerveja de
-); isotônicas (bebidas -); kvass [bebida não alcoólica
]; leite de amêndoas [bebida]; leite de amendoim
[bebida não alcoólica]; licores (produtos para fabricar
-); limonadas; litinada (água -); lúpulo (extratos de -)
para fabricar cerveja; malte [cerveja]; mel (bebidas
não alcoólicas à base de-); minerais (águas -)
engarrafadas; mosto; mosto de malte; mosto de uva
[não-fermentado];
não-alcoólicas
(bebidas
-);
néctares de fruta [não alcoólicos]; orchata; pastilhas
para bebidas efervescentes; pós para bebidas
efervescentes; salsaparrilha [bebida não alcoólica];
seltz (água de -); sidra [não alcoólica]; smoothies
[bebida à base de frutas e legumes]; soro de leite
(bebidas à base de -); sorvetes (bebidas à base de ); sorvetes (bebidas à base de -); suco de fruta; suco
de tomate [bebida]; xaropes para bebidas; xaropes
para limonada; achocolatado em pó para bebida;
água clorada para beber; água desmineralizada para

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos;
Procurador: PAULO CICERO DA SILVA SANTOS
No.905782429 15/01/2013
Tit.AG - CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03408822000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AG AUTO ESCOLA

Marca: SANTA AMÁLIA ALIMENTOS

CFE(4) 25.1.5; 26.4.6; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 31 alimentos para animais; alimentos para
animais de estimação; arroz não processado;
biscoitos para cães; ervas frescas; farinha para
animais; favas frescas; frutas, verduras e legumes
frescos; gérmen de trigo para consumo animal;
grãos [cereais]; grãos [sementes]; hortaliças frescas;
lentilhas frescas; plantas; raízes comestíveis;
sementes de plantas; aveia em grão; palmito
(fresco); ração para animal; suplemento alimentar
para ração de animal;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905782631 15/01/2013
Tit.DONGFENG MOTOR CO.,LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8921024
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KINLAND

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 lavagem de carros; lavagem de veículos;
limpeza de veículo; lubrificação de veículos;
manutenção de veículos; manutenção e reparo de
automóveis; polimento de veículo; serviço de
assistência técnica a veículos [reparo]; serviços de
postos de gasolina; tratamento antioxidante para
veículos;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905782810 15/01/2013
Tit.IAM ENGENHARIA LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01317571000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IAM ENGENHARIA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 auto-escola; escolas (serviços de -)
[educação];
Procurador: LENICE DE MELO SOARES (SANTOS
& OLIVEIRA)
No.905782615 15/01/2013
003
Tit.GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04175027000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TEMCHA
NCL(10) 32 bebidas não-alcoólicas; cerveja; bebida
energética não alcoólica;
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.905782623 15/01/2013
003
Tit.PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22229207000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 arquitetura - [informação em]; arquitetura
- [consultoria em]; arquitetura - [assessoria em];
arquitetura; consultoria em arquitetura - [informação
em]; consultoria em arquitetura - [consultoria em];
consultoria em arquitetura - [assessoria em];
consultoria
em
arquitetura;
engenharia;
planejamento
urbano
[informação
em];
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planejamento urbano; assessoria, consultoria e
informações sobre arquitetura - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre arquitetura - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre engenharia - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia industrial; engenharia civil [projeto
de -] - [informação em]; engenharia civil [projeto de -]
- [consultoria em]; engenharia civil [projeto de -] [assessoria em]; engenharia civil [projeto de -];
perícia técnica na área de arquitetura - [informação
em]; perícia técnica na área de arquitetura; projeto
de arquitetura - [informação em]; projeto de
arquitetura - [consultoria em]; projeto de arquitetura [assessoria em]; projeto de arquitetura; projeto de
decoração - [informação em]; projeto de decoração;
projeto de engenharia de qualquer natureza [informação em]; projeto de engenharia de qualquer
natureza; serviços de projetos arquitetônicos de
casas populares, prestados a título de assistência
social - [informação em]; serviços de projetos
arquitetônicos de casas populares, prestados a título
de assistência social; serviços de sinalização
[projetos arquitetônicos e engenharia] - [informação
em]; serviços de sinalização [projetos arquitetônicos
e engenharia];
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905783018 15/01/2013
Tit.KARLA FONSECA MILANI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03587364710
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Só Meu Presentes Personalizados

003

CFE(4) 9.1.10; 19.19; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de chapelaria - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [assessoria em];

comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho] - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho] - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de botões [artigos de armarinho] [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de botões [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de carpetes e tapetes - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de colchetes e ilhoses
[artigos de armarinho] - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de colchetes e ilhoses
[artigos de armarinho] - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de colchetes e ilhoses
[artigos de armarinho] - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de colchetes e ilhoses
[artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de cordas e fios - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de cordas e fios
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cordas e fios;
comércio (através de qualquer meio) de fios e fibras
para uso têxtil - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de fios e fibras para uso têxtil [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fios e fibras para uso têxtil - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de fios e
fibras para uso têxtil; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de malas
e bolsas de viagem - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
molduras - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de molduras - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de molduras [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de molduras; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de vime - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de vime [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de vime - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de vime; comércio (através de qualquer meio)
de produtos têxteis - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
rendas e bordados - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de rendas e
bordados; comércio (através de qualquer meio) de
sacos e sacolas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de sacos e sacolas [consultoria em]; comércio (através de qualquer

meio) de sacos e sacolas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
tapeçarias murais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de tapeçarias murais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tapeçarias murais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais; comércio (através de qualquer meio) de
tecidos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de tecidos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tecidos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
comércio (através de qualquer meio) de velas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de velas - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de velas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de velas;
comércio (através de qualquer meio) de velas e
pavios para iluminação - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de velas e pavios para
iluminação - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de velas e pavios para iluminação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de velas e pavios para iluminação;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905783212 15/01/2013
003
Tit.PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22229207000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SANTA AMÁLIA ALIMENTOS

CFE(4) 25.1.5; 26.4.6; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 30 açúcar *; adoçantes naturais; alcaparras;
aletrias [massas]; alimentos farináceos; amêndoas
torradas; amendoins (confeitos de -); arroz; aveia
(alimentos à base de -); baunilha [flavorizante];
bebidas à base de café; bebidas à base de chá;
bebidas
à
base
de
chocolate;
biscoitos
amanteigados; biscoitos de água e sal; bolachas;
bolos; bombons; brioches; café; canela [especiaria];
canjica; caramelos [doces]; chá*; chocolate; chutney
[condimento]; condimentos; confeitos; cravos-daíndia [especiaria]; doces [confeitos]; empadas
[tortas]; espaguete; especiarias; farinhas*; fermento;
flavorizantes, exceto óleos essenciais; gengibre
[especiaria]; gomas de mascar; ketchup [molho];
macarrão; maionese; massa para bolo; massas
alimentares; massas com ovos [talharim]; mel; molho
de tomate; molhos [condimentos]; mostarda;
pãezinhos; panquecas; pão; pastéis [pastelaria];
pesto [molho]; picles mistos [condimento]; pimenta;
pizzas; pudins; quiches; ravióli; sal de cozinha;
sanduíches; sorvete; talharim; tempero [condimento];
vinagre; açúcar líquido; alecrim; alho [condimento];
bala comestível; barra dietética de cereais; canelone
[massa alimentícia]; capeletti [massa alimentícia];
complemento/ suplemento alimentar composto por
cereais [não medicinal]; extrato de tomate; farofa;
floco de cereal; frozens [iogurte congelado];
goiabada; lasanha;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
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No.905783220 15/01/2013
003
Tit.MARIA EDUARDA MOREIRA DE SOUZA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13750833761
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: dudanaafrica
NCL(10) 41 aluguel de câmeras de vídeo [informação em]; aluguel de câmeras de vídeo [consultoria em]; aluguel de câmeras de vídeo [assessoria em]; aluguel de câmeras de vídeo;
aluguel de cenários para palco - [informação em];
aluguel de cenários para palco - [consultoria em];
aluguel de cenários para palco - [assessoria em];
aluguel de cenários para palco; aluguel de
equipamento de jogos - [informação em]; aluguel de
equipamento de jogos - [consultoria em]; aluguel de
equipamento de jogos - [assessoria em]; aluguel de
equipamento de jogos; apresentação de espetáculos
ao vivo - [informação em]; apresentação de
espetáculos ao vivo - [consultoria em]; apresentação
de espetáculos ao vivo - [assessoria em];
apresentação de espetáculos ao vivo; câmeras de
vídeo (aluguel de -) - [informação em]; câmeras de
vídeo (aluguel de -) - [consultoria em]; câmeras de
vídeo (aluguel de -) - [assessoria em]; câmeras de
vídeo (aluguel de -); cenários para palco (aluguel de
-) - [informação em]; cenários para palco (aluguel de
-) - [consultoria em]; cenários para palco (aluguel de
-) - [assessoria em]; cenários para palco (aluguel de
-); congressos (organização e apresentação de -) [informação em]; congressos (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
congressos (organização e apresentação de -);
divertimento - [informação em]; divertimento [consultoria em]; divertimento - [assessoria em];
divertimento; dublagem - [informação em]; dublagem
- [consultoria em]; dublagem - [assessoria em];
dublagem; edição de videoteipe - [informação em];
edição de videoteipe - [consultoria em]; edição de
videoteipe - [assessoria em]; edição de videoteipe;
editoração eletrônica - [informação em]; editoração
eletrônica - [consultoria em]; editoração eletrônica [assessoria em]; editoração eletrônica; educação
(informações sobre -) [instrução] - [informação em];
educação (informações sobre -) [instrução] [consultoria em]; educação (informações sobre -)
[instrução] - [assessoria em]; educação (informações
sobre -) [instrução]; educação (serviços de -) [informação em]; educação (serviços de -) [consultoria em]; educação (serviços de -) [assessoria em]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -) - [informação em]; ensino (serviços de
-) - [consultoria em]; ensino (serviços de -) [assessoria
em];
ensino
(serviços
de
-);
entretenimento - [informação em]; entretenimento [consultoria em]; entretenimento - [assessoria em];
entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [informação em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -) - [consultoria em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [assessoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); equipamentos para gravação de som
(aluguel de -) - [informação em]; equipamentos para
gravação de som (aluguel de -) - [consultoria em];
equipamentos para gravação de som (aluguel de -) [assessoria em]; equipamentos para gravação de
som (aluguel de -); estúdios de cinema - [informação
em]; estúdios de cinema - [consultoria em]; estúdios
de cinema - [assessoria em]; estúdios de cinema;
estúdios de gravação (serviços de -) - [informação
em]; estúdios de gravação (serviços de -) [consultoria em]; estúdios de gravação (serviços de ) - [assessoria em]; estúdios de gravação (serviços
de -); exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos - [informação em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos
[consultoria
em];
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos [assessoria em]; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos; filmagem em vídeo [informação em]; filmagem em vídeo - [consultoria
em]; filmagem em vídeo - [assessoria em]; filmagem
em vídeo; filmes de cinema (aluguel de -) [informação em]; filmes de cinema (aluguel de -) -
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[consultoria em]; filmes de cinema (aluguel de -) [assessoria em]; filmes de cinema (aluguel de -); fitas
de vídeo (aluguel de -) - [informação em]; fitas de
vídeo (aluguel de -) - [consultoria em]; fitas de vídeo
(aluguel de -) - [assessoria em]; fitas de vídeo
(aluguel de -); fotografia - [informação em]; fotografia
- [consultoria em]; fotografia - [assessoria em];
fotografia; fotográficas (reportagens -) - [informação
em]; fotográficas (reportagens -) - [consultoria em];
fotográficas (reportagens -) - [assessoria em];
fotográficas (reportagens -); informações sobre
educação [instrução] - [informação em]; informações
sobre educação [instrução] - [consultoria em];
informações
sobre
educação
[instrução]
[assessoria em]; informações sobre educação
[instrução]; informações sobre entretenimento [lazer]
- [informação em]; informações sobre entretenimento
[lazer] - [consultoria em]; informações sobre
entretenimento [lazer] - [assessoria em]; informações
sobre entretenimento [lazer]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [informação em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [consultoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [assessoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de conferências [informação em]; organização e apresentação de
conferências - [consultoria em]; organização e
apresentação de conferências - [assessoria em];
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos [informação em]; organização e apresentação de
congressos - [consultoria em]; organização e
apresentação de congressos - [assessoria em];
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [informação em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento] [consultoria em]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento] - [assessoria em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento]; organização e apresentação de
seminários - [informação em]; organização e
apresentação de seminários - [consultoria em];
organização e apresentação de seminários [assessoria em]; organização e apresentação de
seminários; produção de filmes, exceto para fins de
publicidade - [informação em]; produção de filmes,
exceto para fins de publicidade - [consultoria em];
produção de filmes, exceto para fins de publicidade [assessoria em]; produção de filmes, exceto para fins
de publicidade; produção de programas de rádio e
televisão - [informação em]; produção de programas
de rádio e televisão - [consultoria em]; produção de
programas de rádio e televisão - [assessoria em];
produção de programas de rádio e televisão;
produção de vídeos - [informação em]; produção de
vídeos - [consultoria em]; produção de vídeos [assessoria em]; produção de vídeos; projetores e
acessórios para cinema (aluguel de -) - [informação
em]; projetores e acessórios para cinema (aluguel de
-) - [consultoria em]; projetores e acessórios para
cinema (aluguel de -) - [assessoria em]; projetores e
acessórios para cinema (aluguel de -); publicação de
livros - [informação em]; publicação de livros [consultoria em]; publicação de livros - [assessoria
em]; publicação de livros; publicação de textos
[exceto para publicidade] - [informação em];
publicação de textos [exceto para publicidade] [consultoria em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [assessoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade]; publicação on-line de
livros e jornais eletrônicos - [informação em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos [consultoria em]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos - [assessoria em]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [informação em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [consultoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; rádio (programas de entretenimento

de -) - [informação em]; rádio (programas de
entretenimento de -) - [consultoria em]; rádio
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; rádio (programas de entretenimento de -); rádio
e televisão (aluguel de aparelhos de -) - [informação
em]; rádio e televisão (aluguel de aparelhos de -) [consultoria em]; rádio e televisão (aluguel de
aparelhos de -) - [assessoria em]; rádio e televisão
(aluguel de aparelhos de -); rádio e televisão
(produção de programas de -) - [informação em];
rádio e televisão (produção de programas de -) [consultoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [assessoria em]; rádio e televisão
(produção de programas de -); reciclagem
profissional
[informação
em];
reciclagem
profissional
[consultoria
em];
reciclagem
profissional
[assessoria
em];
reciclagem
profissional; recreação (informações sobre -) [informação em]; recreação (informações sobre -) [consultoria em]; recreação (informações sobre -) [assessoria em]; recreação (informações sobre -);
recreação (provimento de instalações para -) [informação em]; recreação (provimento de
instalações para -) - [consultoria em]; recreação
(provimento de instalações para -) - [assessoria em];
recreação (provimento de instalações para -);
redação de textos, exceto publicitários - [informação
em]; redação de textos, exceto publicitários [consultoria em]; redação de textos, exceto
publicitários - [assessoria em]; redação de textos,
exceto publicitários; simpósios (organização e
apresentação de -) - [informação em]; simpósios
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
simpósios (organização e apresentação de -) [assessoria em]; simpósios (organização e
apresentação de -); televisão (aluguel de aparelhos
de rádio e -) - [informação em]; televisão (aluguel de
aparelhos de rádio e -) - [consultoria em]; televisão
(aluguel de aparelhos de rádio e -) - [assessoria em];
televisão (aluguel de aparelhos de rádio e -);
televisão (programas de entretenimento de -) [informação
em];
televisão
(programas
de
entretenimento de -) - [consultoria em]; televisão
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -) [informação em]; televisão e rádio (produção de
programas de -) - [consultoria em]; televisão e rádio
(produção de programas de -) - [assessoria em];
televisão e rádio (produção de programas de -);
textos (publicação de -) [exceto para publicidade] [informação em]; textos (publicação de -) [exceto
para publicidade] - [consultoria em]; textos
(publicação de -) [exceto para publicidade] [assessoria em]; textos (publicação de -) [exceto
para publicidade]; textos (redação de-), exceto
publicitários - [informação em]; textos (redação de-),
exceto publicitários - [consultoria em]; textos
(redação de-), exceto publicitários - [assessoria em];
textos (redação de-), exceto publicitários; vídeos
(produção de -) - [informação em]; vídeos (produção
de -) - [consultoria em]; vídeos (produção de -) [assessoria em]; vídeos (produção de -); videoteipe
(edição de -) - [informação em]; videoteipe (edição
de -) - [consultoria em]; videoteipe (edição de -) [assessoria em]; videoteipe (edição de -); assessoria,
consultoria e informação em edição - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em edição
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em edição - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em edição; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [informação em]; assessoria, consultoria e
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informação em treinamento [demonstração][ensino] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino;
distribuição de filmes - [informação em]; distribuição
de filmes - [consultoria em]; distribuição de filmes [assessoria em]; distribuição de filmes; edição de
texto, exceto de publicidade [copidesque] [informação em]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque] - [consultoria em]; edição
de texto, exceto de publicidade [copidesque] [assessoria em]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [informação em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [consultoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [assessoria em];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download] [informação em]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download] [consultoria em]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download] [assessoria em]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download];
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo. - [informação em]; organização de
programas de intercâmbio cultural e educativo. [consultoria em]; organização de programas de
intercâmbio cultural e educativo. - [assessoria em];
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo.;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais] - [informação em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[informação em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[consultoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[assessoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; redação de
textos, exceto para publicidade [ompi] - [informação
em]; redação de textos, exceto para publicidade
[ompi] - [consultoria em]; redação de textos, exceto
para publicidade [ompi] - [assessoria em]; redação
de textos, exceto para publicidade [ompi]; serviços
de concepção de programas de tv/rádio [informação em]; serviços de concepção de
programas de tv/rádio - [consultoria em]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio - [assessoria
em]; serviços de concepção de programas de
tv/rádio; serviços de educação, prestados a título de
assistência social - [informação em]; serviços de
educação, prestados a título de assistência social [consultoria em]; serviços de educação, prestados a
título de assistência social - [assessoria em];
serviços de educação, prestados a título de
assistência social; serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento
- [informação em]; serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento
- [assessoria em]; serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento;
Procurador: MARCELA WAKSMAN EJNISMAN
No.905783239 15/01/2013
Tit.DANIEL VARGAS DE OLIVEIRA (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00501874143

003

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Alfa Mc's

CFE(4) 28.19
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -) [informação em]; composição musical (serviços de -)
- [consultoria em]; composição musical (serviços de ) - [assessoria em]; composição musical (serviços de
-); produção musical - [informação em]; produção
musical - [consultoria em]; produção musical [assessoria em]; produção musical; teatro de
variedades [espetáculos musicais] - [informação em];
teatro de variedades [espetáculos musicais] [consultoria em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais] - [assessoria em]; teatro de variedades
[espetáculos musicais]; banda de música [serviços
de entretenimento] - [informação em]; banda de
música [serviços de entretenimento] - [consultoria
em]; banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [informação em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [assessoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [informação em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) - [consultoria em]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [assessoria em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); grupo musical - [informação em]; grupo
musical - [consultoria em]; grupo musical [assessoria em]; grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.

conserva; carne enlatada; carnes salgadas; cebolas
em conserva; cogumelos em conserva; compotas;
cristalizadas (frutas -); croquetes; ervilhas em
conserva; frutas cristalizadas; frutas em conserva;
frutas, legumes e verduras em conserva; gelatina;
geléias para uso alimentar; gorduras comestíveis;
iogurte; laticínios; leite; manteiga; margarina; óleos
comestíveis; ovos *; peixe em conserva; pepinos em
conserva; picles; presunto; purê de tomate; queijos;
sopas; almôndega; ave em conserva; carne fresca;
cenoura em conserva; coco ralado; creme de leite;
doce de leite; feijão em conserva [ou ensacado];
frios [embutido]; hambúrguer de carne; leite de coco;
leite em pó; marmelada; milho em conserva; palmito
(em conserva); polpa de tomate; tomate em
conserva; barras de cereais; leite condensado;
molhos para massas alimentares;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905783271 15/01/2013
003
Tit.ANDERSON ROMEIRO MAQRUES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33951086866
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA.

CFE(4) 28.11
NCL(10) 37 terraplanagem;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783280 15/01/2013
003
Tit.SOFISTICAÇÃO EVENTOS LTDA. ME. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17124872000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FESTEJAR.COM

No.905783255 15/01/2013
003
Tit.GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04175027000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TENCHA
NCL(10) 32 bebidas não-alcoólicas; cerveja; bebida
energética não alcoólica;
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.905783263 15/01/2013
003
Tit.PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22229207000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SANTA AMÁLIA ALIMENTOS

CFE(4) 5.5.20; 26.11.13; 27.5.1
NCL(10) 41 entretenimento; festas (planejamento de
-); planejamento de festas - [informação em];
planejamento de festas - [consultoria em];
planejamento de festas - [assessoria em];
planejamento de festas; aluguel de utensílios para
festas [aparelhos e decorações]; animação de festa;
decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
Procurador: ROSANGELA ANTUNES GOMES
No.905783298 15/01/2013
Tit.PORTO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15468885000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Eu amo Chimarrão

CFE(4) 25.1.5; 26.4.6; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 29 alho em conserva; alimentos à base de
peixe; amendoins processados; aves não vivas;
azeite de oliva para uso alimentar; azeitonas em
conserva; batatas fritas; bebidas lácteas [onde o leite
predomina]; caldos concentrados; carne em
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CFE(4) 2.9.1
NCL(10) 30 bebidas à base de chá; chá (bebidas à
base de -); chá gelado; condimentos; infusões não
medicinais; temperos; chá da china; chá de flor; chá
de fruta; erva para infusão, exceto medicinal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783301 15/01/2013
003
Tit.ODEMILTON JOSÉ PINHEIRO MACENA
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03520757249
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO MÉDICO DO AMAZONAS
NCL(10) 44 assistência médica; centro médico;
assessoria, consultoria e informação em assistência
médica, prestada por médicos e outros especialistas
da área médica - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica;
assessoria, consultoria e informação sobre cuidados
médicos - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre cuidados médicos - [consultoria
em]; cirurgias médicas [serviços médicos];
orientação psicológica; reabilitações físicas, mentais
e emocionais [serviços médicos]; tratamento médico;
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA
No.905783310 15/01/2013
003
Tit.ODEMILTON JOSÉ PINHEIRO MACENA
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03520757249
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO DE FISIOTERAPIA DO
AMAZONAS
NCL(10) 44 banhos turcos; centro médico;
fisioterapia - [informação em]; fisioterapia [assessoria em]; fisioterapia; massagem; médica
(serviços de clínica-); serviços de sauna; assessoria,
consultoria e informação em massagem [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em massagem - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em massagem
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em massagem; perícia técnica na área
de fisioterapia; serviços de terapia; serviços
fisioterápicos prestados a título de assistência social
- [informação em]; tratamento médico; yoga e
yogaterapia, meditação e filosofia da índia [terapias
alternativas] - [informação em]; yoga e yogaterapia,
meditação e filosofia da índia [terapias alternativas] [consultoria em]; yoga e yogaterapia, meditação e
filosofia da índia [terapias alternativas] - [assessoria
em]; yoga e yogaterapia, meditação e filosofia da
índia [terapias alternativas];
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA
No.905783328 15/01/2013
Tit.PORTO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15468885000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Eu amo Pizza

003

CFE(4) 2.9.1
NCL(10) 30 alimentos farináceos; condimentos;
especiarias; farinhas*; fermentos para massas;
ketchup [molho]; maionese; massas alimentares;
molho de tomate; molhos [condimentos]; mostarda;
pizzas; semolina; soja (farinha de -); temperos;
tortillas; farinha de trigo; farinha integral [uso
alimentar];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783336 15/01/2013
003
Tit.ODEMILTON JOSÉ PINHEIRO MACENA
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03520757249
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA DO
AMAZONAS
NCL(10) 44 serviços de clínica médica; assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica; assessoria, consultoria e informação na
área médica - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação no campo da saúde e da
medicina; perícia técnica na área de fisioterapia;
perícia técnica na área de fonoaudiologia [informação em]; perícia técnica na área de
fonoaudiologia - [consultoria em]; perícia técnica na
área de fonoaudiologia - [assessoria em]; perícia
técnica na área de fonoaudiologia; tratamento
médico;
Procurador: FRANCISCA DANTAS LIMA
No.905783344 15/01/2013
003
Tit.ISADORA STEVANI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17388223000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Os Doces da Minha Mãe
NCL(10) 43 cafés [bares]; cafeterias; restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783352 15/01/2013
003
Tit.RLZ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
EM GERAL - LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09294211000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Orangemix

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 análise de custo - [informação em];
análise de custo - [consultoria em]; análise de custo [assessoria em]; análise de custo; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [informação em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [consultoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; assessoria em gestão comercial

ou industrial - [informação em]; assessoria em
gestão comercial ou industrial - [consultoria em];
assessoria em gestão comercial ou industrial [assessoria em]; assessoria em gestão de negócios [informação em]; assessoria em gestão de negócios
- [consultoria em]; assessoria em gestão de negócios
- [assessoria em]; assessoria em gestão de
negócios; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -) - [informação em];
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -) - [consultoria em]; bancos de
dados de computador (compilação de informação em
-) - [assessoria em]; bancos de dados de
computador (sistematização de informações em -) [informação em]; bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -) - [consultoria
em];
bancos
de
dados
de
computador
(sistematização de informações em -) - [assessoria
em]; comercial ou industrial (assessoria em gestão -)
- [informação em]; comercial ou industrial
(assessoria em gestão -) - [consultoria em];
comercial ou industrial (assessoria em gestão -) [assessoria em]; compras para terceiros (serviços de
-) [compra de produtos e serviços para outras
empresas] - [informação em]; compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras empresas] - [consultoria em]; compras para
terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
serviços para outras empresas] - [assessoria em];
consultoria em gestão de pessoal - [informação em];
consultoria em gestão de pessoal - [consultoria em];
consultoria em gestão de pessoal - [assessoria em];
consultoria em gestão de pessoal; consultoria em
organização de negócios - [informação em];
consultoria em organização de negócios [consultoria em]; consultoria em organização de
negócios - [assessoria em]; demonstração de
produtos - [informação em]; demonstração de
produtos - [consultoria em]; demonstração de
produtos - [assessoria em]; gestão (consultoria em -)
de negócios - [informação em]; gestão (consultoria
em -) de negócios - [consultoria em]; gestão
(consultoria em -) de negócios - [assessoria em];
importação-exportação (agências de -) - [informação
em]; importação-exportação (agências de -) [consultoria em]; importação-exportação (agências
de -) - [assessoria em]; informações de negócios [informação em]; informações de negócios [consultoria em]; informações de negócios [assessoria em]; informações de negócios;
levantamentos de informações de negócios [informação em]; levantamentos de informações de
negócios - [consultoria em]; levantamentos de
informações de negócios - [assessoria em]; negócios
(avaliações de -) - [informação em]; negócios
(pesquisa em -) - [informação em]; processamento
administrativo de pedidos de compra - [informação
em]; processamento administrativo de pedidos de
compra
[consultoria
em];
processamento
administrativo de pedidos de compra - [assessoria
em]; promoção de vendas [para terceiros] [informação em]; promoção de vendas [para
terceiros] - [consultoria em]; promoção de vendas
[para terceiros] - [assessoria em]; promoção de
vendas [para terceiros]; propaganda - [informação
em]; publicidade on-line em rede de computadores [informação em]; administração comercial [informação em]; administração comercial [consultoria em]; administração comercial [assessoria
em];
administração
comercial;
administração de empresa - [informação em];
administração de empresa - [consultoria em];
administração de empresa - [assessoria em];
agenciamento de mercadoria [intermediação] [informação em]; agenciamento de mercadoria
[intermediação] - [consultoria em]; agenciamento de
mercadoria [intermediação] - [assessoria em];
agenciamento de mercadoria [intermediação];
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
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informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em promoção de vendas - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisa de dados
em arquivos de computador para terceiros [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre administração de pessoal [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre administração de pessoal [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre administração de pessoal [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos [lâminas] de barbear [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos [lâminas] de barbear [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos [lâminas] de barbear [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos [lâminas] de barbear; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
iluminação - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de iluminação [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos cronométricos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cronométricos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cronométricos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cronométricos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos para o registro, a transmissão e
a reprodução de som ou imagens - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
cabos e fios de metal comuns não elétricos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos musicais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos musicais
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- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de calcular - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de calcular - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de calcular [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de calcular; comércio (através de
qualquer meio) de material de escritório [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de escritório; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria - [assessoria em];
representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico
e
térmico
[informação
em];
representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico - [consultoria em]; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico [assessoria em]; representação comercial de
aparelho elétrico, eletrônico e térmico; serviços de
processamento de dados [compilação em banco de
dados]
[informação
em];
serviços
de
processamento de dados [compilação em banco de
dados]
[consultoria
em];
serviços
de
processamento de dados [compilação em banco de
dados] - [assessoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783360 15/01/2013
003
Tit.SANDRO RODRIGO BARRAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16248502862
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: M.A.M.E.F. Modular Adjustable
Multifunctional External Fixator
NCL(10) 10 aparelhos para exercícios físicos, para
uso medicinal; artigos ortopédicos; cirúrgicos
(aparelhos e instrumentos -); médicos (aparelhos e
instrumentos -); ortopédicos (artigos -); próteses;
afastador cirúrgico; aparelho ou instrumento médico;
parafuso para cirurgia;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783379 15/01/2013
Tit.PET SANTA CLARA 110 COMERCIO DE
PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08257044000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PATA BACANA

003

CFE(4) 3.6.3; 26.1.4; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 03 cosméticos para animais; desodorizante
para animais de estimação; xampus para animais de
estimação; animal [produto para higiene sem
aplicação terapêutica]; artigo antitártaro para uso
animal, exceto medicamento; banho de imersão de
uso animal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; condicionador para uso em animal;
dentifrício e composto fluorado usado na higiene
bucal de animal; sabão para animal de estimação;
talco para a higiene animal; xampu para animal sem
finalidade terapêutica;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905783387 15/01/2013
003
Tit.DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7780737

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPECIAL RESERVE 2011 42% DARK
CUBAN PINAR DEL RIO DUNHILL

CFE(4) 24.1.19; 27.5.1,13
NCL(10) 34 charutos; cigarrilhas; cigarros; tabaco;
Procurador: JOSÉ EDUARDO DE VASCONCELLOS
PIERI
No.905783395 15/01/2013
Tit.FABRÍCIO COSTA BEZERRA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03173370414
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GUGA FORRÓ PLAYBOY DE LUXO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 banda de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.

música

[serviços

003

de

No.905783409 15/01/2013
003
Tit.EDILMA GUEDES DA SILVA ALIMENTOS - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16849965000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: YAKICHINA COMIDA CHINESA DELIVERY

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [informação em]; auto-serviço (restaurantes de -) [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -) - [informação em]; bar (serviços de -) [consultoria em]; bar (serviços de -) - [assessoria
em]; lanchonetes - [informação em]; lanchonetes [consultoria em]; lanchonetes - [assessoria em];
lanchonetes; restaurantes - [informação em];
restaurantes - [consultoria em]; restaurantes [assessoria em]; restaurantes de auto-serviço [informação em]; restaurantes de auto-serviço [consultoria em]; restaurantes de auto-serviço [assessoria em]; restaurantes de auto-serviço;
assessoria consultoria e informação em culinária [informação
em];
assessoria
consultoria
e
informação em culinária - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em culinária [assessoria em]; assessoria consultoria e informação
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em culinária; assessoria, consultoria e informação
em culinária - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em culinária - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
culinária - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em culinária; assessoria, consultoria e
informação técnica em serviço de alimentação [informação em]; assessoria, consultoria e
informação técnica em serviço de alimentação [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação técnica em serviço de alimentação [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação técnica em serviço de alimentação;
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre restaurante - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783417 15/01/2013
003
Tit.SANDRO RODRIGO BARRAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16248502862
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TST RAKOR ve TIBBI ALETLER VE TIC
NCL(10) 44 banhos turcos; equipamentos médicos
(locação de-) - [informação em]; equipamentos
médicos (locação de-) - [consultoria em];
equipamentos médicos (locação de-) - [assessoria
em]; equipamentos médicos (locação de-); locação
de equipamentos médicos - [informação em];
locação de equipamentos médicos - [consultoria em];
locação de equipamentos médicos - [assessoria em];
locação de equipamentos médicos; cirurgias
médicas [serviços médicos] - [consultoria em];
cirurgias médicas [serviços médicos] - [assessoria
em]; cirurgias médicas [serviços médicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783425 15/01/2013
003
Tit.DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7780737
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPECIAL RESERVE 2011 71% BRIGHT
AMERICAN SATILLA RIVER DUNHILL

CFE(4) 24.1.19; 27.5.1,13
NCL(10) 34 charutos; cigarrilhas; cigarros; tabaco;
Procurador: JOSÉ EDUARDO DE VASCONCELLOS
PIERI
No.905783433 15/01/2013
Tit.PET SANTA CLARA 110 COMERCIO DE
PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08257044000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PATA BACANA

003

CFE(4) 3.6.3; 26.1.4; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 18 capas para animais; coleiras para
animais; focinheira; freios para animais; roupas para
animais de estimação; fita e fitilho para animal [em
couro]; fraldas para animais; laçarote e laço para
animal;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905783441 15/01/2013
003
Tit.CARLOS EDUARDO GONÇALVES FERREIRA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13965581000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: D DU GLASS DISTRIBUIDORA DE VIDROS
TEMPERADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de louça de faiança - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
louça de faiança - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de louça de faiança;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de espelhos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de espelhos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de espelhos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
vidro bruto ou semi-acabado - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de vidro bruto
ou semi-acabado - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de vidro bruto ou semiacabado - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de vidro bruto ou semi-acabado;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783450 15/01/2013
003
Tit.ELZA CASAGRANDE OLTRAMARI (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84083352949
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CASA D'ORO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 29 açúcar (frutas cobertas com -); bebidas
lácteas [onde o leite predomina]; carne; carne de
porco; compotas; frutas (geléias de -); frutas (polpa
de -); frutas em conserva; frutas, legumes e verduras
em conserva; geléias de frutas cítricas; geléias para
uso alimentar; laticínios; leite; picles; picles de
legumes cortados em pequenos pedaços; polpas de
frutas; queijos; carne de carneiro; carne de ovelha;
cenoura em conserva; doce de leite; embutido [frios];
ovo fresco; salame;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783468 15/01/2013
Tit.PET SANTA CLARA 110 COMERCIO DE
PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08257044000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PATA BACANA

003

CFE(4) 3.6.3; 26.1.4; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 20 almofadas para animais de estimação;
ninhos para animais domésticos; viveiros de criação;
alojamento de madeira para animal; cama para
animal; canil para animal doméstico; casa (exceto
gaiola) para animal doméstico;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905783476 15/01/2013
Tit.JOSE AUGUSTO DE JESUS - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07402028000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Conceito Flex

003

CFE(4) 27.5.1; 29.1.1
NCL(10) 37 conserto de estofamento - [assessoria
em]; conserto de estofamento; estofamento de
móveis - [assessoria em]; estofamento de móveis;
manutenção de mobiliário - [assessoria em];
manutenção de mobiliário; mobiliário (restauração de
-) - [assessoria em]; mobiliário (restauração de -);
assessoria, consultoria e informação em restauração
de móveis - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em restauração de móveis; estofador [assessoria em]; estofador;
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Procurador: FLAVIANA RENATA DE FARIA
BOMFIM
No.905783484 15/01/2013
Tit.PORTO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15468885000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Eu amo Chá

003

NCL(10) 21 bandejas para asseio de animais de
estimação; banheiras para aves *; caixas para
asseio de animais de estimação; cestos para uso
doméstico; gaiolas para animais de estimação;
pentes para animais; tigelas [bacias]; almofada
[escova para animal]; alojamento portátil para
animal; bebedouro para animal; comedouros
eletrônicos para animais [ompi]; escova e pente para
pêlo de animal; recipiente não metálico para animal;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905783514 15/01/2013
Tit.PET SANTA CLARA 110 COMERCIO DE
PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08257044000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PATA BACANA

CFE(4) 2.9.1
NCL(10) 30 alimentos farináceos; bebidas à base de
chá; biscoitos amanteigados; biscoitos de água e
sal; bolachas; bolos; chá gelado; chá*; condimentos;
confeitos *; doces*; farinhas*; geléia real; geléias de
frutas [confeitos]; infusões não medicinais; molhos
[condimentos]; pãezinhos; pão; pastelaria; pastilhas
[confeitos]; petits fours (fr.) [pastelaria]; pizzas; pó
para bolo; sanduíches; tempero [condimento];
temperos; tortas; chá da china; chá de flor; chá de
fruta; erva para infusão, exceto medicinal; pó para
fabricação de doce; pó para pudim; tortas [doces e
salgadas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783492 15/01/2013
003
Tit.DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7780737
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPECIAL RESERVE 2011 83% BRIGHT
BRAZILIAN ITAJAÍ VALLEY DUNHILL

003
CFE(4) 3.6.3; 26.1.4; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de animais vivos; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para animais; comércio (através de qualquer
meio) de preparações veterinárias;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905783549 15/01/2013
003
Tit.BANCO DE ALIMENTOS SOCIEDADE CIVIL
SEM FINS LUCRATIVOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02736449000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO OBA

CFE(4) 3.6.3; 26.1.4; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 28 brinquedos para animais de estimação;
brinquedo para animal;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905783522 15/01/2013
003
Tit.ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
(GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8795860
Apres.: Tridimensional ; Nat.: De Produto
Marca: BALLANTINE'S ESTD. 1827
BALLANTINE'S BLENDED MALT SCOTCH
WHISKY FULLY MATURED FINEST QUALITY
ESTD 1827 AGED 12 YEARS PRODUCT OF
SCOTLAND BLENDED & BOTTLED BY GEORGE
BALLANTINE AND SON LTD DUMBARTON G82
2SS SCOTLAND GEO. BALLANTINE

CFE(4) 24.1.19; 27.5.1,13
NCL(10) 34 charutos; cigarrilhas; cigarros; tabaco;
Procurador: JOSÉ EDUARDO DE VASCONCELLOS
PIERI
No.905783506 15/01/2013
Tit.PET SANTA CLARA 110 COMERCIO DE
PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08257044000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PATA BACANA

003

CFE(4) 19.7.1; 24.1.5; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
destiladas [bebidas alcoólicas] [espirituosas]; licores;
vinho;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905783530 15/01/2013
Tit.PET SANTA CLARA 110 COMERCIO DE
PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08257044000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PATA BACANA

CFE(4) 3.6.3; 26.1.4; 27.5.1; 29.1.13

003

CFE(4) 5.7.20; 27.5.1
NCL(10) 45 assessoria, consultoria e informação
sobre
motivação
e
crescimento
pessoal;
encaminhamento de providências e orientação social
a indivíduos e grupos; organização de grupos de
apoio; planejamento, organização e administração
de benefícios e serviços sociais; representação e
defesa de causas de caráter social, defesa dos
direitos humanos, defesa do meio ambiente, defesa
das minorias étnicas perante órgãos da
administração pública ou diante da opinião pública;
representação, diante da administração pública ou
de entidades privadas, de associados, grupos civis
organizados ou da sociedade civil para defesa de
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos;
serviços de cuidados pessoais voltados para a
população carente, com fins de reabilitação social,
prestados a título de assistência social [dar banho,
vestir, pentear, alimentar com finalidade de atender a
necessidades individuais específicas]; serviços de
organização de encontros com finalidade de autoajuda, prestados a título de assistência social [assessoria em]; serviços de organização de
encontros com finalidade de auto-ajuda, prestados a
título de assistência social; serviços de organização
de encontros com finalidade de integração social,
prestados a título de assistência social; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
representação e defesa dos interesses das
organizações associativas, patronais e empresariais
diante da administração pública ou de entidades
privadas e em negociações trabalhistas;
Procurador: MARLENE MANZONI RODRIGUES
No.905783557 15/01/2013
003
Tit.TRAVELBR TURISMO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03560353000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRAVELBR
NCL(10) 43 acomodações temporárias (reservas de
-) - [informação em]; acomodações temporárias

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 827

(reservas de -); agências de acomodações [hotéis,
pensões] - [informação em]; agências de
acomodações [hotéis, pensões]; aluguel de salas de
reunião - [informação em]; aluguel de salas de
reunião; reservas de acomodações temporárias [informação em]; reservas de acomodações
temporárias; reservas em hotéis - [informação em];
reservas em hotéis; reservas em pensões
[alojamento] - [informação em]; reservas em pensões
[alojamento]; assessoria, consultoria e informação
em viagens [alojamento e reservas] - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
viagens [alojamento e reservas];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 3.6.3; 26.1.4; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 44 toalete de animais; toalete de animais de
estimação; estética para animal [toalete animal];
higiene animal [toalete animal];
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905783590 15/01/2013
003
Tit.WALISSON DE ALMEIDA CAMPOS (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02139173198
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GIUNYER

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 29 compotas; geléias para uso alimentar;
gorduras comestíveis; laticínios; leite; óleos
comestíveis; ovo para alimentação;
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA
No.905783646 15/01/2013
Tit.TETRIBÉRICA, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8923060
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ACUSHLA

003

No.905783565 15/01/2013
003
Tit.R GONÇALVES VIEIRA PRESENTES - ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03940547000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BAZAR OPÇÃO

CFE(4) 9.3.1,9.3.25-26
NCL(10) 25 bermudas; calças; camisetas; cintos
[vestuário]; coletes; gravatas; jaquetas; meias;
paletós; pijamas; praia (roupas de -); saias;
sandálias; sobretudos [vestuário]; sungas; ternos;
vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 4.5.4; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783573 15/01/2013
Tit.PET SANTA CLARA 110 COMERCIO DE
PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08257044000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PATA BACANA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA
No.905783654 15/01/2013
Tit.TIAGO ERICK DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33262895881
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Açaí Gela Guela

003

No.905783603 15/01/2013
003
Tit.FRANCISCO NELSON ANDREOLI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84094796800
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KIDDEFIRE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos extintores de incêndio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783611 15/01/2013
Tit.TETRIBÉRICA, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8923060
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ACUSHLA

003

CFE(4) 2.1.1; 27.5.2; 27.5.4; 27.5.8; 29.1.15
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de xaropes e preparações para bebidas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783662 15/01/2013
003
Tit.BANCO DE ALIMENTOS SOCIEDADE CIVIL
SEM FINS LUCRATIVOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02736449000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO OBA
CFE(4) 3.6.3; 26.1.4; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 41 treinamento de animais; adestramento
de animal;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905783581 15/01/2013
Tit.PET SANTA CLARA 110 COMERCIO DE
PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08257044000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PATA BACANA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 chá*; doces*; especiarias; mel; melaço
(xarope de -); molhos [condimentos]; vinagre;
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA

003
No.905783620 15/01/2013
Tit.TETRIBÉRICA, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8923060
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ACUSHLA

003

CFE(4) 5.7.20; 27.5.1
NCL(10) 36 captação de fundos para caridade;
Procurador: MARLENE MANZONI RODRIGUES
No.905783670 15/01/2013
003
Tit.BANCO DE ALIMENTOS SOCIEDADE CIVIL
SEM FINS LUCRATIVOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02736449000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO OBA
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NCL(10) 44 beleza (salões de -); cabeleireiro (salões
de -); manicure; massagem; salões de beleza;
salões de cabeleireiro; manicure e pedicure;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784014 16/01/2013
003
Tit.FABIO BRAZ PINTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03440838706
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TV NA PAREDE
NCL(10) 41 sonorização - [informação em];
sonorização - [consultoria em]; sonorização [assessoria em]; sonorização;
Procurador: FÁBIO HENRIQUE DE CAMPOS CRUZ
CFE(4) 5.7.20; 27.5.1
NCL(10) 41 educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e
apresentação de seminários; organização e
apresentação
de
simpósios;
orientação
[treinamento]; produção de filmes, exceto para fins
de publicidade; produção de vídeos; publicação online de livros e jornais eletrônicos; treinamento
prático [demonstração]; cursos livres [ensino]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download]; organização de
programas de intercâmbio cultural e educativo.;
serviços de educação, prestados a título de
assistência social;
Procurador: MARLENE MANZONI RODRIGUES
No.905783689 15/01/2013
003
Tit.FRANCISCO NELSON ANDREOLI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84094796800
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KIDDEFIRE
NCL(10) 09 extintor de incêndio para veículo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783816 15/01/2013
Tit.LUCIANA FRAZÃO DOS SANTOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17268875000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Dimanche

003

CFE(4) 26.1.2; 26.2.1; 26.11.5
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905783824 15/01/2013
Tit.FÁBIO RODRIGUES DE SOUZA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15050988000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Max Bella centro de estética

CFE(4) 26.11.13; 26.13.25; 29.1.2; 29.1.8,12

003

No.905784219 16/01/2013
003
Tit.UNILEVER PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8300356
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FAST FIXX
NCL(10) 03 banhos (preparações cosméticas para ); cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cosméticos; desodorantes
[perfumaria]; essenciais (óleos -); laquê para
cabelos; loções capilares; pele (produtos cosméticos
para cuidados da -); perfumaria (produtos de -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); sabonetes; toalete (produtos de-); xampus;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador
[cosmético];
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905784227 16/01/2013
003
Tit.APSEN FARMACÊUTICA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62462015000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DESOL
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); caseína
(suplemento alimentar de -); enzimas (suplemento
alimentar de -); geléia real (suplemento alimentar de
-); germe de trigo (suplemento alimentar de -);
glicose (suplemento alimentar de-); lecitina
(suplemento alimentar de-); linhaça (suplemento
alimentar de -); nutricionais (complementos -); óleo
de linhaça (suplemento alimentar de -); pólen
(suplemento alimentar de -); própolis (suplemento
alimentar de -); proteína (suplemento alimentar de -);
proteína (suplemento de - ) para animais;
suplemento alimentar para animais; suplementos
alimentares minerais; vitaminas (preparações para ); barra dietética para suplementação nutricional,
para fins medicinais; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em barra para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905784235 16/01/2013
003
Tit.APSEN FARMACÊUTICA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62462015000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: D-DROP
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); caseína
(suplemento alimentar de -); enzimas (suplemento
alimentar de -); geléia real (suplemento alimentar de
-); germe de trigo (suplemento alimentar de -);
glicose (suplemento alimentar de-); lecitina
(suplemento alimentar de-); linhaça (suplemento
alimentar de -); nutricionais (complementos -); óleo
de linhaça (suplemento alimentar de -); pólen
(suplemento alimentar de -); própolis (suplemento
alimentar de -); proteína (suplemento alimentar de -);
proteína (suplemento de - ) para animais;
suplemento alimentar para animais; suplementos
alimentares minerais; vitaminas (preparações para ); barra dietética para suplementação nutricional,
para fins medicinais; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;

suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em barra para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905784243 16/01/2013
Tit.INEC INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
CONTINUADA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10362482000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEAR ESCOLA DE NEGÓCIOS

003

CFE(4) 26.15.25; 27.5.1
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); informações sobre educação
[instrução]; orientação [treinamento]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; curso técnico de formação;
cursos livres [ensino];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905784251 16/01/2013
003
Tit.APSEN FARMACÊUTICA S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62462015000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: D-VIE
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); caseína
(suplemento alimentar de -); enzimas (suplemento
alimentar de -); geléia real (suplemento alimentar de
-); germe de trigo (suplemento alimentar de -);
glicose (suplemento alimentar de-); lecitina
(suplemento alimentar de-); linhaça (suplemento
alimentar de -); nutricionais (complementos -); óleo
de linhaça (suplemento alimentar de -); pólen
(suplemento alimentar de -); própolis (suplemento
alimentar de -); proteína (suplemento alimentar de -);
proteína (suplemento de - ) para animais;
suplemento alimentar para animais; suplementos
alimentares minerais; vitaminas (preparações para ); barra dietética para suplementação nutricional,
para fins medicinais; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em barra para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905784260 16/01/2013
003
Tit.GAUCHA MELHORAMENTO E AVANÇO EM
GENETICA LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13641918000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: G MAX GENÉTICA GAÚCHA
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 31 grãos [sementes]; sementes de plantas;
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.905784278 16/01/2013
Tit.PEDRO NOGUEIRA LIMA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06291947692
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONPOS

CFE(4) 5.5.19; 27.3.11; 27.5.1; 27.5.3; 29.1.15
NCL(10) 16 papel (guardanapos de -); papel
higiênico; papel toalha; toalhas de rosto, de papel;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

CFE(4) 26.7.25; 26.13.25; 27.5.1,25
NCL(10) 42 software de computador (aluguel de -) [informação em]; software de computador (aluguel
de -) - [consultoria em]; software de computador
(aluguel de -) - [assessoria em]; software de
computador (aluguel de -); software de computador
(atualização de -) - [informação em]; software de
computador (atualização de -) - [consultoria em];
software de computador (atualização de -) [assessoria
em];
software
de
computador
(atualização de -); software de computador
(elaboração [concepção] de-) - [informação em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [consultoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-) - [assessoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-); software de computador (manutenção de -) [informação
em];
software
de
computador
(manutenção de -) - [consultoria em]; software de
computador (manutenção de -) - [assessoria em];
software de computador (manutenção de -);
assessoria, consultoria e informação em software [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em software - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em software [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em software; assistência técnica em
software - [informação em]; assistência técnica em
software - [consultoria em]; assistência técnica em
software - [assessoria em]; assistência técnica em
software;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784286 16/01/2013
003
Tit.MANOEL MESSIAS BALBINO DOS SANTOS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10869979809
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Florispel

No.905784294 16/01/2013
003
Tit.SIMONE EVALDO FARIA CABELEIREIROS
LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07054456000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EVALDO FARIA HILL CABELEIREIROS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 44 salões de beleza; salões de cabeleireiro;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905784308 16/01/2013
003
Tit.INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
MONTELISA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00541889000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COWBOY STEEL

CFE(4) 1.1.2; 2.1.21; 3.4.1; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 25 banho (calções de -); bermudas; bonés;
calças; camisas; camisetas;
Procurador: LUCIANO SALVIATO
No.905784316 16/01/2013
Tit.JOSÉ ALBERTO PIRES (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36681105734
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: J Pires Advocacia & Consultoria

CFE(4) 20.5.13-14; 20.5.25; 20.7.7; 29.1.12
NCL(10) 45 serviços jurídicos - [informação em];
serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784324 16/01/2013
003
Tit.KIT´S UTILIDADES DOMESTICAS E MATERIAS
DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01993516000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRURÁPIDO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro; comércio (através de
qualquer meio) de borracha; comércio (através de
qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns não
elétricos; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas; comércio (através de
qualquer meio) de matérias tintoriais; comércio
(através de qualquer meio) de molduras; comércio
(através de qualquer meio) de revestimentos de
assoalhos; comércio (através de qualquer meio) de
tubos flexíveis não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de tubos metálicos;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905784332 16/01/2013
003
Tit.COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA VIDA
E ESPERANÇA - COTEFAVE (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05264921000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAFÉ DO PADRE EDILBERTO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 lanchonetes;
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.905784340 16/01/2013
003
Tit.PAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (BR/ES)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09491985000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PAC DISTRIBUIDORA

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza; comércio (através de qualquer
meio) de matérias plásticas para embalagem;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
sacos e sacolas;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905784359 16/01/2013
003
Tit.ANDREA BECKER 88360881987 ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05906063000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UNA.LUCE

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 25 bermudas; calças; camisas; camisetas;
confeccionado (vestuário -); malhas [vestuário];
saias; vestuário *;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905784367 16/01/2013
003
Tit.MAGALI SILVA BARRETO 01237299551 - MEI
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11808696000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROJETTI ARMÁRIOS SOB MEDIDA

CFE(4) 24.15.2; 26.11.13; 27.5.1
NCL(10) 20 aparadores [bufê]; apoio de cabeça
[móveis]; armações para escovas; armários;
armários
[guarda-louças];
armários
para
medicamentos; armários para toalhas [móveis];
arquivos [móveis]; arquivos para fichas [móveis]; arte
(obras de -) de madeira, cera, gesso ou plástico;
artigos para cama [exceto roupa de cama]; assentos
[cadeiras]; balcões; bancada, presa à parede, para
troca de fraldas; bancadas de lavatório [mobiliário];
bancadas de trabalho; bancos [móveis]; bandejas
não metálicas *; banquinhos para os pés; berços;
bibliotecas (prateleiras para -); cabideiros não
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metálicos; cabides; cadeiras [assentos]; cadeiras
altas para bebês; camas *; canapés [móveis];
carrinhos [mobiliário]; carrinhos de chá; carrinhos de
servir à mesa [móveis]; carteiras [móveis]; casinhas
para animais domésticos; cavaletes [mobiliário]; chá
(carrinhos de -); chaminés (guarda-fogo para -)
[doméstico]; chaves (quadros para pendurar -);
cômodas com gavetas; computadores (mesas com
rodinhas para -); desenho (mesas para -); divãs;
divisórias de madeira para móveis; escolar
(mobiliário
-);
escritório
(móveis
para
-);
escrivaninhas;
escrivaninhas;
espelhos;
espreguiçadeiras
[cadeiras];
espreguiçadeiras
[cadeiras]; estátuas de madeira, cera, gesso ou
plástico; estatuetas de madeira, cera, gesso ou
plástico; estojos de madeira ou matérias plásticas;
estrados [madeira] para cama; fichas (arquivos para
-) [móveis]; flores (pedestais para vasos de -);
guarda-comidas não metálicos; guarda-fogo para
chaminés; guarda-louças; jardineiras [móveis];
jornais (mostradores de -) [display]; marcenaria
(trabalhos de -); medicamentos (armários para -);
mesa (carrinhos de servir à -) [móveis]; mesas *;
mesas para datilografia; móbiles [decoração];
móbiles sonoros [decoração]; mobiliário (peças de -);
mobiliário escolar; molduras para quadros; móveis
(divisórias de madeira para -); móveis (guarnições
não metálicas para -); móveis (rodízios não
metálicos para -); móveis para escritório; obras de
arte de madeira, cera, gesso ou plástico; pedestais
para vasos de flores; penteadeiras; persianas de
lamelas de interior; persianas de madeira trançada
[mobiliário]; persianas internas para janelas
[mobiliário]; poltronas; porta-chapéus; porta-livros
[móveis]; porta-revistas; portas para móveis;
prateleiras
para
armas;
prateleiras
para
armazenagem; prateleiras para arquivos [móveis];
prateleiras para máquinas de escrever; prateleiras
para móveis; quadros (molduras para -); racks (ingl.);
rattan (fr.); rodízios não metálicos para móveis;
sofás; suportes para guarda-chuvas; suportes para
máquinas de calcular; toalhas (armários para -)
[móveis]; vitrines [móveis]; altar [tipo de móvel];
apoio para braço [móvel]; apoio para cardápio
[móvel]; apoio para livro [móvel]; apoio para telefone
[móvel]; armação de cadeira e poltrona; armário bar;
balcão [móvel]; banqueta [móvel]; banquinho
[móvel]; bufê [mobiliário]; bureau [escrivaninha com
gaveta]; cadeira de armar para praia e camping;
cadeira de balanço; cadeira episcopal móvel
[faldistório; facistol]; cadeira ou poltrona [mobiliário];
cadeira para bebê; cama [mobiliário]; cama guardaroupa; cama-beliche; cama-mesa [mobiliário];
camiseiro [mobiliário]; cantoneira [mobiliário];
carrinho para eletrodoméstico [mobiliário]; carro
prateleira para armazenar talher, prato e copo
[mobiliário]; chapeleira [mobiliário]; chaveiro [portachave, parte do mobiliário]; coluna [mobiliário]; criado
mudo; cristaleira; descanso ou apoio para o pé
[mobiliário]; estantes [móveis]; estrado para cama;
faldistório [cadeira episcopal móvel, sem espaldar,
usada nos atos litúrgicos que devem ser realizados
em frente do altar; facistol]; gaveta; móvel modulado;
oratório [peça do mobiliário]; otomana [sofá]; pé para
móvel (não metálico); porta-cd [móvel]; pufe; quadro
decorativo; sofá-cama; trocador de fralda portátil
[mobiliário]; venezianas não metálicas para
interiores; divisórias [móveis];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 13.3.9; 28.11
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784383 16/01/2013
Tit.VASQUE & VASQUE LTDA ME (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00152090000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VASQUE MÓVEIS

003

CFE(4) 5.3.11; 5.3.13,15
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
aduelas de madeira; armários; armários [guardalouças]; armários para toalhas [móveis]; artigos para
cama [exceto roupa de cama]; bancos [móveis];
camas (guarnições não metálicas para -); camas
(rodízios não metálicos para -); camas *; carrinhos
de servir à mesa [móveis]; carteiras [móveis];
ganchos para cortinas; guarda-comidas não
metálicos; guarda-louças; guarnições não metálicas
para camas; guarnições não metálicas para janelas;
guarnições não metálicas para móveis; guarnições
não metálicas para portas; jardineiras [móveis];
marcenaria (trabalhos de -); mesa (carrinhos de
servir à -) [móveis]; mesas *; mesas de metal;
móbiles [decoração]; mobiliário escolar; móveis
(rodízios não metálicos para -); móveis para
escritório; portas para móveis; portáteis (espelhos -)
[espelhos para banheiro]; varas não metálicas; varas
para cortinas; vestuário (cabides para -); vestuário
(capas para -) [armazenamento]; vidro prateado
[espelhos]; vitrines; vitrines [móveis]; cama
[mobiliário]; cama guarda-roupa; cama-beliche;
cama-mesa [mobiliário]; camiseiro [mobiliário];
gaveta; móvel modulado;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784391 16/01/2013
003
Tit.ANDREA BECKER 88360881987 ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05906063000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNA.LUCE

No.905784375 16/01/2013
003
Tit.NATALIA MATSUMOTO DA SILVA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12996207000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A Marmitaria

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
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meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905784405 16/01/2013
Tit.CLUBE DO ACAI LTDA ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08472472000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE DO ACAÍ

003

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.

CFE(4) 1.1.1; 24.1.3; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
cafés [bares]; lanchonetes; restaurantes;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905784413 16/01/2013
003
Tit.IMOBILIARIA CAPOBIANCO S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01610862000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMOBILIÁRIA CAPOBIANCO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 36 administração de imóveis; agências
imobiliárias; arrendamento de imóveis; avaliação
imobiliária; corretores imobiliários;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905784421 16/01/2013
003
Tit.VISAS.LOG LOGISTICA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12031488000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Visas.Log
NCL(10) 35 despachante para agilizar documento [informação em]; despachante para agilizar
documento - [consultoria em]; despachante para
agilizar documento - [assessoria em]; despachante
para agilizar documento;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784430 16/01/2013
Tit.IBIZA COLLECTIBLES COMERCIO
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11815832000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IRON STUDIOS

003

No.905784448 16/01/2013
003
Tit.RAUL GIL JUNIOR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09337236000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COPA COZINHA & CIA
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; produção de programas de rádio e
televisão; televisão (programas de entretenimento de
-); guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download];
Procurador: JOSÉ EDUARDO VICENTE
No.905784456 16/01/2013
003
Tit.LUAR PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64019854000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A DANÇA DA VEZ
NCL(10) 38 teledifusão; televisionamento;
Procurador: JOSÉ EDUARDO VICENTE
No.905784464 16/01/2013
003
Tit.AGIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉFABRICADOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11638743000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ATOS
NCL(10) 19 concreto; concreto (cofragens não
metálicas para -); concreto (elementos de -) para
construção; banco de cimento ou concreto; concreto
armado; fibra sintética para concreto;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905784472 16/01/2013
003
Tit.LUAR PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64019854000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A DANÇA DA VEZ
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; produção de programas de rádio e
televisão; televisão (programas de entretenimento de
-); guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download];
Procurador: JOSÉ EDUARDO VICENTE
No.905784499 16/01/2013
003
Tit.ROGÉRIO CLEBER DA SILVA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 70264929187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Fabio Souza e Fabiano
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784502 16/01/2013
003
Tit.INDUSTRIA ALIMENTICIA UNIAO DE ITAJU
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02807343000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EMBUTIDOS UNIÃO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 29 salsichas;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905784510 16/01/2013
003
Tit.ASSOCIACAO DO SENHOR JESUS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51909786000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAIXA DE FERRAMENTAS
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
conferências
(organização e apresentação de -); congressos
(organização e apresentação de -); educação
(serviços de -); educação religiosa; ensino (serviços
de -); informações sobre educação [instrução];
instrução (serviços de -); organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios; produção
de filmes, exceto para fins de publicidade;
publicação de livros; publicação de textos [exceto
para publicidade]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos; publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable]; rádio e
televisão (produção de programas de -); religiosa
(educação
-);
televisão
(programas
de
entretenimento de -); assessoria, consultoria e
informação ensino; cursos livres [ensino];
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905784529 16/01/2013
003
Tit.A.F. SILVA ARTIGOS DE FESTAS ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11057903000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MUNDO DAS FESTAS

CFE(4) 1.5.1; 2.9.14; 2.9.19; 2.9.25; 27.5.1
NCL(10) 41 aluguel de brinquedos; organização de
bailes; organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios;
planejamento de festas; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento]; aluguel de utensílios
para festas [aparelhos e decorações]; animação de
festa; decoração de festa, cerimonial e outros
eventos;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905784537 16/01/2013

003
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Tit.VILLABENS CONSTRUTORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15610452000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VILLABENS
NCL(10) 37 construção (informação sobre -);
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); consultoria na área de construção
civil; informação sobre construção; supervisão de
trabalhos de construção civil; assessoria consultoria
e informação em construções; assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura
predial;
construção e reparação de obra civil; construtor
(serviços de -); impermeabilização em obra civil;
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES
No.905784545 16/01/2013
003
Tit.CONFEITARIA E SORVETERIA COLANDY
LTDA ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25023706000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLANDY
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No.905784570 16/01/2013
003
Tit.SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08955966000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARES
NCL(10) 01 aditivos químicos para fungicidas;
aditivos químicos para inseticidas; adubo composto;
adubo para agricultura; adubos nitrogenados;
agricultura (adubo para -); agricultura (substâncias
químicas para -), com exceção dos fungicidas,
herbicidas, inseticidas e parasiticidas; fertilizantes;
fertilizantes (preparações -); fungicidas (aditivos
químicos para -); horticultura (substâncias químicas
para -), exceto fungicidas, herbicidas, inseticidas e
parasiticidas; inseticidas (aditivos químicos para -);
substâncias químicas para agricultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
substâncias químicas para silvicultura, exceto
fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784588 16/01/2013
003
Tit.EXTRA SERVICE CONSTRUTORA LTDA-EPP
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10524248000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Extra Service Construtora e Rental

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905784553 16/01/2013
003
Tit.FARIA MACHADO CONFECÇÕES LTDA- EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16714506000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LAKKO
NCL(10) 25 bermudas; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; confeccionado (vestuário -);
jaquetas; leggings [calças]; macacões; meias; roupa
íntima; saias; saias-calças; uniformes; vestuário *;
biquíni; boné; calção para banho; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784561 16/01/2013
003
Tit.MALANDRU'S INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82762360000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHEIRINHO DE AMOR
NCL(10) 25 alpercatas; artigos de malha [vestuário];
automobilistas
(vestuário
para
-);
aventais
[vestuário]; bermudas; blazers [vestuário]; botas *;
botinas; cachecóis; calçados em geral *; calças;
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; ceroulas;
chapéus, bonés etc; cintos [vestuário]; coletes;
combinações [vestuário]; corpete; cuecas; enxovais
de bebês; faixas [vestuário]; gabardines [vestuário];
gorros; gravatas; guarda-pós; jaquetas; jardineiras
[vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings [calças];
lenços de pescoço; lingerie (fr.); luvas [vestuário];
macacões; meias; paletós; palmilhas; parcas;
penhoar; pijamas; ponchos; praia (roupas de -);
pulôveres; robe; roupa de baixo; roupa íntima; roupa
para ginástica; roupas de banho; roupas de couro;
roupas de fantasia; roupas de imitação couro;
roupões de banho; saias; sandálias; sobretudos
[vestuário]; suéteres; sungas; ternos; túnicas;
uniformes; vestuário *; xales; babador não
descartável; baby-doll; biquíni; calçado esportivo;
camisola; canga; chinelo [vestuário comum];
chuteira; echarpe; estolas; fraque; jaleco; maiô;
spencer;
Procurador: SANDRO CONRADO DA SILVA

CFE(4) 24.17.25; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
asfaltamento; construção (informação sobre -);
construção civil (supervisão de trabalhos de -);
equipamento de construção (aluguel de -);
pavimentação de rua; construção e reparação de
obra civil; pavimentação de estrada; terraplanagem;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784596 16/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE MANUTENÇAO
ABRAMAN (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28718393000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MANUTENÇÃO & GESTÃO DE ATIVOS A
REVISTA BRASILEIRA DE MANUTENÇÃO E
GESTÃO DE ATIVOS

CFE(4) 26.15.25; 27.5.1
NCL(10) 16 publicações impressas;
[periódicos];
Procurador: CGM ASSESSORIA LTDA.

revistas

No.905784600 16/01/2013
003
Tit.UNILEVER PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8300356
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CURLS ROCK
NCL(10) 03 banhos (preparações cosméticas para ); cabelos (preparações para ondular -); cabelos

(tinturas para os -); cosméticos; desodorantes
[perfumaria]; essenciais (óleos -); laquê para
cabelos; loções capilares; pele (produtos cosméticos
para cuidados da -); perfumaria (produtos de -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); sabonetes; toalete (produtos de-); xampus;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador
[cosmético];
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905784626 16/01/2013
003
Tit.T.E.S.T.A. TESSITURA E STAMPA TESSUTI E
ABBIGLIAMENTO S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8921105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ATELIER ROMENTINO
NCL(10) 24 adesivos (tecidos -) para aplicação a
quente; aeronáuticos (tecidos impermeáveis a gases
para balões -); algodão (tecidos de -); almofadas
(capas para -); americanos (jogos -) [exceto de
papel]; balões aeronáuticos (tecidos impermeáveis a
gases para -); bandeiras; bandeiras [exceto de
papel]; banho (roupa de -) [exceto vestuário];
bombazinas [tecido]; bordado (tecidos desenhados
para -); braçadeiras de matérias têxteis [presilha];
branquetas para imprensa; brocados; cama (colchas
de -); cama (mantas de -); cama (roupa de -); cama
(roupas de -); cama, mesa e banho (roupa de -);
caminhos de mesa; cânhamo (tecidos de -);
cânhamo (tela de -); capas [soltas] para móveis;
capas de plástico para móveis; capas para
almofadas; capas para móveis, de tecido; chapéus
(forros de matéria têxtil de -); cheviotes [tecido]; chita
[tecido]; coberta ornamental para
travesseiros;
cobertas de cama; cobertas de cama; cobertas de
cama de papel; cobertores de cama; cobertura de
tecido para tampo de vaso sanitário; colchas;
colchões (capas para -); colchões (protetores de -);
cortinas de chuveiro de tecido ou plástico; cortinas
de matérias têxteis ou plásticas; cortinas de tecidos
transparentes; cotim [tecido leve de linho ou
algodão]; crepe [tecido]; crepom [tecido]; damasco
[tecido]; descanso de garrafas e copos [roupas de
mesa]; droguete [estofo]; edredons; entretelas;
esparto [tecidos]; estamenha [tecido]; estampagem
(tecidos de seda para -); etiquetas [tecido]; fazendas
não-tecidas [não urdidas]; feltro *; fibra de vidro
(tecidos de -) para uso têxtil; flanela [tecido]; flanela
higiênica; forros [têxteis]; forros de matéria têxtil de
chapéus; fronhas de travesseiros; fustão; gaze
[tecido]; guardanapos de mesa têxteis; higiênica
(flanela -); jérsei [tecido]; jogos americanos [exceto
de papel]; jogos americanos [exceto de papel]; juta
(tecidos de -); lã (tecidos de -); lençóis [têxteis];
lenços de bolso têxteis; lenços de tecido para
remover maquiagem; lingerie (tecidos para -); linho
(tecido adamascado de -); linho (tecidos de -); lonas
[telas] para tapeçaria ou para bordados; luvas para
toalete; mantas de viagem; maquiagem (lenços para
remover -) [tecido]; marabu [tecido]; materiais
filtrantes de matérias têxteis; materiais têxteis;
material têxtil; matérias plásticas [substitutas de
tecidos]; mesa (caminhos de -); mesa (guardanapos
de -) têxteis; mobiliário (tecidos para -)
[estofamento]; molesquim [tecido]; morim [tecido];
mosquiteiros; mosquiteiros; móveis (capas de
plástico para -); móveis (capas para -) de tecido;
móveis (capas soltas para -); murais (tapeçarias -)
de matérias têxteis; oleados [toalhas de mesa];
panos *; panos gomados exceto para papelaria;
panos para bilhar; panos para queijo; raiom; rami
(tecidos de -); reposteiros [cortinados de porta];
roupa de cama; roupa de cama, mesa e banho;
sacos de dormir; sapatos (tecido para forrar -); seda
[tecidos]; seda ou lã aveludada (tecido de -); sudário
[tecido]; tafetá [tecidos]; tampo de vaso sanitário
(cobertura de tecido para -); tapeçarias murais de
matérias têxteis; tecido (lenços de -) para remover
maquiagem; tecido adamascado de linho; tecido de
lã [estamenha]; tecido de lã frisado; tecido grosseiro;
tecido para calçados; tecido para vidro [toalha];
tecidos *; tecidos de lã; tecidos desenhados para
bordado; tecidos elásticos; tecidos imitação de peles
de animais; tecidos impermeáveis a gases para
balões aeronáuticos; tecidos para uso têxtil; tela de
treliça; têxteis (guardanapos de mesa -); toalete
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(luvas para -); toalhas de mesa [exceto de papel];
toalhas de mesa [exceto de papel]; toalhas de rosto
de matérias têxteis; toalhas têxteis; travesseiros
(coberta ornamental para -); tricôs [tecidos]; tule;
veludo; viagem (mantas de -); vidro (tecidos de fibra
de -) para uso têxtil; zefir [tecido]; acolchoado [roupa
de cama]; acolchoado para móvel; acolchoado
usado como cobertura para cama; acolchoado
usado como protetor para berço; alpaca [tecido];
apara de tecido; cambraia [tecido]; casimira [tecido];
cassa [tecido muito fino, de linho ou de algodão];
centro de mesa; cetim [tecido]; cobertura de mesa
[toalha]; cobertura para bidê; cochinilha [tecido
colorido]; cortinado; faixas têxteis; flâmula; gabardine
[tecido]; gorgorão [tecido]; lona [tecido]; manta
balística [tecido]; mosquiteiro; otomana [tecido];
panamá [tecido]; pano de copa; pano de prato;
pelúcia; percal [tecido de algodão]; percalina [tecido
de algodão]; popelina sarja; roupas de cama
hipoalergênicas; sanefa para cortina e persiana
[têxtil]; sarjel [tecido grosso de lã]; tecido de fibra
sintética; tecido de gaze; tecido felpudo; tecido para
mesa de bilhar; tecido recamado; tecidos não
tecidos; tussor [tecido fino, de seda natural
semelhante ao xantungue]; veneziana [persiana de
matéria têxtil]; vidro têxtil [fibra têxtil]; voile [tecido
leve e fino, em geral transparente];
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905784650 16/01/2013
003
Tit.SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08955966000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: Coletiva
Marca: SELL AGRO
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial; comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); industrial ou comercial (assessoria em
gestão -); administração de empresa; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à indústria;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784707 16/01/2013
003
Tit.PEDRA DA MATA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08450794000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PEDRA DA MATA
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
aluguel de escavadeiras; aluguel de guindaste;
asfaltamento; construção *; construção civil
(supervisão de trabalhos de -); equipamento de
construção (aluguel de -); escavadeiras (aluguel de ); pavimentação de rua; assessoria consultoria e
informação em construções; assessoria, consultoria
e informações sobre montagem/construção de
estrutura predial; construção e reparação de obra
civil; pavimentação de estrada; pedreiro [serviços de
- ]; terraplanagem;
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905784715 16/01/2013
003
Tit.UNILEVER PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8300356
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEADSHOT
NCL(10) 03 banhos (preparações cosméticas para ); cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cosméticos; desodorantes
[perfumaria]; essenciais (óleos -); laquê para
cabelos; loções capilares; pele (produtos cosméticos
para cuidados da -); perfumaria (produtos de -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); sabonetes; toalete (produtos de-); xampus;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador
[cosmético];
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905784723 16/01/2013
003
Tit.JEAN CARLOS DE ANDRADE RIBEIRO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77236025020
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
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Marca: ORTHOGEL
NCL(10) 35 compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas] - [informação em]; compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras empresas] - [consultoria em]; compras para
terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
serviços para outras empresas] - [assessoria em];
demonstração de produtos - [informação em];
demonstração de produtos - [consultoria em];
demonstração de produtos - [assessoria em];
demonstração de produtos; distribuição de amostras
- [informação em]; distribuição de amostras [consultoria em]; distribuição de amostras [assessoria em]; distribuição de amostras; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de preparações farmacêuticas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de preparações farmacêuticas;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal; farmácia [comércio de
produtos farmacêuticos] - [informação em]; farmácia
[comércio de produtos farmacêuticos] - [consultoria
em]; farmácia [comércio de produtos farmacêuticos] [assessoria em]; farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784766 16/01/2013
003
Tit.MOTEC VEÍCULOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77597748000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MOTEC
NCL(10) 35 concessionária de veículos (comércio de
veículos); representação comercial [ompi];
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA
No.905784790 16/01/2013
003
Tit.G.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04552791000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THINK JAZZ
NCL(10) 09 câmeras cinematográficas; câmeras de
vídeo; cinematográficas (câmeras -); cinematográfico
(aparelhos para montagem de filme -); compactos
(discos -) [áudio e vídeo]; compactos (discos -), rom
(ingl.); computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; discos compactos [áudio e vídeo]; discos
compactos, rom (ingl.); discos flexíveis [disquetes];
discos fonográficos; discos magnéticos; discos
ópticos; filme cinematográfico (aparelhos para
montagem de -); filme cinematográfico [exposto];
filmes cinematográficos expostos; fitas para
gravação de som; gravação de som (suportes para ); gravadores de fita; óculos; óculos; óculos de sol;
ópticos (discos -); ópticos (instrumentos e aparelhos
-); programas de computador [para download];
programas de computador gravados; programas de
jogos de computador; publicações eletrônicas [para
download]; rádios; radiotelefonia (aparelhos para -);
televisão (aparelhos de -); tocadores de dvd;
transmissores [telecomunicação]; transmissores
[telecomunicação];
transmissores
de
sinais
eletrônicos; vídeo (monitores de -); aparelho de
gravação e de reprodução de videocassete;
aparelho
de
telecomunicação;
aparelho
desmagnetizador de fita; aparelho ou instrumento

cinematográfico; aparelho ou instrumento de
fotografia; aparelho para cd; aparelho para jogo
adaptado para uso em televisão; capas [estojos] de
cd e dvd; cd-rom [disco]; cd-rom [drive]; disquete
para computador; dvd, disco digital de vídeo; dvd,
disco digital de vídeo - aparelho; rádio-relógio, se
comercializado como rádio; software para jogo e
entretenimento [programa de computador]; vídeo
disco;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784804 16/01/2013
003
Tit.RRDV INFORMÁTICA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17355954000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MOBTECH
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores - [informação em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores - [assessoria em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784839 16/01/2013
003
Tit.INSTITUTO DIREITO & NEGÓCIOS (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07017384000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COGNOGRAMA
NCL(10) 41 editoração eletrônica; livros (publicação
de -); publicação de textos [exceto para publicidade];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable];
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO
No.905784871 16/01/2013
003
Tit.G.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04552791000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA LEFIX
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; cinema (estúdios de -);
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
competições
desportivas
(organização de -); concursos de beleza
(organização de -); conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); divertimento; eletrônicos
(provimento
de
serviços
para
jogos
-);
entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); espetáculos (serviços de -); espetáculos ao
vivo (apresentação de -); estúdios de cinema;
estúdios de gravação (serviços de -); informações
sobre entretenimento [lazer]; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -); jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de concursos de
beleza; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]; organização de exposições
para fins culturais ou educativos; produção de filmes,
exceto para fins de publicidade; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção de vídeos; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos; publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable]; rádio
(programas de entretenimento de -); rádio e televisão
(produção de programas de -); shows (produção de ); televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
agência de notícias/jornalismo (se for elaboração de
reportagens fotográficas ou não); assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; banda de música [serviços de
entretenimento]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio); grupo musical; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade
de
download];
jornalismo
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(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784901 16/01/2013
003
Tit.G.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04552791000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BANDA LEFIX
NCL(10) 09 câmeras cinematográficas; câmeras de
vídeo; cinematográficas (câmeras -); cinematográfico
(aparelhos para montagem de filme -); compactos
(discos -) [áudio e vídeo]; compactos (discos -), rom
(ingl.); computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; discos compactos [áudio e vídeo]; discos
compactos, rom (ingl.); discos flexíveis [disquetes];
discos fonográficos; discos magnéticos; discos
ópticos; filme cinematográfico (aparelhos para
montagem de -); filme cinematográfico [exposto];
filmes cinematográficos expostos; fitas para
gravação de som; gravação de som (suportes para ); gravadores de fita; óculos; óculos; óculos de sol;
ópticos (discos -); ópticos (instrumentos e aparelhos
-); programas de computador [para download];
programas de computador gravados; programas de
jogos de computador; publicações eletrônicas [para
download]; rádios; radiotelefonia (aparelhos para -);
televisão (aparelhos de -); tocadores de dvd;
transmissores [telecomunicação]; transmissores
[telecomunicação];
transmissores
de
sinais
eletrônicos; vídeo (monitores de -); aparelho de
gravação e de reprodução de videocassete;
aparelho
de
telecomunicação;
aparelho
desmagnetizador de fita; aparelho ou instrumento
cinematográfico; aparelho ou instrumento de
fotografia; aparelho para cd; aparelho para jogo
adaptado para uso em televisão; capas [estojos] de
cd e dvd; cd-rom [disco]; cd-rom [drive]; disquete
para computador; dvd, disco digital de vídeo; dvd,
disco digital de vídeo - aparelho; rádio-relógio, se
comercializado como rádio; software para jogo e
entretenimento [programa de computador]; vídeo
disco;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905784936 16/01/2013
003
Tit.G.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04552791000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: THINK JAZZ
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; cinema (estúdios de -);
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
competições
desportivas
(organização de -); concursos de beleza
(organização de -); conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); divertimento; eletrônicos
(provimento
de
serviços
para
jogos
-);
entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); espetáculos (serviços de -); espetáculos ao
vivo (apresentação de -); estúdios de cinema;
estúdios de gravação (serviços de -); informações
sobre entretenimento [lazer]; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -); jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de concursos de
beleza; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]; organização de exposições
para fins culturais ou educativos; produção de filmes,
exceto para fins de publicidade; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção de vídeos; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos; publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable]; rádio
(programas de entretenimento de -); rádio e televisão
(produção de programas de -); shows (produção de ); televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
agência de notícias/jornalismo (se for elaboração de
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reportagens fotográficas ou não); assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; banda de música [serviços de
entretenimento]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio); grupo musical; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade
de
download];
jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: O PRÓPRIO.

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11553129000143
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LOVLITY
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; calçados *;
calçados em geral *; chapéus [chapelaria]; chapéus,
bonés etc; cintos [vestuário]; combinação [roupa
íntima]; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); couro (roupas de -); íntima (roupa -);
lenços de pescoço; malhas [vestuário]; trajes;
vestuário *;
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME

No.905784952 16/01/2013
003
Tit.OTICA & PRESENTES RAMOS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03127844000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ÓTICA RAMOS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos;
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME

No.905785479 16/01/2013
003
Tit.MARAINNA CARVALHO CARAMURU MODAS E
ACESSORIOS - EIRELI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11553129000143
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOVLITY
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME

No.905784960 16/01/2013
003
Tit.INSTITUTO INTERNET NO ESTADO DA ARTE I-START (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12743459000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: I-Start
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); educação (informações sobre -)
[instrução] - [informação em]; informações sobre
educação [instrução]; instrução (serviços de -);
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [consultoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento]; orientação [treinamento]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [informação em];
escolas (serviços de -) [educação] - [informação em];
Procurador: DIEGO PEREZ MARTIN DE ALMEIDA
No.905785169 16/01/2013
003
Tit.INSTITUTO INTERNET NO ESTADO DA ARTE I-START (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12743459000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Família + Segura na Internet
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; informações sobre educação [instrução];
instrução (serviços de -); organização de exposições
para fins culturais ou educativos - [consultoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento]; orientação
[treinamento]; assessoria, consultoria e informação
ensino; escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: DIEGO PEREZ MARTIN DE ALMEIDA
No.905785185 16/01/2013
003
Tit.ARBOR BRASIL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29588019000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SANTILLE
NCL(10) 32 bebidas não-alcoólicas;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905785207 16/01/2013
003
Tit.ALACRE CONSULTORIA LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06168195000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Academia Mineira de Coaching
NCL(10) 41 academias [educação]; congressos
(organização e apresentação de -); educação
(serviços de -); assessoria, consultoria e informação
em treinamento [demonstração][ensino];
Procurador: KARINA ALVES VIEIRA MACHADO
No.905785410 16/01/2013
003
Tit.MARAINNA CARVALHO CARAMURU MODAS E
ACESSORIOS - EIRELI (BR/SP)

No.905785754 16/01/2013
Tit.JOEL LIGIÉRO VARGAS JÚNIOR (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59939923791
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GEOTUBO
NCL(10) 19 geotêxteis;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905785762 16/01/2013
003
Tit.ANDERSON RUIZ FERREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05499567867
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLOCKTRON
NCL(10) 12 alarme anti-roubo para veículos; alarmes
de marcha à ré para veículos; anti-roubo
(dispositivos -) para veículos; bloqueador de
automóveis (segurança); sistemas de segurança
para veículos;
Procurador: PEDRO SOUTELLO ESCOBAR DE
ANDRADE
No.905785789 16/01/2013
Tit.LUCAS SANTI PEREIRA WINCK (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02055435027
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INDIA"MANTRA"ALE
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905785819 16/01/2013
003
Tit.SWEET S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7872054
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIERITA
NCL(10) 30 amêndoas (confeitos de -); amendoins
(confeitos de -); biscoitos amanteigados; biscoitos de
água e sal; bolachas; bolos; bombons; cacau;
caramelos [doces]; chocolate; confeitos; doces
[confeitos]; doces*; fondants [confeitos]; gomas de
mascar; massas alimentares; pastilhas [confeitos];
sorvetes; bala comestível; chocolate em pó [para
uso na culinária, exceto para fabricação de bebidas];
Procurador: IDEA MARCAS E PATENTES LTDA
No.905785843 16/01/2013
003
Tit.AGIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉFABRICADOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11638743000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATOS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de distribuição de água - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de distribuição de água; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de iluminação [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de instalações
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sanitárias - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
metálicos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos metálicos;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905785916 16/01/2013
003
Tit.FELIPE COSTA SANTANA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83904166549
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Inventura
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905785924 16/01/2013
003
Tit.APARECIDA MORGENRODT VEIGA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03630306977
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Play Idiomas
NCL(10) 41 academias [educação] - [informação
em]; academias [educação] - [consultoria em];
academias [educação] - [assessoria em]; academias
[educação]; bibliotecas [empréstimo de livros] [informação em]; bibliotecas [empréstimo de livros] [consultoria em]; bibliotecas [empréstimo de livros] [assessoria em]; bibliotecas [empréstimo de livros];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [informação em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento] [consultoria em]; competições (organização de -)
[educação ou entretenimento] - [assessoria em];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento]; conferências (organização e
apresentação de -) - [informação em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
conferências (organização e apresentação de -) [assessoria em]; conferências (organização e
apresentação de -); cursos por correspondência [informação em]; cursos por correspondência [consultoria em]; cursos por correspondência [assessoria em]; cursos por correspondência;
educação (informações sobre -) [instrução] [informação em]; educação (informações sobre -)
[instrução] - [consultoria em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [assessoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução]; educação (serviços
de -) - [informação em]; educação (serviços de -) [consultoria em]; educação (serviços de -) [assessoria em]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -) - [informação em]; ensino (serviços de
-) - [consultoria em]; ensino (serviços de -) [assessoria em]; ensino (serviços de -); organização
de competições [educação ou entretenimento] [informação em]; organização de competições
[educação ou entretenimento] - [consultoria em];
organização de competições [educação ou
entretenimento] - [assessoria em]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
orientação [treinamento] - [informação em];
orientação [treinamento] - [consultoria em];
orientação [treinamento] - [assessoria em];
orientação [treinamento]; seminários (organização e
apresentação de -) - [informação em]; seminários
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
seminários (organização e apresentação de -) [assessoria em]; seminários (organização e
apresentação de -); serviços de intérprete [idiomas] [informação em]; serviços de intérprete [idiomas] [consultoria em]; serviços de intérprete [idiomas] [assessoria em]; serviços de intérprete [idiomas];
tradução - [informação em]; tradução - [consultoria
em]; tradução - [assessoria em]; tradução;
treinamento prático [demonstração] - [informação
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em];
treinamento
prático
[demonstração]
[consultoria em]; treinamento prático [demonstração]
[assessoria
em];
treinamento
prático
[demonstração];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução] - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução]; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]
[informação
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ensino; clube de livro e disco [lazer ou
educação] - [informação em]; clube de livro e disco
[lazer ou educação] - [consultoria em]; clube de livro
e disco [lazer ou educação] - [assessoria em]; clube
de livro e disco [lazer ou educação]; curso de idioma
- [informação em]; curso de idioma - [consultoria em];
curso de idioma - [assessoria em]; curso de idioma;
cursos livres [ensino] - [informação em]; cursos livres
[ensino] - [consultoria em]; cursos livres [ensino] [assessoria em]; cursos livres [ensino]; organização
de programas de intercâmbio cultural e educativo. [informação em]; organização de programas de
intercâmbio cultural e educativo. - [consultoria em];
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo. - [assessoria em]; organização de
programas de intercâmbio cultural e educativo.;
escolas (serviços de -) [educação] - [informação em];
escolas (serviços de -) [educação] - [consultoria em];
escolas (serviços de -) [educação] - [assessoria em];
escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905785940 16/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ENTREVISTA COMBATE
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905785967 16/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ENTREVISTA COMBATE
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;

Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905785975 16/01/2013
003
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: R7 TORPEDO
NCL(10) 38 agências de notícias; computador
(comunicação por terminais de -); computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-); comunicação por redes de fibra óptica;
comunicação por terminais de computador;
fornecimento de acesso a banco de dados;
fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores;
informações sobre telecomunicação; radiodifusão;
radiodifusão; serviços de difusão sem fim
[telecomunicações];
teledifusão;
teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de arquivos
digitais; assessoria consultoria e informação em
telecomunicação;
assessoria,
consultoria
e
informação em telecomunicações; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for o provimento de
acesso a um website); fornecimento de salas de
bate-papo na internet [ompi]; serviços de
carregamento, compartilhamento e postagem de
fotos áudio e vídeo [transmissão]; transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905786076 16/01/2013
003
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: R7 TORPEDO
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; cinema (estúdios de -);
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
competições
desportivas
(organização de -); concursos de beleza
(organização de -); conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); divertimento; eletrônicos
(provimento
de
serviços
para
jogos
-);
entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); espetáculos (serviços de -); espetáculos ao
vivo (apresentação de -); estúdios de cinema;
estúdios de gravação (serviços de -); informações
sobre entretenimento [lazer]; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -); jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de concursos de
beleza; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]; organização de exposições
para fins culturais ou educativos; produção de filmes,
exceto para fins de publicidade; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção de vídeos; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos; publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable]; rádio
(programas de entretenimento de -); rádio e televisão
(produção de programas de -); shows (produção de ); televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
agência de notícias/jornalismo (se for elaboração de
reportagens fotográficas ou não); assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; banda de música [serviços de
entretenimento]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio); grupo musical; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade
de
download];
jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905786106 16/01/2013

003
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Tit.NUTRIFARMA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S.
A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03279946000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LAUCID
NCL(10) 31 alimentos para animais; animais
(preparações para engorda de -); objetos
comestíveis para mascar para animais;
Procurador: CERUMAR ASSES. E CONS. EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
No.905786122 16/01/2013
003
Tit.DONNA CAROLA CONFEITARIA LTDA-ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15728711000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DONNA CAROLLA
NCL(10) 43 bufê (serviço de -); cafés [bares];
lanchonetes;
Procurador: MÁRIO SÉRGIO VILAS BÔAS RAMOS
No.905786149 16/01/2013
003
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: R7 TORPEDO
NCL(10) 42 conversão de dados e documentos de
suporte físico para suporte eletrônico; fornecimento
de mecanismos de busca para a internet;
mecanismos de busca (fornecimento de - ) para a
internet; atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática];
criação de homepage; design de homepage;
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca]; sites de busca [fornecimento de mecanismos
de busca na internet];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905786157 16/01/2013
003
Tit.DONNA CAROLA CONFEITARIA LTDA-ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15728711000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DONA CAROLA
NCL(10) 30 bolos; cobertura de bolo [glacê];
confeitos; doces [confeitos]; doces*; massa para
bolo; massas alimentares; pão; pizzas; pudins;
sobremesas sob a forma de mousse de chocolate;
tortas; bolo, preparado para consumo final,
confeitado ou não; quindim, brigadeiro e cajuzinho;
tortas [doces e salgadas]; massa de farinha;
Procurador: MÁRIO SÉRGIO VILAS BÔAS RAMOS
No.905786181 16/01/2013
003
Tit.RONALD VALTER IGEL (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11151510700
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: aqualarm
NCL(10) 09 alarmes *; alarmes acústicos [som];
aparelhos para medição; avisos (quadro eletrônico
para -); caixas eletrônicos; campainhas [dispositivos
de alarme]; campainhas elétricas; contatos elétricos;
controle (aparelhos elétricos para -); controle remoto
(aparelho para -); conversores elétricos; indicadores
de nível de água; instrumentos para observação;
marcação (bóias de -); medição (instrumentos para ); medidores; medidores; medidores (aparelhos
elétricos -); níveis de bolhas de ar; nível de água
(indicadores de -); painéis de controle [eletricidade];
painéis
de
distribuição;
pisca-pisca
[sinais
luminosos]; projeção (aparelhos para -); sinais
eletrônicos (transmissores de -); sinais luminosos;
sinalização (bóias de -); sinalização (painéis de -),
luminosos ou mecânicos; som (aparelhos para
reprodução de -); sonoros (alarmes -); tempo
(aparelho para registro de -); adaptador [eletricidade
- parte de aparelho]; alarme de segurança; aparelho
de comunicação; aparelho de telecomunicação;
aparelho e unidade de controle eletrônico para
processamento, avaliação e medição de sinal gerado
por sensor; aparelho ou instrumento de aferição;
aparelho ou instrumento de alarme; aparelho ou
instrumento de controle; aparelho ou instrumento de
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inspeção; aparelho ou instrumento de proteção;
aparelho ou instrumento de segurança; aparelho ou
instrumento de sinalização; equipamento de
sonorização;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905786203 16/01/2013
003
Tit.AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LOCUTORES
ONLINE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04264264000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Locutores Online
NCL(10) 35 agências de propaganda;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905786211 16/01/2013
003
Tit.DONNA CAROLA CONFEITARIA LTDA-ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15728711000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DONA CAROLA
NCL(10) 43 bufê (serviço de -); cafés [bares];
lanchonetes;
Procurador: MÁRIO SÉRGIO VILAS BÔAS RAMOS
No.905786238 16/01/2013
003
Tit.ÁGUA SANITÁRIA SUPER GLOBO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33107905000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLAR
NCL(10) 03 água sanitária [água de javel] [hipoclorito
de potássio]; alisar (produtos para -) [engomar];
amaciantes de tecidos [lavanderia]; amoníaco [álcali
volátil]
[detergente];
anil
para
lavanderia;
desengordurar (produtos para -), exceto os utilizados
durante o processo de fabricação; detergentes
exceto os utilizados durante processo de fabricação
e para uso médico; goma de amido para brilho
[lavanderia]; lavagem a seco (produtos para -); óleos
para limpeza; panos impregnados com detergente
para limpeza; papel de parede (produtos para
limpeza de -); pára-brisa (líquidos para limpeza de -);
produtos para dar brilho [lavanderia]; produtos para
enxaguar a roupa [lavanderia]; produtos para
limpeza; produtos para polimento; produtos químicos
de uso doméstico para avivar cores [lavanderia];
removedores de cera para assoalhos [produtos para
decapagem]; sabão desinfetante; soda para
branquear [soda cáustica]; água para tirar mancha;
álcool em gel (para uso em limpeza doméstica);
antiferrugem [produto de limpeza]; lustra-móvel;
preparado antiembaçante para limpeza; produto
antiderrapante e antideslizante para pisos; produto
desodorizante de ambiente, em líquido, em pó, em
sachê, em spray; substância abrasiva para limpeza;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905786262 16/01/2013
003
Tit.FRANCISCO CARLOS CALDERARO DE
ANGELI (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33560056772
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: dogsec
NCL(10) 05 fraldas para animais de estimação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905786300 16/01/2013
003
Tit.AGIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉFABRICADOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11638743000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATOS
NCL(10) 37 construção (informação sobre -) [informação em]; construção (informação sobre -) [consultoria em]; construção (informação sobre -) [assessoria em]; construção (informação sobre -);
construção * - [informação em]; construção * [consultoria em]; construção * - [assessoria em];
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [informação em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -); construção de
fábricas - [informação em]; construção de fábricas;
construção e reparos de armazém - [informação em];
construção e reparos de armazém; consultoria na

área
de
construção
civil;
edificações
(impermeabilização de -) - [informação em];
edificações
(impermeabilização
de
-);
impermeabilização de edificações - [informação em];
impermeabilização
de
edificações;
impermeabilização de edificações - [informação em];
impermeabilização de edificações; informação sobre
construção - [informação em]; informação sobre
construção - [consultoria em]; informação sobre
construção - [assessoria em]; informação sobre
construção; instalação de equipamentos de cozinha
- [informação em]; instalação de equipamentos de
cozinha; instalação de portas e janelas - [informação
em]; instalação de portas e janelas; pintura, de
interior e de exterior - [informação em]; pintura, de
interior e de exterior - [consultoria em]; pintura, de
interior e de exterior - [assessoria em]; pintura, de
interior e de exterior; supervisão de trabalhos de
construção civil; assessoria consultoria e informação
em construções - [informação em]; assessoria
consultoria e informação em construções [consultoria em]; assessoria consultoria e informação
em construções - [assessoria em]; assessoria
consultoria
e
informação
em
construções;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
manutenção de instalações de esgoto - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
manutenção de instalações de esgoto; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção; assessoria, consultoria e informações
sobre montagem/construção de estrutura predial [informação em]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; construção de fábrica - [informação
em]; construção de fábrica; construção e reparação
de obra civil - [informação em]; construção e
reparação de obra civil; construção e reparação em
colocação de alvenaria - [informação em];
construção e reparação em colocação de alvenaria;
construção e reparação em colocação de esquadria [informação em]; construção e reparação em
colocação de esquadria; construção e reparação em
colocação de piso - [informação em]; construção e
reparação em colocação de piso; construção e
reparação em colocação de tela; construtor (serviços
de -) - [informação em]; construtor (serviços de -);
ferramentaria manual [reparação, montagem e
construção] - [informação em]; ferramentaria manual
[reparação, montagem e construção] - [consultoria
em]; ferramentaria manual [reparação, montagem e
construção] - [assessoria em]; ferramentaria manual
[reparação,
montagem
e
construção];
impermeabilização em obra civil - [informação em];
impermeabilização em obra civil; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou] [informação em]; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou]; serviços de pinturas viárias
- [informação em]; serviços de pinturas viárias;
terraplanagem - [informação em]; terraplanagem;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905786319 16/01/2013
003
Tit.NUTRIFARMA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S.
A (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03279946000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACTACID
NCL(10) 31 alimentos para animais; animais
(preparações para engorda de -); objetos
comestíveis para mascar para animais;
Procurador: CERUMAR ASSES. E CONS. EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
No.905786394 16/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO ILUMINA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10281182000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ASSOCIAÇÃO ILUMINA
NCL(10) 35 patrocínio (captação de - ); serviços de
colocação e recolocação no mercado de trabalho,
prestados a título de assistência social; serviços de
promoção de campanhas publicitárias com vistas à

RPI 2214 de 11/06/2013

prevenção de doenças, a título de assistência social;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, intermediação comercial para os
seus associados.; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, sistematização de
informações em bancos de dados para a inclusão e
disponibilização de currículos e ofertas de empregos;
serviços prestados por entidades sindicais, a saber,
administração de convênios de benefícios;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905786432 16/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO ILUMINA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10281182000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ASSOCIAÇÃO ILUMINA
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios;
distribuição de brinquedos para caridade; serviços
de educação, prestados a título de assistência
social; serviços de lazer e entretenimento, prestados
a título de assistência social; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, apresentação
de cursos, treinamentos, palestras e seminários;
serviços prestados por entidades sindicais, a saber,
serviços de ensino;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905786459 16/01/2013
003
Tit.WEDGE CALÇADOS LTDA ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00218308000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOC SHOES
NCL(10) 25 botas *; botinas; calçados *; calçados
em geral *; chinelos [pantufas]; sandálias; sapatos
(gáspeas para -); sapatos (viras para -); sapatos de
futebol; sapatos de praia; chinelo [vestuário comum];
chuteira;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905786505 16/01/2013
003
Tit.WEDGE CALÇADOS LTDA ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00218308000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOC
NCL(10) 25 botas *; botinas; calçados *; calçados
em geral *; chinelos [pantufas]; sandálias; sapatos
(gáspeas para -); sapatos (viras para -); sapatos de
futebol; sapatos de praia; calçado esportivo; chinelo
[vestuário comum]; chuteira;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905786530 16/01/2013
003
Tit.AGIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉFABRICADOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11638743000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATOS
NCL(10) 42 arquitetura - [informação em]; arquitetura
- [consultoria em]; arquitetura - [assessoria em];
arquitetura; consultoria em arquitetura - [informação
em]; consultoria em arquitetura - [consultoria em];
consultoria em arquitetura - [assessoria em];
consultoria em arquitetura; engenharia - [informação
em]; engenharia - [consultoria em]; engenharia [assessoria em]; engenharia; assessoria, consultoria
e informações sobre arquitetura - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre arquitetura - [assessoria em];
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assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia;
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia industrial - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia
industrial; cálculo e dimensionamento na área de
engenharia - [informação em]; cálculo e
dimensionamento
na
área
de
engenharia;
engenharia civil [projeto de -] - [informação em];
engenharia civil [projeto de -]; perícia técnica na área
de arquitetura; perícia técnica na área de
engenharia; projeto de arquitetura - [informação em];
projeto de arquitetura - [consultoria em]; projeto de
arquitetura - [assessoria em]; projeto de arquitetura;
serviços de sinalização [projetos arquitetônicos e
engenharia] - [informação em]; serviços de
sinalização [projetos arquitetônicos e engenharia];
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905786548 16/01/2013
003
Tit.BIG 5 CONTABILIDADE, CONSULTORIA E
ASSESSORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12492966000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIG FIVE
NCL(10)
35
contabilidade;
guarda-livro
[contabilidade]; assessoria, consultoria e informação
em contabilidade; assessoria, consultoria e
informação empresarial; assessoria, consultoria e
informação sobre imposto de renda; assessoria,
consultoria e informação sobre tributos, impostos e
taxas; elaboração de declaração de imposto de
renda; perícia contábil; perícia técnica na área
contábil; serviços de fatura [emissão de notas
fiscais];
Procurador: ALEXANDRE PINHEIRO BREVILIERI

No.905786556 16/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO ILUMINA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10281182000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ASSOCIAÇÃO ILUMINA
NCL(10) 44 assistência médica; bancos de sangue
(serviços de -); clínicas de convalescença; clínicas
de repouso; convalescença (clínicas de -);
enfermagem [médica]; fisioterapia; implante de
cabelos; reabilitação de toxicomaníacos; repouso
(casa de -); repouso (clínicas de -); saúde (serviços
de -); serviços de aquacultura; serviços de saúde em
spa; serviços de terapia; casa de repouso (serviços
de -) [serviços médicos]; clínica de desintoxicação;
coleta, em domicílio, de material para análise clínica
médica/veterinária; consultas médicas [serviços
médicos]; estética facial e corporal; exame
bacteriológico [análise clínica]; farmácia de
manipulação [manipulação de medicamentos];
grupos de auto-ajuda [terapia em grupo]; orientação
psicológica; quiroprática [sistema terapêutico que,
partindo do pressuposto de que as doenças resultam
de disfunção nervosa, procuram corrigi-las por
manipulação, e por outros cuidados, de estruturas;
quiropraxia]; reabilitações físicas, mentais e
emocionais [serviços médicos]; serviços de medicina
à distância; serviços de raio-x; serviços de
reabilitação física, motora e emocional prestados a
título de assistência social; serviços fisioterápicos
prestados a título de assistência social; serviços
médicos prestados a título de assistência social;
serviços odontológicos prestados a título de
assistência social; serviços psicológicos prestados a
título de assistência social; uti móvel [serviços
médicos]; vacinação de pessoa a domicílio;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905786564 16/01/2013
003
Tit.MAGNETIS SERVIÇOS FINANCEIROS E DE
INFORMAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14407553000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

Marca: MAGNETIS
NCL(10) 36 análise financeira - [informação em];
análise financeira - [consultoria em]; análise
financeira - [assessoria em]; análise financeira;
capital (investimentos de -) [finanças] - [informação
em]; capital (investimentos de -) [finanças] [consultoria em]; capital (investimentos de -)
[finanças] - [assessoria em]; capital (investimentos
de -) [finanças]; consultoria financeira - [informação
em]; consultoria financeira - [consultoria em];
consultoria financeira - [assessoria em]; consultoria
financeira; financeira (administração -) - [informação
em]; financeira (administração -) - [consultoria em];
financeira (administração -) - [assessoria em];
financeira (administração -); financeira (consultoria -)
- [informação em]; financeira (consultoria -) [consultoria em]; financeira (consultoria -) [assessoria
em];
financeira
(consultoria
-);
financeiras (informações -) - [informação em];
financeiras (informações -) - [consultoria em];
financeiras (informações -) - [assessoria em];
financeiras (informações -); informações financeiras [informação em]; informações financeiras [consultoria em]; informações financeiras [assessoria
em];
informações
financeiras;
investimentos de capital [finanças] - [informação em];
investimentos de capital [finanças] - [consultoria em];
investimentos de capital [finanças] - [assessoria em];
investimentos de capital [finanças]; orçamento
[avaliação financeira] - [informação em]; orçamento
[avaliação financeira] - [consultoria em]; orçamento
[avaliação financeira] - [assessoria em]; orçamento
[avaliação financeira]; análise e gestão de crédito [informação em]; análise e gestão de crédito [consultoria em]; análise e gestão de crédito [assessoria em]; análise e gestão de crédito;
assessoria, consultoria e informação na área
econômico-financeira - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação na área econômicofinanceira - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação na área econômico-financeira [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
na
área
econômico-financeira;
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [informação em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores; informe financeiro
relacionado à assessoria econômico-financeira [informação em]; informe financeiro relacionado à
assessoria econômico-financeira - [consultoria em];
informe financeiro relacionado à assessoria
econômico-financeira - [assessoria em]; informe
financeiro relacionado à assessoria econômicofinanceira;
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C
No.905786572 16/01/2013
003
Tit.CAMILA ABRAO MULSER 93788274115
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17386250000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Abunita
NCL(10) 25 banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (sandálias de -);
bermudas; blazers [vestuário]; botas *; cachecóis;
calçados *; calçados de madeira; calçados em geral
*; calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisas; camisas (peitilhos de -);
camisetas; camisetas (peitilhos de -); casacos
[vestuário]; chapéus, bonés etc; cintos [vestuário];
coletes; coletes; coletes [roupa íntima]; combinação
[roupa
íntima];
combinações
[vestuário];
confeccionado (vestuário -); corpete; couro (roupas
de -); couro (roupas de imitação de -); cuecas;
espartilhos; estolas de pele; íntima (roupa -);
jaquetas; jardineiras [vestuário]; leggings [calças];
lenços de pescoço; lingerie (fr.); macacões; malhas
[vestuário]; meias; meias-calças; pelerines; peles
[vestuário]; peliças; plastrom; praia (roupas de -);
robe; roupa de baixo; roupa de baixo; roupa íntima;
roupas de banho; roupas de couro; roupas de
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imitação couro; roupões de banho; saias; saiascalças; sandálias; sapatos de praia; sáris;
sarongues; sobretudos [vestuário]; suéteres; sungas;
sutiãs; ternos; vestuário *; baby-doll; bermuda para
prática de esporte; biquíni; calçado esportivo; calção
para banho; camisola; canga; cinta [vestuário
comum]; echarpe; estolas; maiô; spencer;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905786653 16/01/2013
003
Tit.EDITORA POSITIVO LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79719613000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PES - POSITIVO ENGLISH SOLUTION
NCL(10) 09 processamento de dados (dispositivos
para -); programas de computador [para download];
aparelho ou instrumento de ensino; testes,
exercícios ou provas de inteligência (aparelhos e
software);
Procurador: NATAN BARIL
No.905786661 16/01/2013
003
Tit.SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02158816000254
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SC ATACADO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos [lâminas] de barbear; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de aquecimento;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de cozimento; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de distribuição de água; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de instalações sanitárias; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
refrigeração; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de secagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cinematográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
pesagem; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos fotográficos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana; comércio (através de qualquer
meio) de capachos e esteiras; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de cofres; comércio
(através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais; comércio
(através de qualquer meio) de guarda-sóis; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos manuais
(propulsão muscular); comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos musicais; comércio (através
de qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas de calcular; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
comércio (através de qualquer meio) de molduras;
comércio (através de qualquer meio) de móveis [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de móveis - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de móveis; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
vime; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de redes; comércio (através de qualquer meio)
de revestimentos de assoalhos;
Procurador: EVERTON LUIS ROSSIN
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No.905786688 16/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO ILUMINA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10281182000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ASSOCIAÇÃO ILUMINA
NCL(10) 45 acompanhantes (serviço de -);
assessoria, consultoria e informação na área de
espiritualidade, auto-ajuda, e fortalecimento pessoal
em assuntos de caráter subjetivo; assessoria,
consultoria e informação na área de gerenciamento
de tempo voltado para propósitos pessoais;
assessoria, consultoria e informação na área de
segurança e proteção à criança; assessoria,
consultoria e informação sobre auto-ajuda;
assessoria, consultoria e informação sobre
motivação e crescimento pessoal; elaboração,
implementação, execução e avaliação de políticas
sociais; encaminhamento de providências e
orientação social a indivíduos e grupos; organização
de grupos de apoio; planejamento, organização e
administração de benefícios e serviços sociais;
representação e defesa de causas de caráter social,
defesa dos direitos humanos, defesa do meio
ambiente, defesa das minorias étnicas perante
órgãos da administração pública ou diante da
opinião
pública;
representação
jurídica
de
associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos; representação, diante
da administração pública ou de entidades privadas,
de associados, grupos civis organizados ou da
sociedade civil para defesa de interesses e direitos
individuais, coletivos e difusos; serviços de
assistência jurídica, prestados a título de assistência
social; serviços de cuidados pessoais voltados para
a população carente, com fins de reabilitação social,
prestados a título de assistência social [dar banho,
vestir, pentear, alimentar com finalidade de atender a
necessidades individuais específicas]; serviços de
organização de encontros com finalidade de autoajuda, prestados a título de assistência social;
serviços de organização de encontros com finalidade
de integração social, prestados a título de
assistência social; serviços de orientação espiritual e
filosófica, prestados a título de assistência social;
serviços
de
promoção
de
relacionamento
interpessoal, prestados a título de assistência social;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, assistência jurídica aos
associados; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
diante da administração pública ou de entidades
privadas.;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905786696 16/01/2013
Tit.CEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03772503000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ORAL GENICS
NCL(10) 03 cosméticos;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

003

No.905786726 16/01/2013
003
Tit.LUIZ CARLOS DE JESUS DIAS (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01658004531
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRÓ - LABORES RATEADOS
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905786750 16/01/2013
Tit.CEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03772503000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ORAL GENICS
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

003

No.905786793 16/01/2013

003

Tit.CEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03772503000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PET GENICS
NCL(10) 03 cosméticos para animais;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905786823 16/01/2013
003
Tit.EDITORA POSITIVO LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79719613000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PES - POSITIVO ENGLISH SOLUTION
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; anotações (blocos
para -); atlas; blocos [papelaria]; blocos de notas
[cadernos]; blocos para anotações; blocos para
desenho; brochuras; formulários [impressos];
impressas (publicações -); impresso (material -);
impressos [gravuras]; livros; livros para escrever ou
desenhar; livros razão; manuais [impressos]; mapas
geográficos; material didático [exceto aparelhos];
material escolar [papelaria]; papel *; papelaria
(artigos de -); periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos]; revistas em quadrinhos;
caderno de caligrafia; caderno para música; livro de
tombo; livro didático; livro encadernado; publicações
em fascículos impressos;
Procurador: NATAN BARIL
No.905786890 16/01/2013
003
Tit.CEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03772503000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PET GENICS
NCL(10) 05 medicamentos para uso veterinário;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905786912 16/01/2013
003
Tit.CINBOR - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01480091000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PARRUDO
NCL(10) 12 câmaras de ar (equipamentos para
conserto de -) [pneumáticos]; câmaras de ar
(remendos adesivos para consertar -); câmaras de ar
para bicicletas, triciclos, etc; câmaras de ar para
pneumáticos;
pneus;
pneus
(dispositivos
antiderrapantes para -) de veículos; pneus
(dispositivos antiderrapantes para -) de veículos;
pneus de automóvel; pneus de bicicleta; pneus de
bicicletas, triciclos, etc; pneus para rodas de veículo;
pneus sem câmara de ar para bicicletas, triciclos,
etc; pneus sólidos para rodas de veículos terrestres;
câmara-de-ar para ciclo;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905786920 16/01/2013
003
Tit.DELTA COMÉRCIO DE USINAGEM
INDUSTRIAL LTDA-EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04351143000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STIVAN
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de distribuição de
água; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de instalações sanitárias; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
refrigeração; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de controle (inspeção);
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de instrumentos manuais (propulsão
muscular); comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum;
Procurador: LOGOS MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
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No.905786963 16/01/2013
003
Tit.CINBOR - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01480091000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FÚRIA
NCL(10) 12 câmaras de ar (equipamentos para
conserto de -) [pneumáticos]; câmaras de ar
(remendos adesivos para consertar -); câmaras de ar
para bicicletas, triciclos, etc; câmaras de ar para
pneumáticos;
pneus;
pneus
(dispositivos
antiderrapantes para -) de veículos; pneus
(dispositivos antiderrapantes para -) de veículos;
pneus de automóvel; pneus de bicicleta; pneus de
bicicletas, triciclos, etc; pneus para rodas de veículo;
pneus sem câmara de ar para bicicletas, triciclos,
etc; pneus sólidos para rodas de veículos terrestres;
câmara-de-ar para ciclo;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905787013 16/01/2013
003
Tit.EDITORA POSITIVO LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79719613000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PES - POSITIVO ENGLISH SOLUTION
NCL(10) 41 educação (serviços de -) - [informação
em]; educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); ensino (serviços de -) [informação em]; ensino (serviços de -) - [consultoria
em]; ensino (serviços de -) - [assessoria em]; ensino
(serviços de -); informações sobre educação
[instrução] - [informação em]; informações sobre
educação [instrução] - [consultoria em]; informações
sobre educação [instrução] - [assessoria em];
informações sobre educação [instrução]; publicação
de livros - [informação em]; publicação de livros [consultoria em]; publicação de livros - [assessoria
em]; publicação de livros; publicação de textos
[exceto para publicidade] - [informação em];
publicação de textos [exceto para publicidade] [consultoria em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [assessoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade]; assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução] - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [informação em];
assessoria, consultoria e informação ensino [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ensino - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino; cursos livres
[ensino] - [informação em]; cursos livres [ensino] [consultoria em]; cursos livres [ensino] - [assessoria
em]; cursos livres [ensino];
Procurador: NATAN BARIL
No.905787030 16/01/2013
003
Tit.LEO UMBELINA GOULART (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16717335000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Crock
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática];
arquitetura; artes gráficas (serviços de criação em -);
computadores (projeto de sistema de -); construção
(desenho de plantas para -); conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte
eletrônico; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; dados
(recuperação de -) [informática]; desenho de
embalagens (serviços de -); desenho de plantas para
construção;
desenho
industrial;
elaboração
[concepção]
de
software
de
computador;
embalagens (serviços de desenho de -);
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet - [assessoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a internet; hospedagem
de web sites; manutenção (criação e -) de web sites
para terceiros; monitoramento de sistemas de
computadores por acesso remoto; programação de
computador [informática]; projeto de sistema de
computadores; recuperação de dados [informática];
software de computador (aluguel de -); software de
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computador (atualização de -); software de
computador (elaboração [concepção] de-); software
de computador (instalação de -); software de
computador (manutenção de -); pesquisa e
desenvolvimento para terceiros de novos produtos;
Procurador: ALEXANDRO LIMA CAVALCANTE
No.905787064 16/01/2013
003
Tit.SONGHE TOOLS - COMERCIO, IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08841004000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GDE INVESTIMENTOS &
INCORPORAÇÕES
NCL(10) 36 administração de imóveis; agências
imobiliárias; arrendamento de imóveis; comércio de
imóveis; imóveis [compra e venda de -];
incorporação de imóvel;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905787102 16/01/2013
003
Tit.BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA S.A.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77388007000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INTENSA SEDUÇÃO
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de
lavanda;
antitranspirante
(sabonete
-);
antitranspirantes [produtos de toalete]; banhos
(preparações cosméticas para -); barbear (produtos
para -); beleza (máscaras de -); bronzear
(preparações para-) [cosméticos]; clarear (cremes
para -) a pele; cosméticos; cosméticos (estojos de -);
cremes cosméticos; dentifrícios; desodorantes
[perfumaria]; esmalte para as unhas; filtros solares;
lápis para uso cosmético; lenços impregnados com
loções cosméticas; maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); óleos
essenciais; óleos para uso cosmético; perfumaria
(produtos de -); perfumes; sabonete desodorante;
sabonetes; toalete (produtos de-); unhas (produtos
para o cuidado das -); xampus; algodão para a
higiene pessoal; condicionador [cosmético]; produto
para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso;
Procurador: ANDRÉ LUIS FLESCH BRETANHA
JORGE
No.905787110 16/01/2013
003
Tit.CINBOR - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01480091000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IRADO
NCL(10) 12 câmaras de ar (equipamentos para
conserto de -) [pneumáticos]; câmaras de ar
(remendos adesivos para consertar -); câmaras de ar
para bicicletas, triciclos, etc; câmaras de ar para
pneumáticos;
pneus;
pneus
(dispositivos
antiderrapantes para -) de veículos; pneus
(dispositivos antiderrapantes para -) de veículos;
pneus de automóvel; pneus de bicicleta; pneus de
bicicletas, triciclos, etc; pneus para rodas de veículo;
pneus sem câmara de ar para bicicletas, triciclos,
etc; pneus sólidos para rodas de veículos terrestres;
câmara-de-ar para ciclo;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905787137 16/01/2013
003
Tit.ALOISIO AUTO PEÇAS LTDA -ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13968371000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTEILE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.905787188 16/01/2013
003
Tit.CINBOR - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01480091000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STYLE - CINBOR
NCL(10) 12 câmaras de ar (equipamentos para
conserto de -) [pneumáticos]; câmaras de ar

(remendos adesivos para consertar -); câmaras de ar
para bicicletas, triciclos, etc; câmaras de ar para
pneumáticos;
pneus;
pneus
(dispositivos
antiderrapantes para -) de veículos; pneus
(dispositivos antiderrapantes para -) de veículos;
pneus de automóvel; pneus de bicicleta; pneus de
bicicletas, triciclos, etc; pneus para rodas de veículo;
pneus sem câmara de ar para bicicletas, triciclos,
etc; pneus sólidos para rodas de veículos terrestres;
câmara-de-ar para ciclo;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905787200 16/01/2013
003
Tit.ALOISIO AUTO PEÇAS LTDA -ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13968371000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOTEILE
NCL(10) 37 manutenção de veículos; manutenção e
reparo de automóveis; centro de diagnóstico de
veículo
(serviços
de
-)
[serviços
de
manutenção/reparo de automóveis];
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.905787277 16/01/2013
003
Tit.SANIBRAS BIONUTRIENTES LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82268269000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NATUZEN
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de colônia; água de lavanda;
algodão para uso cosmético; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); antitranspirante
(sabonete -); antitranspirantes [produtos de toalete];
banhos (preparações cosméticas para -); barbear
(produtos para -); batons para os lábios; beleza
(máscaras de -); beleza (máscaras de -); brilho para
os
lábios;
bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos]; cabelos (preparações para ondular -);
cabelos (tinturas para os -); cera para depilação;
cílios (produtos cosméticos para os-); cílios postiços;
cílios postiços (substâncias adesivas para fixar -);
clarear (cremes para -) a pele; cosméticos;
cosméticos (estojos de -); cosméticos para os cílios;
cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
dentifrícios; depilatórios (produtos -); descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; desodorante
(sabonete
-);
desodorantes
[perfumaria];
emagrecimento (preparações cosméticas para -);
esmalte para unhas; essenciais (óleos -); extratos de
flores [perfumaria]; filtros solares; fragrâncias
(mistura de -); géis de massagem, exceto para uso
medicinal; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos;
lenços
impregnados
com
loções
cosméticas; loções capilares; loções para uso
cosmético; loções pós-barba; maquiagem (pó para ); maquiagem (produtos para -); maquiagem
(produtos para remover -); maquiagem para o rosto;
óleos essenciais; óleos para perfumes e essências;
óleos para toalete; óleos para uso cosmético; pele
(cremes para clarear a -); pele (produtos cosméticos
para cuidados da -); perfumaria (produtos de -);
perfumes; permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores
para
-);
pés
(sabonetes
antitranspirantes para os -); pó para maquiagem;
pomadas para uso cosmético; preparações
cosméticas para emagrecimento; preparações de
banho para higiene íntima ou para uso desodorante
[produtos de higiene pessoal]; preparações para
proteção solar; produtos depilatórios; sabonete
desodorante; sabonete para barbear; sabonetes;
sais de banho, exceto para uso medicinal; shampoo
a seco; sobrancelhas (cosméticos para as -); talco
para toalete; tinturas cosméticas; tinturas para os
cabelos; unhas (produtos para o cuidado das -);
xampus;
água-de-toalete;
alga
[cosmético];
antiperspirante [desodorante]; banho de espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
caixa para pó de arroz [estojo cosmético];
condicionador [cosmético]; creme desengraxante
para limpeza de mãos; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; estojo cosmético;
odorizadores de uso pessoal; preparação cosmética
para redução da gordura localizada; produto de
higiene pessoal à base de própole; produto para
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limpeza e hidratação da pele não medicamentoso;
removedor de cosmético; henna [tintura cosmética];
Procurador: ROCHA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905787285 16/01/2013
003
Tit.DEGUSTE LEVE PADARIA E MERCEARIA
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17213192000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DEGUSTE LEVE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: MAURO BRAGA ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C
No.905787340 16/01/2013
003
Tit.FILIPE COSTA PORTO DE SÁ (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14517425762
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: A Banca 021
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; composição musical (serviços
de -) - [informação em]; composição musical
(serviços de -) - [consultoria em]; composição
musical (serviços de -) - [assessoria em];
composição musical (serviços de -); entretenimento [informação em]; entretenimento - [consultoria em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
espetáculos (serviços de -) - [informação em];
espetáculos (serviços de -) - [consultoria em];
espetáculos (serviços de -) - [assessoria em];
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [informação em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [consultoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [assessoria em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -); organização de espetáculos [shows] [serviços
de empresário] - [informação em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [consultoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; produção de shows - [informação em];
produção de shows - [consultoria em]; produção de
shows - [assessoria em]; produção de shows;
produção musical - [informação em]; produção
musical - [consultoria em]; produção musical [assessoria em]; produção musical; serviços de dj [informação em]; serviços de dj - [consultoria em];
serviços de dj - [assessoria em]; serviços de dj;
shows (produção de -) - [informação em]; shows
(produção de -) - [consultoria em]; shows (produção
de -) - [assessoria em]; shows (produção de -); teatro
de variedades [espetáculos musicais] - [informação
em]; teatro de variedades [espetáculos musicais] [consultoria em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais] - [assessoria em]; teatro de variedades
[espetáculos musicais]; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] - [informação em];
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento] - [consultoria em]; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] - [assessoria em];
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento];
banda
de
música
[serviços
de
entretenimento] - [informação em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [informação em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [assessoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços
de
entretenimento];
empresário
[organização e produção de espetáculos] [informação em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [consultoria em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [assessoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; grupo musical [informação em]; grupo musical - [consultoria em];
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grupo musical - [assessoria em]; grupo musical;
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [informação em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [consultoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [assessoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905787366 16/01/2013
003
Tit.ANTARES ACOPLAMENTOS LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01915523000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEPTEM
NCL(10) 07 acoplamentos de eixos [máquinas];
acoplamentos, exceto os utilizados em veículos
terrestres; aros de esferas para rolamentos; correias
de ventiladores para motores; correias para dínamo;
correias para elevadores; correias para máquinas;
correias para motores e máquinas; correias para
transportadores; correias transportadoras; correias
transportadoras [peças de máquinas]; correntes de
transmissão exceto para veículos terrestres; eixos de
transmissão [exceto para veículos terrestres];
engrenagens para redução de velocidade exceto
para veículos terrestres; engrenagens, exceto para
veículos terrestres; esferas (mancais de -); mancais
para eixos de transmissão; pontes rolantes;
rolamentos; rolamentos antifricção para máquinas
[chumaceiras]; velocidade (reguladores de -) para
máquinas e motores; polia [parte de máquina];
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905787374 16/01/2013
003
Tit.SANIBRAS BIONUTRIENTES LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82268269000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NATUZEN
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de óleos essenciais; comércio
(através de qualquer meio) de pentes e esponjas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria;
Procurador: ROCHA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905787439 16/01/2013
003
Tit.MAPFRE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17249375000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consórcios Meu Imóvel
NCL(10) 36 administração de consórcio [informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;
consórcio de bens [serviços financeiros] [informação em]; consórcio de bens [serviços
financeiros] - [consultoria em]; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [assessoria em]; consórcio de
bens [serviços financeiros];
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905787463 16/01/2013
003
Tit.FABRÍCIO DE OLIVEIRA BERTO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95485910068
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Convergência Colorada
NCL(10) 41 clubes (serviços de -) [lazer ou
educação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905787560 16/01/2013
003
Tit.VESTISUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09411384000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VESTISUL
NCL(10) 25 confeccionado (vestuário -); vestuário *;
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS
No.905787579 16/01/2013
Tit.DIAGEO BRANDS B.V (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4806379

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JAMES BUCHANAN'S
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905787595 16/01/2013
003
Tit.KAPERSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PAPÉIS S/A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78381613000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KOVER
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
papel e papelão; comércio (através de qualquer
meio) de produtos em matérias plásticas
semiprocessadas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de papel ou papelão;
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS
No.905787641 16/01/2013
003
Tit.KAPERSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PAPÉIS S/A. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78381613000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLASKAPER
NCL(10) 17 fibras plásticas, exceto para uso em
têxteis; filamentos plásticos, exceto para uso em
têxteis; substâncias plásticas, semiprocessadas;
chapa ou lamina de plástico; papel vulcanizado;
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS
No.905787650 16/01/2013
003
Tit.ADILSON PEREIRA MACEDO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69129550610
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ADILSON CIELO
NCL(10) 41 entretenimento - [informação em];
entretenimento; espetáculos ao vivo (apresentação
de -); organização de espetáculos [shows] [serviços
de empresário] - [informação em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário]; shows
(produção de -) - [informação em]; shows (produção
de -); banda de música [serviços de entretenimento]
- [informação em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; grupo musical - [informação em];
grupo musical; venda de ingressos para shows e
espetáculos - [informação em]; venda de ingressos
para shows e espetáculos;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905787668 16/01/2013
003
Tit.MARIA NATIVIDADE VIEIRA COUTINHO
MOTOS - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17390041000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOBIZ
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905787811 16/01/2013
003
Tit.NEO-NUTRI SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02403427000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SYLVESTER NUTRITION
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; caseína (suplemento alimentar de -);
enzimas (suplemento alimentar de -); fibras
alimentares; fibras alimentares; geléia real
(suplemento alimentar de -); germe de trigo
(suplemento alimentar de -); glicose (suplemento
alimentar de-); lecitina (suplemento alimentar de-);
linhaça (suplemento alimentar de -); nutricionais
(complementos -); nutritivas (substâncias -) para
microorganismos; óleo de linhaça (suplemento
alimentar de -); pólen (suplemento alimentar de -);
própolis (suplemento alimentar de -); proteína
(suplemento
alimentar
de
-);
suplementos
alimentares minerais; vitaminas (preparações para -
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); barra dietética para suplementação nutricional,
para fins medicinais; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em barra para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905787862 16/01/2013
003
Tit.NIELY DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30153506000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FACESKIN
NCL(10) 03 cosméticos; cremes cosméticos; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); produto para limpeza e
hidratação da pele não medicamentoso;
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.905787897 16/01/2013
003
Tit.R W CONFECÇÕES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09102531000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SET DELUXE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: MEIRE DA SILVA PRATES MIRANDA
No.905787919 16/01/2013
003
Tit.BIOATIVUS PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07672559000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DORMEBEM
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
sedativos;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905787927 16/01/2013
003
Tit.ACTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA - ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08573670000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LANCBIO
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; água de cheiro; algodão para fins
cosméticos (hastes com pontas de -); algodão para
uso cosmético; alisar (produtos para -) [engomar];
almíscar [perfumaria]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); anti-séptico bucal, exceto
para uso medicinal; aromáticos [óleos essenciais];
barbear (produtos para -); batons para os lábios;
cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); clarear (cremes para -) a pele;
cosméticos; cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; desodorante (sabonete -); desodorantes
[perfumaria];
emagrecimento
(preparações
cosméticas para -); extratos de flores [perfumaria];
filtros solares; fragrâncias (mistura de -); geléia de
petróleo para uso cosmético; gorduras para uso
cosmético; hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos; laquê para cabelos; leite de amêndoas
para uso cosmético; limão (óleos essenciais de -);
limpeza (leite de -) para toalete; loções capilares;
loções cosméticas (lenços impregnados com -);
loções para uso cosmético; loções pós-barba;
neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; ondular os cabelos (preparações para -);
pele (cremes para clarear a -); pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); permanentes nos
cabelos (produtos neutralizadores para -); pomadas
para uso cosmético; preparações cosméticas para
emagrecimento; sabonete desodorante; xampus;
acetona (removedor de esmalte de unhas); acetona
para uso pessoal; álcool em gel (para uso em
limpeza doméstica); alga [cosmético]; antiperspirante
[desodorante]; condicionador [cosmético]; creme,
pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e para
limpeza da pele, orgânico, inorgânico e sintético;
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produto para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905787935 16/01/2013
003
Tit.BIOATIVUS PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07672559000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRANQUILAN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
sedativos;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905787943 16/01/2013
003
Tit.R W CONFECÇÕES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09102531000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SET DELUXE
NCL(10) 25 bermudas; calças; calças compridas;
camisa (punho de -); camisas; camisetas; camisetas
(peitilhos de -); casacos [vestuário]; cintos
[vestuário]; coletes; coletes; jardineiras [vestuário];
leggings [calças]; macacões; saias; saias-calças;
vestuário *;
Procurador: MEIRE DA SILVA PRATES MIRANDA
No.905787960 16/01/2013
003
Tit.R W CONFECÇÕES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09102531000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SET DELUX
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: MEIRE DA SILVA PRATES MIRANDA
No.905787978 16/01/2013
003
Tit.BIOATIVUS PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07672559000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRANQUILIX
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
sedativos;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905787986 16/01/2013
003
Tit.'CLEITON CRISTIANO FIDELIS' (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37524741812
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ENCAIXE PERFEITO
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); organização de bailes;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; produção de shows; produção musical;
banda de música [serviços de entretenimento];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio); grupo musical; promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905788010 16/01/2013
003
Tit.BIOATIVUS PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07672559000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SONOLIV
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
sedativos;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905788028 16/01/2013
003
Tit.R W CONFECÇÕES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09102531000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SET DELUX
NCL(10) 25 bermudas; calças; calças compridas;
camisa (punho de -); camisas; camisetas; camisetas
(peitilhos de -); casacos [vestuário]; cintos
[vestuário]; coletes; coletes; jaquetas; jardineiras
[vestuário]; leggings [calças]; macacões; saias;
saias-calças; vestuário *;
Procurador: MEIRE DA SILVA PRATES MIRANDA

No.905788036 16/01/2013
003
Tit.BIOATIVUS PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07672559000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PASSYBEM
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
sedativos;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905788044 16/01/2013
003
Tit.BIOATIVUS PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07672559000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLUXLIVE
NCL(10) 05 laxativos; medicamentos para uso
humano;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905788052 16/01/2013
003
Tit.BARBARA ANDREIA DE PAULA SORDI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17284762000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Countle
NCL(10) 30 chocolate; mousses de chocolate;
sobremesas sob a forma de mousse de chocolate;
chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para
fabricação de bebidas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905788060 16/01/2013
003
Tit.BIOATIVUS PHARMA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07672559000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SENNAXE
NCL(10) 05 laxativos; medicamentos para uso
humano;
Procurador: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
No.905788176 16/01/2013
003
Tit.PIZZARIA TRASTTEVERE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66959503000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VILLA FAMIGLIA LUCCO
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [informação em]; auto-serviço (restaurantes de -) [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -) - [informação em]; bar (serviços de -) [consultoria em]; bar (serviços de -) - [assessoria
em]; bar (serviços de -); bufê (serviço de -) [informação em]; bufê (serviço de -) - [consultoria
em]; bufê (serviço de -) - [assessoria em]; bufê
(serviço de -); cafés [bares] - [informação em]; cafés
[bares] - [consultoria em]; cafés [bares] - [assessoria
em]; cafés [bares]; cafeterias - [informação em];
cafeterias - [consultoria em]; cafeterias - [assessoria
em]; cafeterias; cantinas - [informação em]; cantinas
- [consultoria em]; cantinas - [assessoria em];
cantinas;
restaurantes
[informação
em];
restaurantes - [consultoria em]; restaurantes [assessoria em]; restaurantes; restaurantes de autoserviço - [informação em]; restaurantes de autoserviço - [consultoria em]; restaurantes de autoserviço - [assessoria em]; restaurantes de autoserviço; assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre restaurante - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante; churrascaria [restaurante] - [informação
em]; churrascaria [restaurante] - [consultoria em];
churrascaria [restaurante] - [assessoria em];
churrascaria [restaurante];
Procurador: MARCELO FERREIRA ROJAS
No.905788184 16/01/2013
003
Tit.ATIVA - INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
E ESPORTES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10329256000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GINGA
NCL(10) 41 assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino] - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
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treinamento [demonstração][ensino] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905788265 16/01/2013
003
Tit.TOUCHDOWN PROMOÇÃO DE EVENTOS
ESPORTIVOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14183023000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
AMERICANO TOUCHDOWN
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes; comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de fotografias; comércio (através de qualquer meio)
de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905788290 16/01/2013
003
Tit.TOUCHDOWN PROMOÇÃO DE EVENTOS
ESPORTIVOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14183023000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
AMERICANO TOUCHDOWN
NCL(10) 41 competições desportivas (organização
de -) - [informação em]; competições desportivas
(organização de -) - [consultoria em]; competições
desportivas (organização de -) - [assessoria em];
competições desportivas (organização de -);
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905788303 16/01/2013
003
Tit.F. DE ARAUJO JUNIOR - EPP (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38143541000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POTIGUAR PEÇAS
NCL(10) 12 amortecedores para automóveis;
amortecedores para suspensão de veículos; anéis
de eixos de roda; anti-roubo (dispositivos -) para
veículos; apoios de cabeça para assentos de
veículos; ar (bombas de -) [acessórios de veículos];
aros para rodas de veículos; assento (capas de -)
para veículos; assentos para veículos; atrelagem de
reboque para veículos; automóvel (chassi de -);
barras de torção para veículos; buzinas para
veículos; caixas de câmbio para veículos terrestres;
conserto (equipamentos para -) de câmaras de ar
[pneumáticos]; contrapesos para rodas de veículo;
conversor de torque para veículos terrestres;
correntes de transmissão para veículos terrestres;
correntes para automóvel; direcionais (luzes -) para
veículos; dispositivos antiofuscantes para veículos *;
eixos de transmissão para veículos terrestres; eixos
para rodas de veículos; eixos para veículos; elétricos
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(veículos -); engrenagens de redução para veículos
terrestres; limpadores de pára-brisa; molas
amortecedoras para veículos; molas de suspensão
para veículos; motores de tração; motores para
veículos terrestres; pára-choques de veículos; párachoques para automóveis; pára-lamas; para-sóis
adaptados para automóveis; pastilhas de freio para
veículos; pneus de automóvel; pneus para rodas de
veículo; portas para veículos; rodas de veículo;
rodas livres para veículos terrestres; rolamentos de
cilindros para veículos; segmentos de freio para
veículos; segurança (cintos de-) para assentos de
veículos; spoilers para veículos; suspensão
(amortecedores para -) de veículos; tampas para
tanques de gasolina de veículos; tanques de
gasolina (tampas para -) de veículos; torção (barras
de -) para veículos; transmissões para veículos
terrestres; volantes para veículos; amortecedor de
vidraça de veículo; aro de roda; arranque de motor
para veículo terrestre; banco para veículo; breque
(freio) [parte de veículo]; bucha de borracha para
automóvel; cabos de embreagem para automóveis;
conversor catalítico para automóvel; correia de
transmissão para veículo; dispositivo de vedação
para veículo; eixo de motor para veículo; molas para
travas de segurança do capô do automóvel;
silenciosos para veículos; sistemas de segurança
para veículos; spoilers de fibra e plástico para
automóveis; tambores de freio (parte de veículos);
discos de freio para veículos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905788311 16/01/2013
003
Tit.TOUCHDOWN PROMOÇÃO DE EVENTOS
ESPORTIVOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14183023000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
AMERICANO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes; comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de fotografias; comércio (através de qualquer meio)
de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905788320 16/01/2013
003
Tit.TOUCHDOWN PROMOÇÃO DE EVENTOS
ESPORTIVOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14183023000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
AMERICANO
NCL(10) 41 competições desportivas (organização
de -) - [informação em]; competições desportivas
(organização de -) - [consultoria em]; competições
desportivas (organização de -) - [assessoria em];
competições desportivas (organização de -);
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;

Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905788338 16/01/2013
003
Tit.GERALDO DUARTE BRAZ JUNIOR (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13319890000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOLOTETO
NCL(10) 19 cimento (revestimentos de -) à prova de
fogo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905788346 16/01/2013
003
Tit.TOUCHDOWN PROMOÇÃO DE EVENTOS
ESPORTIVOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14183023000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SELEÇÃO BRASILEIRA TOUCHDOWN
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes; comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de fotografias; comércio (através de qualquer meio)
de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905788354 16/01/2013
003
Tit.REFRIGERAÇÃO PONTO CERTO LTDA - EPP
(BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02822369000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REFRIGERAÇÃO PONTO CERTO
NCL(10) 11 cozinhar (aparelhos e instalações para ); cozinhar (grelhas para -); fornecimento de água
(instalações para -); grelhas para cozinhar;
refrigeração (aparelhos e instalações de -);
ventiladores [ar-condicionado]; ventiladores [peças
de instalações de ar-condicionado]; ventiladores
elétricos de uso pessoal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905788362 16/01/2013
003
Tit.TOUCHDOWN PROMOÇÃO DE EVENTOS
ESPORTIVOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14183023000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SELEÇÃO BRASILEIRA TOUCHDOWN
NCL(10) 41 competições desportivas (organização
de -) - [informação em]; competições desportivas
(organização de -) - [consultoria em]; competições
desportivas (organização de -) - [assessoria em];
competições desportivas (organização de -);
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905788370 16/01/2013
Tit.ANDERSON GOMES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27355539817
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Glória Kyrios

003
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NCL(10) 41 banda de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
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música

[serviços

de

No.905788400 16/01/2013
003
Tit.TOUCHDOWN PROMOÇÃO DE EVENTOS
ESPORTIVOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14183023000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SELEÇÃO TOUCHDOWN
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes; comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de fotografias; comércio (através de qualquer meio)
de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos; comércio (através de qualquer meio) de
material de escritório; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905788419 16/01/2013
003
Tit.TOUCHDOWN PROMOÇÃO DE EVENTOS
ESPORTIVOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14183023000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SELEÇÃO TOUCHDOWN
NCL(10) 41 competições desportivas (organização
de -) - [informação em]; competições desportivas
(organização de -) - [consultoria em]; competições
desportivas (organização de -) - [assessoria em];
competições desportivas (organização de -);
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
Procurador: WILSON PINHEIRO JABUR
No.905788435 16/01/2013
003
Tit.SPECIALTY SURGICAL INSTRUMENTATION,
INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8924589
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Symmetry Surgical
NCL(10) 10 cirúrgicos (aparelhos e instrumentos -);
implantes cirúrgicos [materiais artificiais]; maletas
especiais para instrumentos médicos; máscaras
utilizadas por pessoal da área médica; médicos
(aparelhos e instrumentos -); estojos de instrumentos
para médicos;
Procurador: HUGO SILVA, ROSA & MALDONADO PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.905788508 16/01/2013
003
Tit.ROSELANY PEREIRA SIMOES (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17300308000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Viva Minas Alimentos
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905788664 16/01/2013
Tit.MIILLER WHILKER INACIO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22940173826
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003

Marca: whilker
NCL(10) 25 bonés; calças; camisas; camisetas;
meias; calçado esportivo; chinelo [vestuário comum];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905789024 17/01/2013
003
Tit.LAERTE FRANCISCO DOS SANTOS (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01329961544
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: XIK7
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -) [informação em]; composição musical (serviços de -);
produção musical - [informação em]; produção
musical;
banda
de
música
[serviços
de
entretenimento] - [informação em]; banda de música
[serviços de entretenimento]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [informação em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; grupo musical [informação em]; grupo musical;
Procurador: HÉBER FERNANDES DOURADO
No.905789032 17/01/2013
003
Tit.R S MORIZONO COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02964887000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROLL MACHINE
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola de plumas];
bolsos; bolsos para roupas; boné (palas de -);
bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes para -);
botas (canos de -); botas (ferragens para -); botas
(viras para -); botas *; botas de esqui; botas para
esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos para); calçados *; calçados de madeira; calçados em
geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus (armações de -);
chapéus [chapelaria]; chapéus de papel [vestuário];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; chuteiras de
futebol (travas para -); ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes [roupa íntima]; coletes para
pesca; combinação [roupa íntima]; combinações
[vestuário];
confeccionado
(vestuário
-);
confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dormir (máscaras para -); enxovais de
bebês; escapulários; espartilhos; esportes (botas
para -) *; esportes (sapatos para -) *; esqui (botas de
-); estolas de pele; faixas [vestuário]; faixas para a
cabeça [vestuário]; fantasia (roupas de -); ferragens
de metal para sapatos e botas; forros
confeccionados [parte de vestuário]; futebol (sapatos
de -); gabardines [vestuário]; galochas; gáspeas
para sapatos; ginástica (roupa para -) [colante];
ginástica (sapatos para -); gorros; gravatas; guardapós; impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -);
jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário];
leggings [calças]; lenços de pescoço; librés; ligas;
ligas de meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas
de esqui; luvas sem dedos; macacões; malhas
[vestuário]; manípulos [estolas]; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias (calcanheiras para -);
meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus];
orelheiras [vestuário]; palas de boné; palas para
camisas; paletós; palmilhas; papel (chapéus de -)
[vestuário]; parcas; pele (estolas de -); pelerines;
peles [vestuário]; peliças; penhoar; pesca (coletes

para -); pescoço (lenços de -); pijamas; plastrom;
polainas; polainas (presilhas para -); ponchos; portamoedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -);
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa de baixo;
roupa íntima; roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; roupas de banho; roupas de
couro; roupas de fantasia; roupas de imitação couro;
roupas íntimas absorventes de transpiração; roupas
íntimas antitranspirantes; roupas para esqui náutico;
roupões de banho; saias; saias-calças; saltos de
sapatos; saltos para calçados; sandálias; sapatos
(antiderrapantes para -); sapatos (ferragens para -);
sapatos (gáspeas para -); sapatos (viras para -);
sapatos de futebol; sapatos de praia; sáris;
sarongues; sobretudos [vestuário]; solas para
calçados; solidéus [barrete]; sudários axilares;
suéteres; sungas; suspensórios; sutiãs; ternos;
togas; toucas de banho; toucas de natação; trajes;
trajes de banho; travas para chuteiras de futebol;
túnicas; turbantes; uniformes; vestuário *; vestuário
de papel; véus [vestuário]; viras para botas e
sapatos; xales; alba [vestimenta de padre]; avental
descartável de uso não profissional; babador não
descartável;
baby-doll;
bandagem
elástica
[vestuário]; batina; beca; bermuda para prática de
esporte; biquíni; blusa militar; boné; bota para
operário; calça para equitação; calçado esportivo;
calçado para uso profissional; calçados para
snowboarding; calção para banho; camisa para
militar; camisola; canga; carapuça [barrete cônico;
gorro]; casaco para operador; casula [vestimenta
sacerdotal que se põe sobre a alva e a estola];
chinelo [vestuário comum]; chuteira; cinta [vestuário
comum]; cinta para menstruação; cobertura
descartável para calçado; coturno; cravo para
chuteira; culote [calça para montaria]; echarpe;
estolas; farda; fardão; fraque; jaleco; lenço de lapela
[parte anterior e superior de um casaco voltada para
fora]; maiô; poncho; quimono [vestuário]; roupa
íntima descartável; solado não ortopédico; spencer;
sutiã para postura sem finalidade terapêutica; tira
(faixa) para a cabeça; viseiras [chapelaria];
Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905789075 17/01/2013
003
Tit.SÃO FIRMINO COMERCIAL E MAGAZINE LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17027473000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BUKZ
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; folhetos;
formulários [impressos]; impressas (publicações -);
jornais; livros; manuais [impressos]; publicações
impressas; revistas [periódicos]; agenda; livro de
bolso; livro didático;
Procurador: ITAMARATI PATENTES E MARCAS
LTDA.
No.905789083 17/01/2013
003
Tit.EAGLE COMERCIO DE SEMENTES LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01787908000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLUE SEEDS
NCL(10) 31 grãos [sementes]; plantas; plantas
(sementes de -); sementes de plantas;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905789172 17/01/2013
003
Tit.EPC CONCURSOS, CONGRESSOS E
EVENTOS RIO PRETO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17258767000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EPC CONCURSOS
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
conferências
(organização e apresentação de -); congressos
(organização e apresentação de -); cursos por
correspondência; educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); espetáculos ao vivo (apresentação
de -); informações sobre educação [instrução];
instrução (serviços de -); organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
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organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; seminários (organização e apresentação
de -); assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; cursos livres [ensino]; escolas
(serviços de -) [educação];
Procurador: JOSE RODOLFO MAZZONI
No.905789199 17/01/2013
003
Tit.EAGLE COMERCIO DE SEMENTES LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01787908000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BLUE SEEDS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905789237 17/01/2013
003
Tit.BIVIK CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64565385000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIVIK
NCL(10) 14 bijuteria / joalheria (artigos de -);
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905789245 17/01/2013
003
Tit.FABRICA DE TELAS GUARA COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30447486000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GUARÁ-HÉRCULES
NCL(10) 06 abraçadeiras de metal; andaimes de
metal; anéis de metal *; arame farpado; armaduras
de metal para sustentação de concreto; cercas de
metal; grades de metal; portões de metal; postes de
metal; aço; tela metálica;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905789261 17/01/2013
003
Tit.BIVIK CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64565385000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIVIK
NCL(10) 24 tecidos *;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905789300 17/01/2013
003
Tit.BIVIK CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64565385000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BIVIK
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905789350 17/01/2013
003
Tit.CARLISMINO CARLOS DE ALMEIDA EIRELI
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03335721000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: E & ELA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de

RPI 2214 de 11/06/2013

viagem; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
tecidos;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905789369 17/01/2013
003
Tit.BIVIK CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64565385000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OPCHIN
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905789393 17/01/2013
003
Tit.COOP. REGIONAL AGRO PECUÁRIA SANTA
RITA DO SAPUCAÍ LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24490401000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RITA
NCL(10) 31 abóboras; abóboras; alface fresca; alhoporó; alimento para gado; alimentos para animais;
alimentos para animais de estimação; amêndoas
[frutas]; amendoim (farinha de -) para animais;
amendoim (torta de -) para animais; animais
(alimentos para -); animais (objetos comestíveis para
mascar para -); animais (preparações para engorda
de -); animais confinados (alimento para -); animais
de criação; animais de estimação (alimentos para -);
animais de estimação (areia higiênica aromática
para -); areia higiênica aromática para animais de
estimação; arroz não processado; aveia; bebidas
para animais de estimação; beterraba; biscoitos para
cães; cana-de-açúcar; cascas de coco; castanhas;
castanhas frescas; centeio; cereais (subprodutos do
processamento de -), para consumo animal; cevada
*; chicória [salada]; coco (cascas de -); cocos;
engorda de animais (preparações para -); ervas
frescas; ervas para consumo humano ou animal;
farelo; farelos (massa de -) para consumo animal;
farinha de arroz para forragem; flores naturais; flores
naturais (guirlandas de -); forragens fortificantes para
animais; frutas frescas; frutas, verduras e legumes
frescos; frutos cítricos; gérmen para uso botânico;
grãos [cereais]; grãos [sementes]; grãos de cacau
em bruto; grãos para consumo animal; guirlandas de
flores naturais; hortaliças frescas; leveduras para
consumo animal; milho; objetos comestíveis para
mascar para animais; papas para engorda de
animais de criação; pássaros (alimentos para -);
pepinos frescos; plantas; plantas (sementes de -);
resíduos de destilaria para consumo animal;
resíduos de frutas; sementes de plantas; torta de
amendoim para animais; trigo; abacate fresco;
abacaxi fresco; açúcar para animal; agrião fresco;
alcachofra fresca; aspargo [produto fresco]; berinjela
fresca; bertalha fresca; brócolis fresco; broto de
bambu; broto de feijão; cacau em grão; carne para
animal [alimento para animais]; cereal para animal;
damasco
[fresco];
hortelã;
legume
fresco;
manjericão; milho in natura; nabo [fresco]; nirá
[fresco]; noz [in natura]; palmito (fresco); pepino
fresco; rabanete [produto fresco, in natura]; ração
para animal; semente de gergelim; soja [fresca];
suplemento alimentar para ração de animal; tomate
fresco; torta [alimento para animal]; tremoço fresco;
vegetal para animal; verdura in natura; xaxim;
Procurador: SIGILO`S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.905789415 17/01/2013
003
Tit.HARRIS SOLDAS ESPECIAIS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10139925000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AIRFLAME
NCL(10) 07 maçarico; maçarico para solda a gás;
maçaricos à gás; maçaricos para corte a gás;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905789423 17/01/2013
003
Tit.TECHNOTRADE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15016759000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

Marca: DRY LIMP
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações para limpar, polir, desengordurar e
decapar; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de produtos para absorver, molhar e
ligar a pó;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905789458 17/01/2013
003
Tit.MARCELO DE PAIVA MANZI (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37577778168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: manzi
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; aluguel de escritórios
[imóveis] - [informação em]; aluguel de escritórios
[imóveis] - [consultoria em]; aluguel de escritórios
[imóveis] - [assessoria em]; aluguel de escritórios
[imóveis]; arrendamento de imóveis - [informação
em]; arrendamento de imóveis - [consultoria em];
arrendamento de imóveis - [assessoria em];
arrendamento de imóveis; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis] - [informação em];
avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis] [consultoria em]; avaliação financeira [seguros,
bancos, imóveis] - [assessoria em]; avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis]; financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis] [informação em]; financeira (avaliação -) [seguros,
bancos, imóveis] - [consultoria em]; financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis] - [assessoria
em]; financeira (avaliação -) [seguros, bancos,
imóveis]; imóveis (administração de -) - [informação
em]; imóveis (administração de -) - [consultoria em];
imóveis (administração de -) - [assessoria em];
imóveis (administração de -); imóveis (arrendamento
de -) - [informação em]; imóveis (arrendamento de -)
- [consultoria em]; imóveis (arrendamento de -) [assessoria em]; imóveis (arrendamento de -);
comércio de imóveis - [informação em]; comércio de
imóveis - [consultoria em]; comércio de imóveis [assessoria em]; comércio de imóveis; imóveis
[compra e venda de -] - [informação em]; imóveis
[compra e venda de -] - [consultoria em]; imóveis
[compra e venda de -] - [assessoria em]; imóveis
[compra e venda de -]; leasing de imóveis [informação em]; leasing de imóveis - [consultoria
em]; leasing de imóveis - [assessoria em]; leasing de
imóveis;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905789466 17/01/2013
003
Tit.COOP. REGIONAL AGRO PECUÁRIA SANTA
RITA DO SAPUCAÍ LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24490401000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RITA
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial - [informação em]; assessoria em gestão
comercial ou industrial - [consultoria em]; assessoria
em gestão comercial ou industrial - [assessoria em];
assessoria em gestão comercial ou industrial;
assessoria em gestão de negócios - [informação
em]; assessoria em gestão de negócios - [consultoria
em]; assessoria em gestão de negócios - [assessoria
em]; assessoria em gestão de negócios; comercial
ou industrial (assessoria em gestão -) - [informação
em]; comercial ou industrial (assessoria em gestão -)
- [consultoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -) - [assessoria em]; comercial ou
industrial (assessoria em gestão -); compras para
terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
serviços para outras empresas] - [informação em];
compras para terceiros (serviços de -) [compra de
produtos e serviços para outras empresas] [consultoria em]; compras para terceiros (serviços de
-) [compra de produtos e serviços para outras
empresas] - [assessoria em]; compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras empresas]; gestão (consultoria em -) de
negócios - [informação em]; gestão (consultoria em ) de negócios - [consultoria em]; gestão (consultoria
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em -) de negócios - [assessoria em]; gestão
(consultoria em -) de negócios; importaçãoexportação (agências de -) - [informação em];
importação-exportação (agências de -) - [consultoria
em]; importação-exportação (agências de -) [assessoria em]; importação-exportação (agências
de -); industrial ou comercial (assessoria em gestão ) - [informação em]; industrial ou comercial
(assessoria em gestão -) - [consultoria em]; industrial
ou comercial (assessoria em gestão -) - [assessoria
em]; industrial ou comercial (assessoria em gestão ); negócios (consultoria em gestão de -) [informação em]; negócios (consultoria em gestão de
-) - [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão
de -) - [assessoria em]; negócios (consultoria em
gestão de -); negócios (consultoria em gestão e
organização de -) - [informação em]; negócios
(consultoria em gestão e organização de -) [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -) - [assessoria em]; negócios
(consultoria em gestão e organização de -);
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [consultoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [assessoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; promoção de vendas [para terceiros] [informação em]; promoção de vendas [para
terceiros] - [consultoria em]; promoção de vendas
[para terceiros] - [assessoria em]; promoção de
vendas [para terceiros]; administração comercial [informação em]; administração comercial [consultoria em]; administração comercial [assessoria
em];
administração
comercial;
administração de empresa - [informação em];
administração de empresa - [consultoria em];
administração de empresa - [assessoria em];
administração de empresa; agenciamento de
mercadoria [intermediação] - [informação em];
agenciamento de mercadoria [intermediação] [consultoria em]; agenciamento de mercadoria
[intermediação] - [assessoria em]; agenciamento de
mercadoria [intermediação]; assessoria, consultoria
e informação em promoção de vendas - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação empresarial - [informação
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação empresarial - [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial; comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de água mineral engarrafada;
comercialização de água bruta - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de água mineral engarrafada; comercialização
de água bruta; comércio (através de qualquer meio)
de alimentos para animais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para animais; comércio (através
de qualquer meio) de artigos para animais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [consultoria em];
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comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
cana - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de cana [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de cana - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cana; comércio (através de qualquer meio)
de xaropes e preparações para bebidas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de xaropes e preparações para bebidas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de xaropes e preparações para bebidas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de xaropes e preparações para bebidas;
promoção de venda para terceiros [publicidade] [informação em]; promoção de venda para terceiros
[publicidade] - [consultoria em]; promoção de venda
para terceiros [publicidade] - [assessoria em];
promoção de venda para terceiros [publicidade];
representação comercial [ompi] - [informação em];
representação comercial [ompi] - [consultoria em];
representação comercial [ompi] - [assessoria em];
representação comercial [ompi]; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
intermediação comercial para os seus associados. [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados.; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados;
Procurador: SIGILO`S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.905789482 17/01/2013
003
Tit.BROKS SPACEBOX SERVIÇOS DE GUARDA
DE DOCUMENTOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10758422000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Cartório Fácil
NCL(10) 35 despachante para agilizar documento [informação em]; despachante para agilizar
documento - [consultoria em]; despachante para
agilizar documento - [assessoria em]; despachante
para agilizar documento;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905789490 17/01/2013
003
Tit.ANGELIKA SERVICOS EDITORIAIS S/C LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58723677000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MATRIZ DE IMAGEM
NCL(10) 41 edição de videoteipe - [assessoria em];
edição de videoteipe; editoração eletrônica [assessoria em]; editoração eletrônica; estúdios de
gravação (serviços de -) - [assessoria em]; estúdios
de gravação (serviços de -); filmagem em vídeo [assessoria em]; filmagem em vídeo; fotografia [assessoria em]; fotografia; microfilmagem [assessoria em]; microfilmagem; produção de
programas de rádio e televisão - [assessoria em];
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows - [assessoria em]; produção de
shows; produção de vídeos - [assessoria em];
produção de vídeos; produção musical - [assessoria
em]; produção musical; publicação de livros [assessoria em]; publicação de livros; publicação de
textos [exceto para publicidade] - [assessoria em];
publicação de textos [exceto para publicidade];

publicação on-line de livros e jornais eletrônicos [assessoria em]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos; publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable] - [assessoria
em]; publicações eletrônicas on-line (provimento de-)
[não downloadable]; vídeos (produção de -) [assessoria em]; vídeos (produção de -); assessoria,
consultoria e informação em edição - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em edição
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em edição - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em edição; edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque] - [assessoria
em]; edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio) - [assessoria em]; gravações
musicais em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download] - [assessoria em]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download];
Procurador: SOLIMAR JERONIMO BERTOLETTO
No.905789636 17/01/2013
003
Tit.MOYA E SENISE LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04398592000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Casa Aberta
NCL(10) 41 agenciamento de ingressos (serviços
de-) - [informação em]; agenciamento de ingressos
(serviços de-) - [consultoria em]; agenciamento de
ingressos (serviços de-) - [assessoria em];
agenciamento de ingressos (serviços de-); agências
de notícias - [informação em]; agências de notícias [consultoria em]; agências de notícias - [assessoria
em]; agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo - [informação em]; apresentação
de espetáculos ao vivo - [consultoria em];
apresentação de espetáculos ao vivo - [assessoria
em]; apresentação de espetáculos ao vivo; circos [informação em]; circos - [consultoria em]; circos [assessoria em]; circos; competições (organização
de -) [educação ou entretenimento] - [informação
em]; competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [consultoria em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento] [assessoria em]; competições (organização de -)
[educação ou entretenimento]; composição musical
(serviços de -) - [informação em]; composição
musical (serviços de -) - [consultoria em];
composição musical (serviços de -) - [assessoria
em]; composição musical (serviços de -); concertos
(organização e regência de-) - [informação em];
concertos (organização e regência de-) - [consultoria
em]; concertos (organização e regência de-) [assessoria em]; concertos (organização e regência
de-); edição de videoteipe - [informação em]; edição
de videoteipe - [consultoria em]; edição de
videoteipe - [assessoria em]; edição de videoteipe;
editoração eletrônica - [informação em]; editoração
eletrônica - [consultoria em]; editoração eletrônica [assessoria em]; editoração eletrônica; eletrônicos
(provimento de serviços para jogos -) - [informação
em]; eletrônicos (provimento de serviços para jogos ) - [consultoria em]; eletrônicos (provimento de
serviços para jogos -) - [assessoria em]; eletrônicos
(provimento de serviços para jogos -); ensino
(serviços de -) - [informação em]; ensino (serviços de
-) - [consultoria em]; ensino (serviços de -) [assessoria
em];
ensino
(serviços
de
-);
entretenimento - [informação em]; entretenimento [consultoria em]; entretenimento - [assessoria em];
entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [informação em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -) - [consultoria em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [assessoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); espetáculos (serviços de -) - [informação
em]; espetáculos (serviços de -) - [consultoria em];
espetáculos (serviços de -) - [assessoria em];
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [informação em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [consultoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -) -
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[assessoria em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -); estúdios de gravação (serviços de -) [informação em]; estúdios de gravação (serviços de ) - [consultoria em]; estúdios de gravação (serviços
de -) - [assessoria em]; estúdios de gravação
(serviços de -); festas (planejamento de -) [informação em]; festas (planejamento de -) [consultoria em]; festas (planejamento de -) [assessoria em]; festas (planejamento de -);
filmagem em vídeo - [informação em]; filmagem em
vídeo - [consultoria em]; filmagem em vídeo [assessoria em]; filmagem em vídeo; fotografia [informação em]; fotografia - [consultoria em];
fotografia - [assessoria em]; fotografia; fotográficas
(reportagens -) - [informação em]; fotográficas
(reportagens -) - [consultoria em]; fotográficas
(reportagens -) - [assessoria em]; fotográficas
(reportagens -); informações sobre educação
[instrução] - [informação em]; informações sobre
educação [instrução] - [consultoria em]; informações
sobre educação [instrução] - [assessoria em];
informações
sobre
educação
[instrução];
informações sobre entretenimento [lazer] [informação em]; informações sobre entretenimento
[lazer] - [consultoria em]; informações sobre
entretenimento [lazer] - [assessoria em]; informações
sobre entretenimento [lazer]; informações sobre
recreação - [informação em]; informações sobre
recreação - [consultoria em]; informações sobre
recreação - [assessoria em]; informações sobre
recreação; jogos eletrônicos (provimento de serviços
para -) - [informação em]; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -) - [consultoria em];
jogos eletrônicos (provimento de serviços para -) [assessoria em]; jogos eletrônicos (provimento de
serviços para -); jogos on-line (provimento de
serviços para -) [computadores] - [informação em];
jogos on-line (provimento de serviços para -)
[computadores] - [consultoria em]; jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores] [assessoria em]; jogos on-line (provimento de
serviços para -) [computadores]; livros (publicação
de -) - [informação em]; livros (publicação de -) [consultoria em]; livros (publicação de -) - [assessoria
em]; livros (publicação de -); organização de
competições [educação ou entretenimento] [informação em]; organização de competições
[educação ou entretenimento] - [consultoria em];
organização de competições [educação ou
entretenimento] - [assessoria em]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [informação em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [consultoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos - [informação em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [consultoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [assessoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de conferências - [informação em];
organização e apresentação de conferências [consultoria em]; organização e apresentação de
conferências - [assessoria em]; organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos - [informação em];
organização e apresentação de congressos [consultoria em]; organização e apresentação de
congressos - [assessoria em]; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento] [informação em]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento] - [consultoria em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [assessoria em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de seminários [informação em]; organização e apresentação de
seminários - [consultoria em]; organização e
apresentação de seminários - [assessoria em];
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios -
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[informação em]; organização e apresentação de
simpósios - [consultoria em]; organização e
apresentação de simpósios - [assessoria em];
organização e apresentação de simpósios;
organização e regência de concertos - [informação
em]; organização e regência de concertos [consultoria em]; organização e regência de
concertos - [assessoria em]; organização e regência
de concertos; orquestra (serviços de -) - [informação
em]; orquestra (serviços de -) - [consultoria em];
orquestra (serviços de -) - [assessoria em]; orquestra
(serviços de -); planejamento de festas - [informação
em]; planejamento de festas - [consultoria em];
planejamento de festas - [assessoria em];
planejamento de festas; produção de programas de
rádio e televisão - [informação em]; produção de
programas de rádio e televisão - [consultoria em];
produção de programas de rádio e televisão [assessoria em]; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows - [informação em];
produção de shows - [consultoria em]; produção de
shows - [assessoria em]; produção de shows;
produção de vídeos - [informação em]; produção de
vídeos - [consultoria em]; produção de vídeos [assessoria em]; produção de vídeos; produção
musical - [informação em]; produção musical [consultoria em]; produção musical - [assessoria em];
produção musical; publicação de livros - [informação
em]; publicação de livros - [consultoria em];
publicação de livros - [assessoria em]; publicação de
livros; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos - [informação em]; publicação on-line de
livros e jornais eletrônicos - [consultoria em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos [assessoria em]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos; publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable] - [informação
em]; publicações eletrônicas on-line (provimento de-)
[não downloadable] - [consultoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [informação em]; rádio e televisão
(produção de programas de -) - [consultoria em];
rádio e televisão (produção de programas de -) [assessoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -); salas de cinema (provimento de
instalações para -) - [informação em]; salas de
cinema (provimento de instalações para -) [consultoria em]; salas de cinema (provimento de
instalações para -) - [assessoria em]; salas de
cinema (provimento de instalações para -);
seminários (organização e apresentação de -) [informação em]; seminários (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; seminários
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
seminários (organização e apresentação de -);
shows (produção de -) - [informação em]; shows
(produção de -) - [consultoria em]; shows (produção
de -) - [assessoria em]; shows (produção de -);
simpósios (organização e apresentação de -) [informação em]; simpósios (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; simpósios
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
simpósios (organização e apresentação de -);
teatrais (produções -) - [informação em]; teatrais
(produções -) - [consultoria em]; teatrais (produções ) - [assessoria em]; teatrais (produções -); teatro de
variedades [espetáculos musicais] - [informação em];
teatro de variedades [espetáculos musicais] [consultoria em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais] - [assessoria em]; teatro de variedades
[espetáculos musicais]; televisão (programas de
entretenimento de -) - [informação em]; televisão
(programas de entretenimento de -) - [consultoria
em]; televisão (programas de entretenimento de -) [assessoria
em];
televisão
(programas
de
entretenimento de -); televisão e rádio (produção de
programas de -) - [informação em]; televisão e rádio
(produção de programas de -) - [consultoria em];
televisão e rádio (produção de programas de -) [assessoria em]; televisão e rádio (produção de
programas de -); vídeos (produção de -) [informação em]; vídeos (produção de -) [consultoria em]; vídeos (produção de -) - [assessoria

em]; vídeos (produção de -); videoteipe (edição de -)
- [informação em]; videoteipe (edição de -) [consultoria em]; videoteipe (edição de -) [assessoria em]; videoteipe (edição de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não) - [informação em]; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não) - [consultoria em]; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não) - [assessoria em]; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); agência fotográfica [informação em]; agência fotográfica - [consultoria
em]; agência fotográfica - [assessoria em]; agência
fotográfica; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [informação em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [consultoria em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [assessoria em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [informação em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; companhia teatral (serviços de -) [informação em]; companhia teatral (serviços de -) [consultoria em]; companhia teatral (serviços de -) [assessoria em]; companhia teatral (serviços de -);
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [informação em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [consultoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento]; cursos livres [ensino] - [informação
em]; cursos livres [ensino] - [consultoria em]; cursos
livres [ensino] - [assessoria em]; cursos livres
[ensino]; empresário [organização e produção de
espetáculos] - [informação em]; empresário
[organização e produção de espetáculos] [consultoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [assessoria em];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio) - [informação em]; gravações
musicais em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) [consultoria em]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio) - [assessoria em]; gravações
musicais em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo
musical - [informação em]; grupo musical [consultoria em]; grupo musical - [assessoria em];
grupo musical; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download] [informação em]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download] [consultoria em]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download] [assessoria em]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download];
jornalismo (reportagens) - [informação em];
jornalismo (reportagens) - [consultoria em];
jornalismo (reportagens) - [assessoria em];
jornalismo (reportagens); organização de programas
de intercâmbio cultural e educativo. - [informação
em]; organização de programas de intercâmbio
cultural e educativo. - [consultoria em]; organização
de programas de intercâmbio cultural e educativo. [assessoria em]; organização de programas de
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intercâmbio cultural e educativo.; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [informação em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [consultoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [assessoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; provimento de web
site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[informação em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[consultoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[assessoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; salas de
cinema - [informação em]; salas de cinema [consultoria em]; salas de cinema - [assessoria em];
salas de cinema; serviços de concepção de
programas de tv/rádio - [informação em]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio - [consultoria
em]; serviços de concepção de programas de
tv/rádio - [assessoria em]; serviços de concepção de
programas de tv/rádio; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social - [informação em]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social - [consultoria em]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social - [assessoria em]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; serviços de organização e regência de
concertos [ompi] - [informação em]; serviços de
organização e regência de concertos [ompi] [consultoria em]; serviços de organização e regência
de concertos [ompi] - [assessoria em]; serviços de
organização e regência de concertos [ompi]; serviços
de representação de classe, a saber, promoção de
lazer e entretenimento - [informação em]; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento - [consultoria em]; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento - [assessoria em]; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento; sonorização - [informação em];
sonorização - [consultoria em]; sonorização [assessoria em]; sonorização; venda de ingressos
para shows e espetáculos - [informação em]; venda
de ingressos para shows e espetáculos - [consultoria
em]; venda de ingressos para shows e espetáculos [assessoria em]; venda de ingressos para shows e
espetáculos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905789768 17/01/2013
003
Tit.OLAVO TARRAF (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07653770800
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAZA
NCL(10) 36 administração de imóveis - [consultoria
em]; administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; aluguel de apartamentos [consultoria em]; aluguel de apartamentos [assessoria em]; aluguel de apartamentos; aluguel
de escritórios [imóveis] - [consultoria em]; aluguel de
escritórios [imóveis] - [assessoria em]; aluguel de
escritórios [imóveis];
Procurador: PAULO VARGAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
No.905789776 17/01/2013
003
Tit.SPJ COMERCIO VAREJISTA DE
CONFECÇÕES LTDA EPP (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14362713000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STREET COMPANY JEANS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
aquecimento; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de cozimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de refrigeração; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de secagem; comércio (através de
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qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos ortopédicos; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de botões [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de colchetes e ilhoses
[artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de fitas e laços; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de loções para os
cabelos; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de rendas e
bordados; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
tecidos; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905789849 17/01/2013
003
Tit.MAPFRE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17249375000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consórcios Minha Saúde
NCL(10) 36 administração de consórcio [informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;
consórcio de bens [serviços financeiros] [informação em]; consórcio de bens [serviços
financeiros] - [consultoria em]; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [assessoria em]; consórcio de
bens [serviços financeiros];
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905789857 17/01/2013
003
Tit.UNITEC COMERCIAL E TÉCNICA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35758770000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Unitec Comercial e Técnica LTDA
NCL(10) 37 construção naval;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905789881 17/01/2013
003
Tit.MAPFRE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17249375000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consórcios Minha Beleza
NCL(10) 36 administração de consórcio [informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;
consórcio de bens [serviços financeiros] [informação em]; consórcio de bens [serviços
financeiros] - [consultoria em]; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [assessoria em]; consórcio de
bens [serviços financeiros];
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905789903 17/01/2013
003
Tit.OLAVO TARRAF (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07653770800
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAZA
NCL(10) 09 computador (memórias para -);
computador
(periféricos
de
-);
computador
(programas de -) [para download]; computador
(programas
de
-),
gravados
[programas];
computadores; computadores portáteis [laptop];
processamento de dados (dispositivos para -);

programas de computador [para download];
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: PAULO VARGAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
No.905789920 17/01/2013
003
Tit.MAPFRE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17249375000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consórcios Meu Eletrônico
NCL(10) 36 administração de consórcio [informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;
consórcio de bens [serviços financeiros] [informação em]; consórcio de bens [serviços
financeiros] - [consultoria em]; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [assessoria em]; consórcio de
bens [serviços financeiros];
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905789954 17/01/2013
003
Tit.MED1 REDE DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07848938000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Med1
NCL(10) 44 saúde (serviços de -) - [informação em];
saúde (serviços de -) - [consultoria em]; saúde
(serviços de -) - [assessoria em]; saúde (serviços de
-);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905789962 17/01/2013
003
Tit.CONSULTORIA EM MARKETING (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08631920000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEDIA SMART BRASIL
NCL(10) 35 pesquisa de marketing; assessoria,
consultoria e informação em marketing;
Procurador: MESQUITA RIBEIRO, TAVARES E
JUCÁ SERVIÇOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905789970 17/01/2013
003
Tit.OLAVO TARRAF (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07653770800
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAZA
NCL(10)
42
consultoria
em
design
e
desenvolvimento de hardware de computador [consultoria em]; consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador [assessoria em]; consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador;
criação e manutenção de web sites para terceiros [consultoria em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros - [assessoria em]; criação e
manutenção de web sites para terceiros;
programação de computador [informática] [consultoria em]; programação de computador
[informática] - [assessoria em]; programação de
computador [informática]; projeto de sistema de
computadores - [consultoria em]; projeto de sistema
de computadores - [assessoria em]; projeto de
sistema de computadores;
Procurador: PAULO VARGAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
No.905790014 17/01/2013
003
Tit.FLAMARO MÓVEIS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13802459000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NUOVAMOBILI
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
apoio de cabeça [móveis]; armários [guarda-louças];
armários para medicamentos; armários para toalhas
[móveis]; arquivos [móveis]; arquivos para fichas
[móveis]; arte (obras de -) de madeira, cera, gesso
ou plástico; artigos para cama [exceto roupa de
cama]; assentos [cadeiras]; assentos de metal;
balcões; bambu (cortinas de -); bancada, presa à
parede, para troca de fraldas; bancadas de lavatório
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[mobiliário]; bancadas de trabalho; bancos [móveis];
bandejas de mesas; bandejas não metálicas *;
banquinhos para os pés; baú para brinquedos; baús
não metálicos; berços; bibliotecas (prateleiras para ); biombos; cabeleireiros (cadeiras para -); cabideiros
não metálicos; cabides; cabides não metálicos para
vestuário; cabides para vestuário; cadeiras
[assentos]; cadeiras altas para bebês; caixas de
correio, exceto de metal ou alvenaria; camas *;
canapés
[móveis];
capas
para
vestuário
[armazenamento]; capas para vestuário [guardaroupa]; carrinhos [mobiliário]; carrinhos de chá;
carrinhos de servir à mesa [móveis]; carteiras
[móveis]; casinhas para animais domésticos;
cavaletes [mobiliário]; chá (carrinhos de -); chaminés
(guarda-fogo para -) [doméstico]; chaves (quadros
para pendurar -); cômodas com gavetas;
computadores (mesas com rodinhas para -);
desenho (mesas para -); divãs; divisórias de madeira
para móveis; escolar (mobiliário -); escritório (móveis
para -); escrivaninhas; espreguiçadeiras [cadeiras];
estátuas de madeira, cera, gesso ou plástico;
estatuetas de madeira, cera, gesso ou plástico;
estojos de madeira ou matérias plásticas; estrados
[madeira] para cama; fichas (arquivos para -)
[móveis]; flores (pedestais para vasos de -); fogo
(guarda-) para chaminés; guarda-comidas não
metálicos; guarda-fogo para chaminés; guardalouças; jardineiras [móveis]; jornais (mostradores de
-) [display]; lamelas (persianas -) de interior;
manequins;
marcenaria
(trabalhos
de
-);
medicamentos (armários para -); mesa (carrinhos de
servir à -) [móveis]; mesas *; mesas com rodinhas
para computadores; mesas de massagem; mesas de
metal; mesas para datilografia; móbiles [decoração];
móbiles sonoros [decoração]; mobiliário (peças de -);
mobiliário escolar; molduras para quadros; móveis
(divisórias de madeira para -); móveis (guarnições
não metálicas para -); móveis (rodízios não
metálicos para -); móveis de metal; móveis para
escritório; ninhos para animais domésticos; obras de
arte de madeira, cera, gesso ou plástico; pedestais
para vasos de flores; penteadeiras; persianas de
lamelas de interior; persianas de madeira trançada
[mobiliário]; persianas internas para janelas
[mobiliário]; poltronas; porta-chapéus; porta-livros
[móveis]; porta-revistas; portas para móveis;
prateleiras para armazenagem; prateleiras para
arquivos [móveis]; prateleiras para máquinas de
escrever; prateleiras para móveis; racks (ingl.); rattan
(fr.); sofás; toalhas (armários para -) [móveis];
trabalho (bancadas de -); vitrines; vitrines [móveis];
alojamento de madeira para animal; altar [tipo de
móvel]; apoio para braço [móvel]; apoio para
cardápio [móvel]; apoio para livro [móvel]; apoio para
telefone [móvel]; armário bar; balcão [móvel];
banqueta [móvel]; banquinho [móvel]; bufê
[mobiliário]; bureau [escrivaninha com gaveta];
cabide não metálico para chapéu; cadeira de
balanço; cadeira episcopal móvel [faldistório;
facistol]; cadeira ou poltrona [mobiliário]; cadeira
para bebê; cadeiras ergonômicas para aplicação, por
terceiros, de massagem [ompi]; cama [mobiliário];
cama guarda-roupa; cama para animal; camabeliche;
cama-mesa
[mobiliário];
camiseiro
[mobiliário]; canil para animal doméstico; cantoneira
[mobiliário];
carrinho
para
eletrodoméstico
[mobiliário]; carro prateleira para armazenar talher,
prato e copo [mobiliário]; chapeleira [mobiliário];
chaveiro [porta-chave, parte do mobiliário]; coluna
[mobiliário]; criado mudo; cristaleira; descanso ou
apoio para o pé [mobiliário]; estantes [móveis];
estrado para cama; gaveta; móvel modulado;
oratório [peça do mobiliário]; otomana [sofá]; portacd [móvel]; quadro decorativo; sofá-cama; trocador
de fralda portátil [mobiliário]; divisórias [móveis];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905790030 17/01/2013
Tit.MAPFRE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17249375000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consórcios Meu Eletrodoméstico

003

NCL(10) 36 administração de consórcio [informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;
consórcio de bens [serviços financeiros] [informação em]; consórcio de bens [serviços
financeiros] - [consultoria em]; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [assessoria em]; consórcio de
bens [serviços financeiros];
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905790049 17/01/2013
003
Tit.MAPFRE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17249375000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consórcios Meu Serviço
NCL(10) 36 administração de consórcio - [consultoria
em]; administração de consórcio - [assessoria em];
administração de consórcio; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [informação em]; consórcio de
bens [serviços financeiros] - [consultoria em];
consórcio de bens [serviços financeiros] [assessoria em]; consórcio de bens [serviços
financeiros];
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905790065 17/01/2013
003
Tit.LINHARES COMUNICAÇÃO LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16699072000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NA POLICIA E NAS RUAS
NCL(10) 41 produção de programas de rádio e
televisão;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905790111 17/01/2013
003
Tit.OLAVO TARRAF (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07653770800
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAZA
NCL(10) 35 compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas] - [consultoria em]; compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras empresas] - [assessoria em]; compras para
terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
serviços para outras empresas]; gestão (consultoria
em -) de negócios - [consultoria em]; gestão
(consultoria em -) de negócios - [assessoria em];
gestão (consultoria em -) de negócios;
Procurador: PAULO VARGAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
No.905790120 17/01/2013
003
Tit.MAPFRE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17249375000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consórcios Minha Viagem
NCL(10) 36 administração de consórcio [informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;
consórcio de bens [serviços financeiros] [informação em]; consórcio de bens [serviços
financeiros] - [consultoria em]; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [assessoria em]; consórcio de
bens [serviços financeiros];
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905790146 17/01/2013
003
Tit.ESPAÇO CULTURAL CREARE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07887708000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Fazer e Acontecer
NCL(10) 41 educação (serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905790154 17/01/2013
003
Tit.BRASCOM HOME TELEMARKETING LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04914296000107

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CAMOMILABABY - C
NCL(10) 05 suplementos alimentares minerais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905790170 17/01/2013
003
Tit.MAPFRE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17249375000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consórcios Meu Intercâmbio
NCL(10) 36 administração de consórcio [informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;
consórcio de bens [serviços financeiros] [informação em]; consórcio de bens [serviços
financeiros] - [consultoria em]; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [assessoria em]; consórcio de
bens [serviços financeiros];
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905790219 17/01/2013
003
Tit.MAPFRE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17249375000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consórcios Minha Festa
NCL(10) 36 administração de consórcio [informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;
consórcio de bens [serviços financeiros] [informação em]; consórcio de bens [serviços
financeiros] - [consultoria em]; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [assessoria em]; consórcio de
bens [serviços financeiros];
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905790227 17/01/2013
003
Tit.SILVIO RONALDO MARTINS SANTIAGO ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13419575000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOY DA LANCHA
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; anáguas;
artigos de malha [vestuário]; aventais [vestuário];
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(toucas de -); bermudas; blazers [vestuário]; boa
[estola de plumas]; bolsos; bonés; cachecóis;
calçados *; calças; calças compridas; calções de
banho [sungas]; camisas; camisetas; capuzes
[vestuário]; casacos [vestuário]; ceroulas; chapéus,
bonés etc; chinelos [pantufas]; ciclistas (vestuário
para -); cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário];
cintos
porta-moedas
[vestuário];
colarinhos
[vestuário]; colarinhos postiços; coletes; coletes
[roupa íntima]; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dormir
(máscaras para -); enxovais de bebês; espartilhos;
estolas de pele; faixas [vestuário]; faixas para a
cabeça [vestuário]; forros confeccionados [parte de
vestuário]; gabardines [vestuário]; ginástica (roupa
para -) [colante]; gorros; gravatas; guarda-pós;
jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário];
leggings [calças]; lenços de pescoço; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas sem
dedos; macacões; malhas [vestuário]; manípulos
[estolas]; mantilhas; máscaras para dormir; meias;
meias; meias-calças; orelheiras [vestuário]; paletós;
palmilhas; pele (estolas de -); pelerines; peles
[vestuário]; peliças; penhoar; pescoço (lenços de -);
pijamas; pijamas; polainas; ponchos; porta-moedas
(cintos -) [vestuário]; pulôveres; robe; roupa de
baixo; roupa íntima; roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; roupas de banho; roupas de
couro; roupas de fantasia; roupas de imitação couro;
roupões de banho; saias; saias-calças; sobretudos
[vestuário]; sudários axilares; suéteres; sungas;
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suspensórios; sutiãs; ternos; trajes; turbantes;
uniformes; vestuário *; xales; babador não
descartável;
baby-doll;
bandagem
elástica
[vestuário]; beca; bermuda para prática de esporte;
biquíni; boné; calça para equitação; calção para
banho; camisola; canga; carapuça [barrete cônico;
gorro]; chinelo [vestuário comum]; cinta [vestuário
comum]; cinta para menstruação; culote [calça para
montaria]; echarpe; estolas; farda; fardão; fraque;
jaleco; lenço de lapela [parte anterior e superior de
um casaco voltada para fora]; maiô; poncho;
quimono [vestuário]; spencer; tira (faixa) para a
cabeça;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905790278 17/01/2013
003
Tit.MAPFRE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17249375000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consórcios Meu Curso
NCL(10) 36 administração de consórcio [informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;
consórcio de bens [serviços financeiros] [informação em]; consórcio de bens [serviços
financeiros] - [consultoria em]; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [assessoria em]; consórcio de
bens [serviços financeiros];
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905790308 17/01/2013
Tit.FEVER COMERCIO E CONFECCOES DE
TERESOPOLIS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00254740000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MYTH BIJOUX

003

CFE(4) 26.11.1; 26.11.13; 27.5.8; 27.5.17; 29.1.11
NCL(10) 14 bijuteria / joalheria (artigos de -);
Procurador: ELIANE OTAVIANO RAMOS
No.905790340 17/01/2013
003
Tit.MAPFRE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17249375000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consórcios Meu Sonho
NCL(10) 36 administração de consórcio [informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;
consórcio de bens [serviços financeiros] [informação em]; consórcio de bens [serviços
financeiros] - [consultoria em]; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [assessoria em]; consórcio de
bens [serviços financeiros];
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905790367 17/01/2013
003
Tit.MAPFRE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17249375000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consórcios Minha Moto
NCL(10) 36 administração de consórcio [informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;

consórcio de bens [serviços financeiros] [informação em]; consórcio de bens [serviços
financeiros] - [consultoria em]; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [assessoria em]; consórcio de
bens [serviços financeiros];
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905790413 17/01/2013
003
Tit.MAPFRE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17249375000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consórcios Minha Scooter
NCL(10) 36 administração de consórcio [informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;
consórcio de bens [serviços financeiros] [informação em]; consórcio de bens [serviços
financeiros] - [consultoria em]; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [assessoria em]; consórcio de
bens [serviços financeiros];
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905790618 17/01/2013
003
Tit.NEOCOR TINTAS LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17353713000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Neocor
NCL(10) 02 açafrão [corante]; aglutinantes para
tintas; aglutinantes para tintas; alimentos (colorantes
para -); alimentos (colorantes para -); alimentos
(corantes para -); alizarina [corante]; alumínio (pó de
-) para pintura; alumínio (tintas de -); alvaiade;
alvaiade; amianto (tintas de -); anilina [corante];
anticorrosão (faixas -); anticorrosão (preparações -);
antiembaciamento para metais (produtos -);
antiferrugem (graxas -); antiferrugem (óleos -);
antiincrustação (tinta -); aquarelas (fixadores para -);
aquarelas (fixadores para -); asfalto (verniz de -);
auramina; bactericidas (tintas -); bálsamo do canadá;
betume (verniz de -); brancos [corantes ou tintas];
bronzagem (lacas de -); bronze (pó de -) [tinta]; cal
(branco de -); cal (leite de -); calçado (tintas para -);
canadá (bálsamo do -); caramelo [corante alimentar];
carbolíneo [conservação de madeira]; carmim de
cochinilha; carvão (negro de -) [pigmento]; cerâmica
(tintas para -); cerveja (corantes para -); chassis de
veículos (revestimento de proteção para -); chassis
de veículos (revestimento de proteção para -);
cobalto (óxido de -) [corante]; cochinilha (carmim de ); colofônia [resina natural]; colorante (madeira -);
colorantes *; conservação de madeira (óleos para -);
conservação de madeira (preparações para -); copal;
copal (verniz de -); corante (madeira -); corantes;
corantes de malte; corantes para alimentos; corantes
para bebidas; corantes para cerveja; corantes para
licores; corantes para madeira; corantes para
manteiga; couro (mordentes para -); couro
(mordentes para -); couro (tintas para -); creosoto
para conservação da madeira; curcuma [corante];
dióxido de titânio [pigmento]; douraduras; emulsões
de prata [pigmentos]; esmaltes [vernizes]; esmaltes
para tintas; espessantes para tintas; faixas
anticorrosão; fixadores [vernizes]; fixadores para
aquarelas; fogo (tintas à prova de -); folhas (prata em
-); folhas metálicas para pintores, decoradores,
impressores e artistas; fotocopiadoras (cartuchos de
toner [cheios] para impressoras e -); fuligem
[corante]; fustete [corante]; goma-laca; gomas de
resinas; gomas-gutas para pintura; gravura (tinta
para -); graxas antiferrugem; impressoras e
fotocopiadoras (cartuchos de toner [cheios] para -);
índigo [corante]; laca (goma-); lacas; lacas
(redutores para -); leite de cal; licores (corantes para
-); litargírio [pigmento]; litargírio [pigmento]; madeira
(mordentes para -); madeira (óleos para
conservação de -); madeira (preparações para
conservação de -); madeira (revestimento para -)
[tintas]; madeira (tinturas para -); madeira corante;
madeira corante (extratos de -); malte (corantes de ); malte caramelizado [corante alimentar]; manteiga
(corantes para -); marcar animais (tintas para -);
mástique [resina natural]; metais em folhas para

pintores, decoradores, impressores e artistas; metais
em pó para pintores, decoradores, impressores e
artistas; mínio; mínio; mordentes *; mordentes para
couro; mordentes para couro; negro-de-fumo
[pigmento];
ocas
[massa
plástica];
óleos
antiferrugem; óleos para conservação de madeira;
ovos de páscoa (papel para pintar -); óxido de
chumbo [pigmento]; óxido de zinco [pigmento]; papel
para pintar ovos de páscoa; pasta de prata; pastas
para tipografia [tintas]; pastilhas de pintura
removíveis; pelaria (tintas para -); pigmentos; pintura
a têmpera; pó (metais em -) para pintores,
decoradores, impressores e artistas; pó de bronze
[tinta]; pós para pratear; prata (emulsões de -)
[pigmentos]; prata (pasta de -); prata em folhas;
pratear (pós para -); preparações antiferrugem [para
conservação]; proteção (revestimento de -) para
chassis de veículos; proteção de metais
(preparações para -); redutores para lacas; redutores
para tintas; resinas (goma de -); resinas naturais [em
bruto]; revestimento de proteção para chassis de
veículos; revestimentos [tintas]; revestimentos para
tetos [tintas]; sandáraca; sicativos para tintas; siena
(terra de -) [argila]; substâncias usadas para
preparar uma superfície para pintura [primer];
sumagre para vernizes; terebintina [redutor para
tintas]; terra de siena [argila]; tetos (revestimentos
para -) [tintas]; tinta de prata para cerâmica; tintas
(aglutinante para -); tintas (aglutinantes para -); tintas
(esmaltes para -); tintas (espessantes para -); tintas
(redutores para -); tintas *; tintas [toner] para
fotocopiadoras; tintas à prova de fogo; tintas
antiincrustação; tintas bactericidas; tintas de
tipografia; tintas para cerâmica; tintas para couro;
tintas para marcar animais; tintas para pelaria;
tinturas *; tinturas para madeira; tipografia (pastas
para -) [tintas]; tipografia (tintas de -); titânio (dióxido
de -) [pigmento]; toner (cartuchos de -) [cheios] para
impressoras fotocopiadoras; toner [tintas] para
fotocopiadoras;
urucum
[corante];
veículos
(revestimento de proteção para chassis de -);
veículos (revestimento de proteção para chassis de ); verniz de asfalto; vernizes *; vidrados [tintas,
lacas]; zarcão; zinco (óxido de -) [pigmento]; acori
[tinta]; agente alisador para tinta; agente
antiespumante e alisador (para tintas); agente de
aglutinação
para
tintas;
alante
(agente
antiespumante para tintas); alcatrão de hulha para
matéria corante; almécega [resina natural em bruto];
aloé [resina natural]; aloetina [resina natural];
antiferrugem [graxa e óleo, preservativos contra a
oxidação]; antioxidante; azul de prússia [tinta]; azul
ultramar [tinta]; cochinilha [corante obtido de inseto
coccídeo, vermelho, que contém ácido carmínico];
conservante para tinta; corante para alimentos de
uso caseiro; corante para pintura; corante para
ração; inibidor de corrosão; massa corrida; pós de
aço
[se para uso por pintores, decoradores,
impressores e artista] [pigmentos]; roxo de paris
[tinta]; solventes/ diluentes para matérias tintoriais;
substância antiincrustante para tintas; tinta
absorvedora de irradiação; tinta anti-corrosiva; tinta
antiincrustante; tinta de emulsão; tinta em pó; tinta
luminosa; tinta para tecido; tinta refletora de
irradiação; verniz para calçado; pó de alumínio para
pintura;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905790634 17/01/2013
003
Tit.DELAFEE DO BRASIL LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17314833000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DELAFEE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
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joalheria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de louça de faiança - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
louça de faiança - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de louça de faiança;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de porcelana - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de malas
e bolsas de viagem - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos têxteis - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de roupas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de roupas
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de velas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de velas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de velas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de velas;
Procurador: ROGÉRIO BRUNNER
No.905790723 17/01/2013
003
Tit.MECCATUS INDUSTRIA DE MAQUINAS E
DISPOSITIVOS LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11130998000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MECCATUS INDUSTRIAL
NCL(10) 07 acoplamentos de eixos [máquinas];
caixas para matrizes [impressão]; eixos de
máquinas; eixos de transmissão (mancais para -);
eixos de transmissão [exceto para veículos
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terrestres]; engrenagens para redução de velocidade
exceto para veículos terrestres; engrenagens, exceto
para veículos terrestres; feno (enfardadeiras para -);
ferramentas (porta- -) [partes de máquinas];
ferramentas [partes de máquinas]; fundição
(máquinas para -); fundição de tipos [caracteres
tipográficos] (máquinas para -); mancais (cadeiras de
-) para máquinas; mancais para eixos de
transmissão; mandris [peças de máquinas];
máquinas para malhetar; mecanismos de controle
para máquinas e motores; mesas para máquinas;
metais (máquinas para trabalhar -); moldar
(máquinas para -); moldes [partes de máquinas];
munhões (caixas para -) [peças de máquinas];
munhões [peças de máquinas]; transmissão
(mancais para eixos de -); transmissões para
máquinas; transmissões, exceto para veículos
terrestres; transportadoras (correias -) [peças de
máquinas];
transportadores
[máquinas];
transportadores pneumáticos;
Procurador: GRACIANI BILK
No.905790820 17/01/2013
Tit.CERVEJARIA WEINMANN LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14696720000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: cerveja weinmann
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905790855 17/01/2013
Tit.TEISUKE TERAO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63949358000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHINGSAN PRÓPOLIS
NCL(10) 30 mel; própolis*;
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO

003

No.905790871 17/01/2013
003
Tit.INDUSTRIA DE CONFECCOES STAR LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82933987000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EISENBAR
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
cafés [bares]; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes
de
auto-serviço;
churrascaria
[restaurante];
Procurador: LEILA KRAUSE SIGNORELLI
No.905791002 17/01/2013
003
Tit.INDUSTRIA DE CONFECCOES STAR LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82933987000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SCHNAPSKOPF
NCL(10) 33 aguardente destilada de vinho ou de
suco de frutas; alcoólicas (bebidas -) [exceto
cerveja]; bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; bebidas
alcoólicas contendo frutas; bebidas alcóolicas
prontas; bebidas destiladas; destiladas (bebidas -);
frutas (bebidas alcoólicas contendo -); absinto
[bebida alcoólica];
Procurador: LEILA KRAUSE SIGNORELLI
No.905791053 17/01/2013
003
Tit.VICORBRAS INDUSTRIA E QUÍMICA LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13339097000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SELACITE
NCL(10) 01 alvenaria (produtos para conservação de
-), exceto tintas e óleos; cimento (produtos para
conservação de-) exceto tintas e óleos; concreto
(produtos para conservação de -) exceto tintas e
óleos; conservação de alvenaria (produtos para -),
exceto tintas e óleos; conservação de cimento
(produtos para -), exceto tintas e óleos; conservação
de concreto (produtos para -) exceto tintas e óleos;
conservantes para telhas exceto tintas e óleos;
telhas (conservantes para -), exceto tintas e óleos;
tijolos (produtos para conservação de -) exceto tintas
e óleos; tijolos (produtos para conservação de-)
exceto tintas e óleos; tintas (preparações químicas
para fabricação de -);
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE

No.905791070 17/01/2013
Tit.BANKS DIH LTD. (GY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8925518
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BANKS BEER
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA

003

No.905791088 17/01/2013
003
Tit.MAPFRE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17249375000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consórcios Meu Automóvel
NCL(10) 36 administração de consórcio [informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;
consórcio de bens [serviços financeiros] [informação em]; consórcio de bens [serviços
financeiros] - [consultoria em]; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [assessoria em]; consórcio de
bens [serviços financeiros];
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905791193 17/01/2013
003
Tit.VICORBRAS INDUSTRIA E QUÍMICA LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13339097000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SELACITE
NCL(10) 19 amianto (argamassa de -); argamassa
para construção; argamassa de amianto;
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.905791274 17/01/2013
003
Tit.BIDS THAT GIVE DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO
E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS
LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17270776000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BTG
NCL(10)
35
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação] - [informação em]; agenciamento de
mercadoria [intermediação] - [consultoria em];
agenciamento de mercadoria [intermediação] [assessoria em]; agenciamento de mercadoria
[intermediação];
Procurador: ALYSSON SILVA DOS SANTOS
No.905791290 17/01/2013
003
Tit.ANTONIO CARLOS MISCHIATTI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11191505000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FÃKIDS
NCL(10) 38 canais de telecomunicação (provimento
de-), para serviços de telecompras - [informação
em]; canais de telecomunicação (provimento de-),
para serviços de telecompras - [consultoria em];
canais de telecomunicação (provimento de-), para
serviços de telecompras - [assessoria em]; canais de
telecomunicação (provimento de-), para serviços de
telecompras; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores - [informação em]; fornecimento de
conexões de telecomunicações para uma rede
mundial de computadores - [consultoria em];
fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores [assessoria em]; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; provimento de acesso à rede global
de computadores - [informação em]; provimento de
acesso à rede global de computadores - [consultoria
em]; provimento de acesso à rede global de
computadores - [assessoria em]; provimento de
acesso à rede global de computadores; provimento
de canais de telecomunicação para serviços de
telecompras - [informação em]; provimento de canais
de telecomunicação para serviços de telecompras [consultoria em]; provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras [assessoria em]; provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras;
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fornecimento de canais de telecomunicação para
serviços de venda à distância [ompi] - [informação
em]; fornecimento de canais de telecomunicação
para serviços de venda à distância [ompi] [consultoria em]; fornecimento de canais de
telecomunicação para serviços de venda à distância
[ompi] - [assessoria em]; fornecimento de canais de
telecomunicação para serviços de venda à distância
[ompi]; provimento de acesso a lojas eletrônicas
[telecomunicação] - [informação em]; provimento de
acesso a lojas eletrônicas [telecomunicação] [consultoria em]; provimento de acesso a lojas
eletrônicas [telecomunicação] - [assessoria em];
provimento de acesso a lojas eletrônicas
[telecomunicação]; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação] - [informação em]; serviços de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação] - [consultoria em];
serviços de comunicação para a transmissão de uma
transação eletrônica de um estabelecimento até uma
central de processamento [telecomunicação] [assessoria em]; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação];
Procurador: PALO ALTO MARCAS E PATENTES
LTDA ME
No.905791304 17/01/2013
003
Tit.BEBIDAS JOINVILLE LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03500301000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ULTRA BEER
NCL(10) 32 água gasosa (produtos para fabricar -);
água mineral (produtos para fabricar -); águas
[bebidas]; águas minerais engarrafadas; aperitivos
não-alcoólicos; bebidas (preparações para fabricar ); bebidas à base de soro de leite; bebidas não
alcoólicas à base de fruta; bebidas não alcoólicas à
base de mel; bebidas não-alcoólicas; cerveja;
cerveja de gengibre; cerveja não fermentada [mosto
de cerveja]; coquetéis não-alcoólicos; essências
para fabricar bebidas; extratos de fruta não
alcoólicos; frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas]; isotônicas (bebidas -); leite de amêndoas
[bebida]; leite de amendoim [bebida não alcoólica];
licores (produtos para fabricar -); limonadas; lúpulo
(extratos de -) para fabricar cerveja; malte [cerveja];
pastilhas para bebidas efervescentes; pós para
bebidas efervescentes; sidra [não alcoólica];
sorvetes (bebidas à base de -); suco de fruta;
xaropes para bebidas; bebida em xarope; bebida
energética não alcoólica; bebida fermentada não
alcoólica; cidra bebida não alcoólica [cf. sidra.];
essência não alcoólica para fabricar bebidas; garapa
[bebida]; guaraná [bebida não alcoólica]; pó para
milk-shake, exceto à base de leite; pó para suco;
polpa de fruta e de legume para bebida; refrigerante
[bebida]; substância para fazer bebida não alcoólica;
Procurador: MARIA APARECIDA PEREIRA
GONÇALVES
No.905791320 17/01/2013
003
Tit.CASK PUB STYLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17416651000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Cask
NCL(10) 32 cerveja; cerveja de gengibre; cerveja
não fermentada [mosto de cerveja];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905791347 17/01/2013
003
Tit.ANTONIO CARLOS MISCHIATTI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11191505000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FÃKIDS
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
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(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes
para -); botas (canos de -); botas (ferragens para -);
botas (viras para -); botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados de madeira; calçados
em geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus (armações de -);
chapéus [chapelaria]; chapéus de papel [vestuário];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; chuteiras de
futebol (travas para -); ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
coletes para pesca; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dólmã [veste militar]; dormir
(máscaras para -); enxovais de bebês; escapulários;
espartilhos; esportes (botas para -) *; esportes
(sapatos para -) *; esqui (botas de -); estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); ferragens de metal para
sapatos e botas; forros confeccionados [parte de
vestuário]; futebol (sapatos de -); gabardines
[vestuário]; galochas; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gorros; gravatas; guarda-pós;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias; meias (calcanheiras para
-); meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus]; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
palas para camisas; paletós; palmilhas; papel
(chapéus de -) [vestuário]; parcas; pele (estolas de ); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pesca (coletes para -); pescoço (lenços de -);
pijamas; pijamas; plastrom; polainas; polainas;
polainas; polainas (presilhas para -); ponchos; portamoedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -);
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa de baixo;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes para ); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; solidéus [barrete]; sudários
axilares;
suéteres;
sungas;
suspensórios;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
banho; toucas de natação; trajes; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; viras para botas e sapatos; xales; alba
[vestimenta de padre]; avental descartável de uso
não profissional; babador não descartável; baby-doll;
bandagem elástica [vestuário]; batina; beca;
bermuda para prática de esporte; biquíni; blusa
militar; boné; bota para operário; calça para
equitação; calçado esportivo; calçado para uso
profissional; calçados para snowboarding; calção
para banho; camisa para militar; camisola; canga;
carapuça [barrete cônico; gorro]; casaco para

operador; casula [vestimenta sacerdotal que se põe
sobre a alva e a estola]; chinelo [vestuário comum];
chuteira; cinta [vestuário comum]; cinta para
menstruação; cobertura descartável para calçado;
coturno; cravo para chuteira; culote [calça para
montaria]; echarpe; estolas; farda; fardão; fraque;
jaleco; lenço de lapela [parte anterior e superior de
um casaco voltada para fora]; maiô; poncho;
quimono [vestuário]; roupa íntima descartável;
solado não ortopédico; spencer; sutiã para postura
sem finalidade terapêutica; tira (faixa) para a cabeça;
viseiras [chapelaria];
Procurador: PALO ALTO MARCAS E PATENTES
LTDA ME
No.905791371 17/01/2013
003
Tit.PHLANTI COSMÉTICOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16776448000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PHLANTI COSMÉTICOS
NCL(10) 03 banhos (preparações cosméticas para ); cosméticos; cosméticos (estojos de -); cosméticos
(estojos de); cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; depilatórios (produtos -); descolorantes
(produtos
-);
descolorantes
(produtos
-);
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desinfetante (sabão -); desodorante (sabonete -);
desodorantes [perfumaria]; esmalte para as unhas;
esmalte para unhas; essenciais (óleos -); essências
etéreas; extratos de flores [perfumaria]; filtros
solares; flores (extratos de -) [perfumaria];
fragrâncias (mistura de -); leite de amêndoas para
uso cosmético; leites de limpeza para toalete; lenços
impregnados com loções cosméticas; loções para
uso cosmético; loções pós-barba; maquiagem (pó
para -); maquiagem (produtos para -); maquiagem
(produtos para remover -); maquiagem para o rosto;
óleo de lavanda; óleos essenciais; óleos essenciais
de limão; óleos para perfumes e essências; óleos
para toalete; óleos para uso cosmético; perfumes;
pés (sabonetes antitranspirantes para os -); pó para
maquiagem; pomadas para uso cosmético;
preparações de aloe vera para uso cosmético;
preparações de babosa para uso cosmético;
preparações para perfumar ambientes; sobrancelhas
(cosméticos para as -); sobrancelhas (lápis de -);
tinturas cosméticas; tinturas para os cabelos;
xampus; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
condicionador [cosmético]; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; erva para banho;
erva para defumador e incenso; estojo cosmético;
estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
reais);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905791380 17/01/2013
003
Tit.CARTONA INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO
DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04051261000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARTONALE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material de instrução e de ensino; comércio (através
de qualquer meio) de matérias de enchimento [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de matérias de enchimento - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de matérias de
enchimento - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias de enchimento; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas; comércio (através de qualquer meio)
de matérias plásticas para embalagem - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem; comércio
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(através de qualquer meio) de produtos em matérias
plásticas semiprocessadas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos em
matérias plásticas semiprocessadas - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos em matérias plásticas semiprocessadas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos em matérias plásticas
semiprocessadas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
Procurador: FLÁVIO LUCAS DE MENEZES SILVA
No.905791401 17/01/2013
003
Tit.VICORBRAS INDUSTRIA E QUÍMICA LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13339097000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SELAFIX CHAPISCO
NCL(10) 17 fluido destinado exclusivamente para
calafetar e vedar;
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.905791410 17/01/2013
003
Tit.ANTONIO CARLOS MISCHIATTI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11191505000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FÃKIDS
NCL(10) 28 almofadas de proteção [partes de
vestimentas desportivas]; alpinismo (cinto de
segurança para -); alvos; alvos eletrônicos; anzóis
para peixe; aparelhos para musculação; aparelhos
para reabilitação; apetrechos de pesca; apitochamariz; ar (pistolas de -) [brinquedos]; arco e
flecha (material para -); arcos [arco e flecha]; arestas
de esquis; argolas (jogos de -); armar (blocos de -)
[brinquedos];
armas
de
paintball
[artigos
desportivos]; armas para esgrima; arpões (lança -)
[artigos desportivos]; arreios para windsurfe; árvores
de natal (decorações para -) [exceto iluminações e
confeitos]; árvores de natal (suportes para -); árvores
de natal de material sintético; asas-delta; ascensores
[equipamentos de montanhismo]; atléticos (suportes
-) masculinos [artigos esportivos]; balanços; balões
de jogo; baralho (cartas de -); bastões de balizas;
bastões para jogos [tacos]; batedores (luvas para -)
[acessórios para jogos]; beisebol (luvas de -);
bicicletas fixas para exercícios; bicicletas fixas para
exercícios (cilindros de -); bicicletas fixas para
exercícios de ginástica; bilhar (marcadores de -);
bilhar (mesas de -) operadas por moedas; bilhar
(pontas de taco de -); bilhar (tabelas de -); bilhar
(tacos de -); bingo (cartões para -); blocos de armar
[brinquedos]; blocos de partida [para esportes]; bóias
de borracha para banho e natação; bóias para
banho e natação; bóias para pesca; bolas de bilhar;
bolas de gude para jogos; bolas de jogo; bolas para
jogos; bolas pequenas para jogos; boliche
(maquinaria e aparelhos para -); bolinhas de sabão
[brinquedo]; bolsas para esquis e pranchas de surfe;
bombinhas (bombons com -); bombons com
bombinhas; bombons com bombinhas; bonecas;
bonecas (mamadeiras de -); bonecas (quartos de -);
bonecas (roupas de -); borboletas (redes para -);
botas com patins; boxe (luvas de -); brinquedo
(máscaras de -); brinquedos; brinquedos (pistolas de
-); brinquedos com enchimento; brinquedos de
pelúcia; brinquedos para animais de estimação; caça
ou pesca (chamariz para -); caça-níqueis [maquinas
de jogo]; caleidoscópio; cama elástica; câmaras de
ar de bolas para jogos; camas de bonecas;
camuflagem (telas de -) [artigos esportivos];
caneleiras [artigos desportivos]; carretéis para
pesca; carretéis para pipas [papagaios]; carrossel de
parque de diversões; cartas de baralho; cartões de
raspar de loteria instantânea; cartões para bingo;
casas de bonecas; cavalo de balanço; cera para
esquis; chamariz (apito -); chamariz para caça ou
pesca; chapéus de festa em papel; chocalhos
[brinquedos]; cilindros de bicicletas fixas para
exercícios; cinto de segurança para alpinistas; cintos
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de
halterofilia [artigos desportivos]; coletes de
natação; confete; construção (jogos de -); controle
remoto (veículos de brinquedo de -); copos para
jogos de dados; cordas de tripa para raquetes;
cordas para raquetes; cotoveleiras [artigos
esportivos]; culote do cartucho de metal
[brinquedos]; culote do cartucho de metal
[brinquedos]; dados; dados (copos para jogos de -);
damas (jogo de -); damas (tabuleiro para -); dardos;
decorações para árvores de natal [exceto
iluminações e confeitos]; discos para esportes;
discos volantes [brinquedos]; dominós; eletrônicos
(alvos -); escorregas [brinquedos]; esgrima (armas
para -); esgrima (luvas para -); esgrima (máscaras
para -); espoletas para pistolas [brinquedos]; esquis;
esquis (arestas de -); esquis (cera para -); esquis
(fixadores de -) [calços de segurança]; esquis
(revestimentos de -); esquis aquáticos; esquis de
surfe; esquis e pranchas de surfe (bolsas para -);
estilingue [atiradeira]; exercício (bicicletas fixas para
-); exercícios (extensores para -); exercícios físicos
(aparelhos para -); extensores peitorais para
exercícios; fantoches; fichas para jogos; fichas para
jogos de azar; futebol de salão (mesas para -);
gamão; gelo (patins para -); ginástica (aparelhos de ); giz para tacos de bilhar; globos de neve; golfe
(luvas de -); golfe (tacos de -); grama (instrumentos
para recolocar tufos de -) [golfe]; gude (bolas de -)
para jogos; halteres; halteres; halterofilia (cintos de -)
[artigos desportivos]; indicadores de mordida
[material de pesca]; instrumentos para recolocar
tufos de grama [golfe]; iscas artificiais para pesca;
iscas odoríferas para caça e pesca; joelheiras
[artigos desportivos]; jogo (balões de -); jogo de
damas; jogos (bolas para -); jogos (ferraduras com ); jogos (fichas para -); jogos *; jogos de salão; jogos
de tabuleiro; jogos eletrônicos, exceto aqueles
adaptados para uso apenas com aparelhos de
televisão; jogos portáteis com tela de cristal líquido;
kits de miniaturas para montar [brinquedos]; lançaarpões [artigos desportivos]; lançador de pombo de
barro; linhas para pesca; luvas de beisebol; luvas de
boxe; luvas de golfe; luvas para esgrima; luvas para
esgrima; luvas para jogos; mah-jong; malha (jogo da
-); mamadeiras de bonecas; máquinas de
entretenimento automáticas, operadas por moedas;
máquinas de jogo de azar; máquinas de videogame
[fliperamas]; marcadores de bilhar; marionetes;
máscaras de brinquedo; máscaras de teatro;
máscaras para esgrima; mastro para windsurfe;
mesas de bilhar; mesas de bilhar operadas por
moedas; mesas para futebol de salão; mesas para
futebol de salão; mesas para tênis de mesa;
miniaturas de veículos; móbiles [brinquedos];
modelos de veículos [miniaturas]; musculação
(aparelhos para -); nadadeiras para natação; nassas
[equipamento de pesca]; natação (cintos de -); neve
artificial para árvores de natal; objetos para festas;
pachinko [jogo]; paintball (armas de -) [artigos
desportivos]; paintball (munição para armas de -)
[artigos desportivos]; pára-pente; patinetes; patins
(botas com -); patins com rodas; patins em linha;
patins em linha; patins para gelo; peixe (anzóis para); peles de foca [revestimentos de esquis]; pelúcia
(ursos de -); pesca (apetrechos de -); pés-de-pato
[nadadeiras para natação]; petecas; piñatas; pinos
de jogo de boliche; piões [brinquedos]; piões
[brinquedos];
pipas
[papagaios];
piscinas
[brinquedos];
piscinas
[brinquedos];
pistolas
(espoletas para -) [brinquedos]; pistolas de
brinquedos; pombo de barro (lançador de -); pombos
de barro [alvos]; pontas de taco de bilhar; prancha
de body-board; pranchas à vela; pranchas de
natação; pranchas de surfe; pranchas de surfe
(bolsas para esquis e -); pranchas skates;
prestidigitadores (equipamentos de -); proteção
(almofadas de -) [partes de vestimentas desportivas];
quartos de bonecas; quebra-cabeça de armar;
quilhas [jogo]; quilhas [jogo]; raquete para neve
[calçado]; raquetes; raquetes (cordas de tripa para -);
raquetes (cordas para -); raspadores para esquis;
redes para borboletas; redes para esportes; redes
para tênis; resina utilizada por atletas; revestimentos
de esquis; revestimentos de esquis; rodas (patins
com -); roleta (rodas de-); sacos de bater [pugilismo];
sacos de críquete; sacos de golfe, com ou sem

rodinhas; salão (jogos de -); sarrico [rede para
pesca]; sarrico [rede para pesca]; sensores de
mordida [material de pesca]; sinos para árvores de
natal; snowboards [pranchas para surfar na neve];
suportes atléticos masculinos [artigos esportivos];
tabuleiros de damas; tabuleiros de xadrez; taco de
bilhar (pontas de -); tacos de bilhar; tacos de golfe;
tacos de hóquei; tacos para jogos; teatro (máscaras
de -); telas de camuflagem [artigos esportivos]; tênis
(lançador de bolas de -); tênis de mesa (mesas para
-); trampolins [artigos desportivos]; trela [correia]
para pranchas de surfe; trenó duplo; trenós [artigos
desportivos]; tripa para pesca; trotes (artigos para -);
truques (artigos para -); tufos de grama
(instrumentos para recolocar -) [golfe]; varas de
pescar; varas para salto com vara; veículos
(modelos de -) [miniaturas]; veículos de brinquedo de
controle remoto; veículos de brinquedos; velas
(suportes para -) para árvores de natal; videogames;
windsurfe (arreios para -); windsurfe (mastro para -);
xadrez; ábaco [brinquedo]; acolchoado para prática
de esporte; aeroplano de brinquedo; alvo para arma,
exceto material bélico; aparelho automático acionado
pela introdução de moeda ou cartão [com finalidade
de entretenimento e diversão]; aparelho de
musculação; aparelho para tração [ginástica]; arco
para exercício; armadilha para caça e pesca; artigo
para caça e pesca; artigo para esporte, exceto
roupa; árvores de natal eletrônicas e decorativas;
atiradeira [estilingue]; avião de brinquedo; balanço
russo; balão [objeto para festa]; baliza para esporte;
balões de festa; barra para praticar exercício; bastão
para ginástica; bicicleta ergométrica [acessório para
-]; bola de pingue-pongue; bola para aliviar o
estresse [para exercitar as mãos]; bolsa exclusiva
para esqui; bolsa exclusiva para prancha de surfe;
bolsa para raquete; boneco para pugilismo ou
futebol americano; brinquedo de corda; brinquedo
óptico [caleidoscópio]; brinquedo para animal;
brinquedo para fazer bolha de sabão; brinquedo
para montar; cabo de taco de golfe; caça-níquel
[máquina automática para entretenimento]; calçado
para boneca; campainha para árvore de natal [sino];
caneleira com peso; caniço de pesca; capa de tecido
para prancha de surf e pé de pato; capa para
raquete de tênis; carapeta/carrapeta [piãozinho que
se faz girar com os dedos]; carrinho de boneca;
carrinho de brinquedo; carrocinha de brinquedo;
carrossel; cartão impresso para recortar e armar
[brinquedo]; cartão para bingo; cartucheira de
brinquedo; catapulta [artigo esportivo]; cata-vento de
brinquedo; cavalete para salto [artigo para a prática
de esportes]; cavalinho de brinquedo; cavalo
mecânico para diversão; cera para uso em
equipamento esportivo; cesta de basquete; cinto
para cartucho de brinquedo; cinto para exercício;
cinturão para natação; colchão para piscina;
colchonete para musculação; colete para esgrima;
conca [jogo]; corda de pular; corda ou acessório de
retenção para montanha; corda para subir, escalar,
alçar; corneta para caça [brinquedo]; dardo [jogo de]; decalque utilizado como alvo; descanso para a
cabeça em plástico para uso na praia; dispositivo de
fixar o pé para subida; dispositivo para fixar esqui;
dominó [jogo]; dominó [máscara]; equipamento
manual para alpinista; espigão móvel para escalada;
estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
falsos/brinquedo); fitas adesivas antiderrapantes
para equipamentos esportivos [ompi]; flecha;
flutuador para piscina [acessório esportivo]; futebol
de mesa [mesa e botões para]; gangorra; grampo de
alpinismo; guizo [brinquedo]; jogo de cartas; jogo de
roleta; jogo erótico; lâmina de frenagem adaptável
ao esqui; máscara de fantasia descartável ou não;
meia para hidroginástica [artigo esportivo]; meias
natalinas, para ornamentação [ompi]; molinete;
organo silício utilizado como massa de modelagem e
entretenimento infantil; parafina para uso em
equipamento esportivo; passatempo [divertimento,
diversão, entretenimento]; pedalinho; perneira para
uso em rodeio [artigo esportivo]; pião; pista de
corrida; placa em forma de dente para sola de esqui;
produto antiderrapante para prancha de surf
(parafina, borracha); raia para piscina; rede de vôlei;
rede para esportes; roda de roleta; roda-gigante;
roleta [jogo]; roupa para boneca; suporte atlético
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[colhoneira, artigo desportivo]; tambor [brinquedo];
tobogã; trapézio; triciclo para o entretenimento
infantil [brinquedo]; vara para salto; veículo para
entretenimento e diversão (brinquedo); velocípede
(brinquedo); controles para consoles de jogos;
Procurador: PALO ALTO MARCAS E PATENTES
LTDA ME
No.905791436 17/01/2013
003
Tit.LEONARDO ANTONIO GARCIA FIGUEIRÓ
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63856018700
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WiLight
NCL(10) 09 chips [circuitos integrados]; computador
(memórias para -); computador (periféricos de -);
computador (programas de -) [para download];
computador (programas de -), gravados; computador
(programas de -), gravados [programas]; computador
(programas operacionais para -) [gravados];
computadores; comutação (dispositivos elétricos
para -); comutadores; condensadores elétricos
[capacitores]; condutores elétricos; conectores
[eletricidade]; conexões elétricas; conexões para
linhas elétricas; controle (aparelhos elétricos para -);
controle remoto (aparelho para -); controle remoto de
operações industriais (instalações elétricas para -);
controle remoto de sinais (aparelhos eletrodinâmicos
para o -); conversores elétricos; discos compactos
[áudio e vídeo]; discos compactos, rom (ingl.); discos
flexíveis [disquetes]; discos magnéticos; discos
ópticos; dispositivos antiinterferência [eletricidade];
dispositivos para enquadramento de diapositivos
[slide] [cromo]; elétricas (conexões -); ignição à
distância
(aparelhos
elétricos
para
-);
intercomunicação (aparelhos para -); interfaces [para
computadores]; interruptores de graduação de
intensidade
luminosa
[dimmer];
leitores
[equipamentos de processamentos de dados];
modems; monitorar (aparelhos elétricos para -);
monitores [programas de computador]; periféricos de
computador; programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados]; receptores de áudio e de vídeo; redes de
segurança; salvamento (dispositivos e equipamentos
para -); suportes ópticos para dados; transmissores
[telecomunicação]; transmissores [telecomunicação];
transmissores de sinais eletrônicos; adaptador
[elemento elétrico básico]; adaptador [eletricidade parte de aparelho]; aparelho de comunicação;
aparelho e unidade de controle eletrônico para
processamento, avaliação e medição de sinal gerado
por sensor; aparelho elétrico para comutação;
aparelho ou instrumento de controle; aparelho, placa
e acessórios de telecomunicação; condensador
elétrico [capacitor]; display, exceto para cronômetro
e relógio; receptor de som; software para jogo e
entretenimento [programa de computador]; timer
[dispositivo que indica, através de sinal sonoro, o
término de um intervalo de tempo]; timer [dispositivo
que liga ou desliga automaticamente qualquer
equipamento, em momento predeterminado];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905791460 17/01/2013
003
Tit.VETNIL INDÚSTRIA E COM DE PRODUTOS
VETERINÁRIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73196438000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GERIPET
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; aminoácidos para uso veterinário; animais
(produtos para lavar -); antiparasitas (coleiras -) para
animais; bacterianas (preparações -) para uso
medicinal
ou
veterinário;
bacteriológicas
(preparações -) para uso medicinal e veterinário;
bebidas dietéticas adaptadas para uso medicinal;
biológicas (preparações -) para uso veterinário;
caseína (suplemento alimentar de -); células-tronco
para fins veterinários; coleiras antiparasitas para
animais; cultura de tecido biológico para fins
veterinários; culturas de microrganismos para uso
medicinal
e
veterinário;
elementos
traço
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(preparações de -) para uso humano ou animal;
enzimas
para uso
veterinário;
enzimáticas
(preparações -) para uso veterinário; fibras
alimentares; germe de trigo (suplemento alimentar
de -); glicose (suplemento alimentar de-); gorduras
para uso veterinário; lecitina (suplemento alimentar
de-); levedura [complemento alimentar]; linhaça
(suplemento alimentar de -); loções para uso
veterinário; medicamentos para uso veterinário;
pólen (suplemento alimentar de -); proteína
(suplemento de - ) para animais; químicas
(preparações -) para uso veterinário; químicos
(reagentes -) para uso medicinal ou veterinário;
reagentes químicos para uso medicinal ou
veterinário; repelentes para cães; suplemento
alimentar para animais; suplementos alimentares
minerais; aminoácido para tratamento de desnutrição
ou deficiência protéica; anticoncepcional para
animal; barra dietética para suplementação
nutricional, para fins medicinais; castrador químico
para animal; clister para uso veterinário;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; composição de aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
dispositivo intravaginal para animal; óleo mineral
branco medicinal, utilizado na formulação de
cosméticos, medicamentos, produtos veterinários e
alimentos; repelente higiênico para cão e gato;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em barra para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905791495 17/01/2013
003
Tit.COLISEU BAR E RESTAURANTE LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12093433000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SPIEEL
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo; boates - [assessoria em]; boates; discoteca
(serviços de -); entretenimento - [informação em];
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria em]; entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -); organização de bailes [consultoria em]; organização de bailes - [assessoria
em]; organização de bailes; serviços de dj; shows
(produção de -) - [consultoria em]; shows (produção
de -) - [assessoria em];
Procurador: ANDRE GUILHERME
VASCONCELLOS DE FIGUEIREDO MORRISSY
No.905791525 17/01/2013
003
Tit.ÁLVARO RAMOS DOS SANTOS (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00906521939
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARUÊRA
NCL(10) 41 aluguel de cenários para palco; aluguel
de equipamento de áudio; entretenimento;
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); produção de shows; produção
musical; shows (produção de -); agente artístico;
literário e cultural [promotor de evento]; animação de
festa; banda de música [serviços de entretenimento];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); grupo musical; promotor de eventos [se
artísticos/culturais]; sonorização;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905791533 17/01/2013
003
Tit.VICORBRAS INDUSTRIA E QUÍMICA LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13339097000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SELATROL
NCL(10) 17 calafetar (composições para -); calafetar
(materiais para -); fluido destinado exclusivamente
para calafetar e vedar;
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.905791541 17/01/2013

003

Tit.VETNIL INDÚSTRIA E COM DE PRODUTOS
VETERINÁRIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73196438000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GERIPET
NCL(10) 31 algarobilho para consumo animal;
alimento para gado; alimentos para animais;
alimentos para animais de estimação; animais
(alimentos para -); animais (objetos comestíveis para
mascar para -); animais (preparações para engorda
de -); animais de estimação (alimentos para -);
biscoitos para cães; cereais (subprodutos do
processamento de -), para consumo animal; colza
(torta de -) para gado; destilaria (resíduos de -) para
consumo animal; engorda de animais (preparações
para -); ervas para consumo humano ou animal;
farelos (massa de -) para consumo animal; farinha
de linhaça para consumo animal; farinha de peixe
para consumo animal; farinha para animais; gado
(produtos para camas para -); grãos para consumo
animal; leveduras para consumo animal; linhaça
para consumo animal; papas para engorda de
animais de criação; pássaros (alimentos para -);
subprodutos do processamento de cereais, para
consumo animal; torta de amendoim para animais;
torta para gado; cereal para animal; enxofre em pó
[suplemento para ração]; farinha de osso para
animal; preparações veterinárias aromatizadas
utilizadas em almofadas ou similares para educar
animais; ração para animal; suplemento alimentar
para ração de animal; vegetal para animal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905791568 17/01/2013
003
Tit.ROCHA & ROCHA ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09641406000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIAMAR
NCL(10) 29 alimentos à base de peixe; atum; aves
não vivas; bacon; carne; cebolas em conserva;
coalho; compotas; extratos de carne; filé de peixe;
frutas congeladas; frutas em conserva; frutas,
legumes e verduras cozidos; frutas, legumes e
verduras em conserva; frutas, legumes e verduras
secos; geléias de frutas cítricas; geléias para uso
alimentar; iogurte; laticínios; legumes enlatados;
leite; leite de soja [substituto do leite]; manteiga;
margarina; óleo de milho; óleos comestíveis; ovos *;
peixe (alimentos à base de -); peixe (filé de -); peixe
em conserva; peixe em salmoura; peixe enlatado;
presunto; quefir [bebida láctea]; queijos; salmão;
salsichas; sardinhas; ave em conserva; bacalhau;
cafta; cenoura em conserva; coalho de queijo;
costela; costelinha; creme de leite; doce de leite;
hambúrguer de carne; legume em conserva; lingüiça;
lombo; óleo de soja; ovo fresco; ovo para
alimentação; palmito (em conserva); requeijão;
salame; seleta de legume em conserva; vegetal em
conserva;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905791584 17/01/2013
003
Tit.D & R EDITORA LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73192429000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DÁ NA MÃO
NCL(10) 35 assinaturas de jornal (vendas de -) [para
terceiros] - [informação em]; assinaturas de jornal
(vendas de -) [para terceiros] - [consultoria em];
assinaturas de jornal (vendas de -) [para terceiros] [assessoria em]; assinaturas de jornal (vendas de -)
[para terceiros]; jornal (vendas de assinaturas de -)
[para terceiros] - [informação em]; jornal (vendas de
assinaturas de -) [para terceiros] - [consultoria em];
jornal (vendas de assinaturas de -) [para terceiros] [assessoria em]; jornal (vendas de assinaturas de -)
[para terceiros]; vendas de assinaturas de jornal
[para terceiros] - [informação em]; vendas de
assinaturas de jornal [para terceiros] - [consultoria
em]; vendas de assinaturas de jornal [para terceiros]
- [assessoria em]; vendas de assinaturas de jornal
[para terceiros]; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação -
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[informação em]; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação [consultoria em]; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação [assessoria em]; análise de conteúdo de jornais e
revistas e preparo de relatório comparando o
conteúdo dos diversos veículos de comunicação;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet; site
para efetuar o licenciamento eletrônico de veículos [informação em]; site para efetuar o licenciamento
eletrônico de veículos - [consultoria em]; site para
efetuar o licenciamento eletrônico de veículos [assessoria em]; site para efetuar o licenciamento
eletrônico de veículos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905791649 17/01/2013
003
Tit.ÍSIS MARIANE PIOVESAN (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06961747906
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Fio-Fio Peluqueria
NCL(10) 44 beleza (salões de -); cabeleireiro (salões
de -); salões de beleza; salões de cabeleireiro;
assessoria, consultoria e informação em estética
capilar; assessoria, consultoria e informação em
estética pessoal [tratamento de pele e cabelo]; corte
de cabelo masculino, feminino e infantil; estética
[tratamento da pele e cabelo];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905791665 17/01/2013
003
Tit.TENDA GOSPEL COM DE PROD REL LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11224760000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Tenda Gospel
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de ensino; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais impressos; comércio (através de
qualquer meio) de material de escritório; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905791673 17/01/2013
003
Tit.ANTONIO CARLOS MISCHIATTI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11191505000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FÃKIDS
NCL(10) 35 jornal (vendas de assinaturas de -) [para
terceiros] - [informação em]; jornal (vendas de
assinaturas de -) [para terceiros] - [consultoria em];
jornal (vendas de assinaturas de -) [para terceiros] [assessoria em]; jornal (vendas de assinaturas de -)
[para terceiros]; comércio (através de qualquer meio)
de adesivos para papelaria ou para uso doméstico [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de adesivos para papelaria ou para
uso doméstico - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de adesivos para papelaria ou
para uso doméstico; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para animais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais - [consultoria em]; comércio (através de
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qualquer meio) de alimentos para animais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para animais; comércio (através
de qualquer meio) de alimentos para bebês [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para bebês - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para bebês - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para bebês; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
iluminação - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de iluminação [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de ventilação - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de ventilação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de ventilação; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de chapelaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de chapelaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de peles de animais - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de peles de animais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
e produtos confeccionados de peles de animais;
comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos ortopédicos - [consultoria

em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos ortopédicos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho] - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho] - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de botões [artigos de armarinho] [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de botões [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de carpetes e tapetes - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de cartas de baralho [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cartas de baralho - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cartas de
baralho - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de cartas de baralho; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de escovas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de escovas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de escovas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
escovas; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de espelhos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de espelhos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de espelhos; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais; comércio (através de
qualquer meio) de fotografias - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de fotografias [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fotografias; comércio
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(através de qualquer meio) de guarda-chuvas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de guarda-chuvas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de guarda-chuvas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de guarda-chuvas; comércio (através de
qualquer meio) de guarda-sóis - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de guarda-sóis
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de guarda-sóis - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de guarda-sóis; comércio
(através de qualquer meio) de imitações de couro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de imitações de couro - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de imitações de
couro - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de imitações de couro; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos musicais
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos musicais - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos
musicais; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
loções para os cabelos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de loções para os
cabelos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de loções para os cabelos; comércio (através
de qualquer meio) de malas e bolsas de viagem [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de malas
e bolsas de viagem - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
molduras - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de molduras - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de molduras [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de molduras; comércio (através de qualquer
meio) de móveis - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de móveis - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de móveis
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de móveis; comércio (através de qualquer
meio) de pincéis - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de pincéis - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de pincéis
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de pincéis; comércio (através de qualquer
meio) de preparações higiênicas para uso medicinal
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações higiênicas para uso medicinal
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações higiênicas para uso medicinal
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações higiênicas para uso medicinal;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de madeira [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madeira - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madeira; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados - [informação em];
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comércio (através de qualquer meio) de rendas e
bordados - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de rendas e bordados - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de rendas
e bordados; comércio (através de qualquer meio) de
roupas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de roupas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sabões - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de sabões - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de sabões
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sabões; comércio (através de qualquer
meio) de sacos e sacolas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de sementes, plantas e flores naturais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de sementes, plantas e flores naturais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sementes, plantas e flores naturais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sementes, plantas e flores naturais;
comércio (através de qualquer meio) de velas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de velas - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de velas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de velas;
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising [informação em]; franchising (venda e licenciamento
de -), tratando-se de administração de negócios em
franchising - [consultoria em]; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising - [assessoria em];
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising;
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne - [informação em]; franchising [sistema pelo qual
empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de ne - [consultoria em];
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne - [assessoria em]; franchising [sistema pelo qual
empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de ne; gestão de franquia
- [informação em]; gestão de franquia - [consultoria
em]; gestão de franquia - [assessoria em]; gestão de
franquia; licenciamento, compra e venda, leasing de
marcas e patentes (intermediação de negócios
comerciais) - [informação em]; licenciamento,
compra e venda, leasing de marcas e patentes
(intermediação
de
negócios
comerciais)
[consultoria em]; licenciamento, compra e venda,
leasing de marcas e patentes (intermediação de
negócios
comerciais)
[assessoria
em];
licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e
patentes (intermediação de negócios comerciais);
Procurador: PALO ALTO MARCAS E PATENTES
LTDA ME
No.905791681 17/01/2013

003

Tit.LUIS BERNARDO SCHULZ ARRAES DE
ALENCAR (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8924945
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Vid'Arte
NCL(10) 41 produção de vídeos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905791711 17/01/2013
003
Tit.VETNIL INDÚSTRIA E COM DE PRODUTOS
VETERINÁRIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73196438000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GERIVET
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; aminoácidos para uso veterinário; animais
(produtos para lavar -); antiparasitas (coleiras -) para
animais; bacterianas (preparações -) para uso
medicinal
ou
veterinário;
bacteriológicas
(preparações -) para uso medicinal e veterinário;
bebidas dietéticas adaptadas para uso medicinal;
biológicas (preparações -) para uso veterinário;
caseína (suplemento alimentar de -); células-tronco
para fins veterinários; coleiras antiparasitas para
animais; cultura de tecido biológico para fins
veterinários; culturas de microrganismos para uso
medicinal
e
veterinário;
elementos
traço
(preparações de -) para uso humano ou animal;
enzimas
para uso
veterinário;
enzimáticas
(preparações -) para uso veterinário; fibras
alimentares; germe de trigo (suplemento alimentar
de -); glicose (suplemento alimentar de-); gorduras
para uso veterinário; lecitina (suplemento alimentar
de-); levedura [complemento alimentar]; linhaça
(suplemento alimentar de -); loções para uso
veterinário; medicamentos para uso veterinário;
pólen (suplemento alimentar de -); proteína
(suplemento de - ) para animais; químicas
(preparações -) para uso veterinário; químicos
(reagentes -) para uso medicinal ou veterinário;
reagentes químicos para uso medicinal ou
veterinário; repelentes para cães; suplemento
alimentar para animais; suplementos alimentares
minerais; aminoácido para tratamento de desnutrição
ou deficiência protéica; anticoncepcional para
animal; barra dietética para suplementação
nutricional, para fins medicinais; castrador químico
para animal; clister para uso veterinário;
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; composição de aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
dispositivo intravaginal para animal; óleo mineral
branco medicinal, utilizado na formulação de
cosméticos, medicamentos, produtos veterinários e
alimentos; repelente higiênico para cão e gato;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em barra para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905791746 17/01/2013
003
Tit.VICORBRAS INDUSTRIA E QUÍMICA LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13339097000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SELATROL
NCL(10) 01 alvenaria (produtos para conservação de
-), exceto tintas e óleos; conservação de alvenaria
(produtos para -), exceto tintas e óleos; umidade
(preparações, exceto tintas, à prova de-) para
alvenaria;
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.905791754 17/01/2013
003
Tit.VETNIL INDÚSTRIA E COM DE PRODUTOS
VETERINÁRIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73196438000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GERIVET
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NCL(10) 31 algarobilho para consumo animal;
alimento para gado; alimentos para animais;
alimentos para animais de estimação; animais
(alimentos para -); animais (objetos comestíveis para
mascar para -); animais (preparações para engorda
de -); animais de estimação (alimentos para -);
biscoitos para cães; cereais (subprodutos do
processamento de -), para consumo animal; colza
(torta de -) para gado; destilaria (resíduos de -) para
consumo animal; engorda de animais (preparações
para -); ervas para consumo humano ou animal;
farelos (massa de -) para consumo animal; farinha
de linhaça para consumo animal; farinha de peixe
para consumo animal; farinha para animais; gado
(produtos para camas para -); grãos para consumo
animal; leveduras para consumo animal; linhaça
para consumo animal; papas para engorda de
animais de criação; pássaros (alimentos para -);
subprodutos do processamento de cereais, para
consumo animal; torta de amendoim para animais;
torta para gado; cereal para animal; enxofre em pó
[suplemento para ração]; farinha de osso para
animal; preparações veterinárias aromatizadas
utilizadas em almofadas ou similares para educar
animais; ração para animal; suplemento alimentar
para ração de animal; vegetal para animal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905791789 17/01/2013
003
Tit.NUMERO UM MARKETING LTDA - EPP (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11779156000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Número Um Contact Center
NCL(10) 35 assinaturas de jornal (vendas de -) [para
terceiros]; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -); bancos de dados
de computador (sistematização de informações em ); comerciais de rádio; comerciais de televisão;
compilação de informação para bancos de dados de
computador;
compilações
de
estatísticas;
distribuição de material publicitário; espaço
publicitário (aluguel de -); exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários; extratos
(serviços de impressão de -) de contas; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; gestão computadorizada de arquivos;
jornal (vendas de assinaturas de -) [para terceiros];
levantamentos de informações de negócios; mala
direta (publicidade por -); marketing; material
publicitário (atualização de -); material publicitário
(distribuição de -); negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (pesquisa em -); opinião
(pesquisas de -); organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários; pesquisa
de dados em arquivos de computador [para
terceiros]; pesquisa de marketing; pesquisa em
negócios; pesquisas de opinião; propaganda;
publicação de textos publicitários; publicidade;
publicidade de rádio; publicidade de televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors]; publicidade
on-line em rede de computadores; publicidade por
catálogos de vendas; redação de textos publicitários;
serviços de impressão de extratos de contas;
serviços de layout para fins publicitários; serviços de
telemarketing; venda de assinaturas de serviços de
telecomunicações para terceiros; vendas de
assinaturas de jornal [para terceiros]; assessoria,
consultoria e informação em marketing; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; assessoria,
consultoria e informação sobre eleições políticas;
assessoria, consultoria e informação sobre gestão
de negócios no campo da propriedade intelectual;
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informação
sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing; atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
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cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; edição de texto publicitário;
gerenciamento de banco de dados; levantamento
mercadológico; ouvidoria; pesquisa de mercado;
publicidade por qualquer meio; redação de textos
publicitários [ompi]; serviços de processamento de
dados [compilação em banco de dados]; serviços de
programas de fidelidade (clube, cartão, talão);
telemarketing; telepesquisa [pesquisa de opinião];
venda
de
assinaturas
de
serviços
de
telecomunicações para terceiros [ompi];
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905791860 17/01/2013
003
Tit.ROCHA & ROCHA ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09641406000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIAMAR
NCL(10) 31 abóboras; alface fresca; alimento para
gado; alimentos para animais; animais (alimentos
para -); animais de criação; animais vivos; aveia;
babosa [planta]; batatas frescas; beterraba; bulbos
de flores; bulbos de plantas; cebolas frescas; cereais
em grãos, não processados; chicória [salada]; cocos;
ervas frescas; ervilhas frescas; farelo; farelos (massa
de -) para consumo animal; farinha de linhaça para
consumo animal; flores naturais; frutas frescas;
frutas, verduras e legumes frescos; frutos cítricos;
grãos [cereais]; grãos [sementes]; hortaliças frescas;
laranjas; limões frescos; malte para cervejaria e
destilaria; milho; plantas; plantas (sementes de -);
sementes de plantas; torta para gado; uvas frescas;
abacate fresco; abacaxi fresco; acelga fresca; agrião
fresco; aipim fresco; alfafa [alimento para animal];
alpiste; ameixa [produto fresco]; berinjela fresca;
brócolis fresco; caju fresco; capim [ração animal];
caqui fresco; carambola fresca; cenoura fresca;
chuchu [fresco]; couve [fresca]; couve-flor [fresca];
farinha de osso para animal; hortelã; legume fresco;
manjericão; manjerona; milho in natura; palmito
(fresco); pepino fresco; repolho [fresco]; rúcula
[fresca]; tomate fresco; torta [alimento para animal];
verdura in natura;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905791878 17/01/2013
003
Tit.VICORBRAS INDUSTRIA E QUÍMICA LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13339097000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SELABEM
NCL(10) 19 argamassa; argamassa para construção;
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.905791886 17/01/2013
003
Tit.FFLATFORMS SARL (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8924988
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FFLATFORMS
NCL(10) 25 calçados *; chapéus, bonés etc;
vestuário *;
Prior.:011052966
18/07/2012 EM
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905791908 17/01/2013
003
Tit.ATEMPO PROPAGANDA & MARKETING LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65057978000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Ok Brasil
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação
sobre assuntos governamentais - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre assuntos
governamentais - [consultoria em]; assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
assuntos
governamentais - [assessoria em]; assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
assuntos
governamentais;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905791916 17/01/2013
003
Tit.FLOR DE LÓTUS CENTRO ESTÉTICO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14902841000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FLÓR DE LÓTUS CENTRO ESTÉTICO
NCL(10) 44 beleza (salões de -); cabeleireiro (salões
de -); massagem; bronzeamento artificial; depilação;
estética [tratamento da pele e cabelo]; estética facial
e corporal; manicure e pedicure;
Procurador: CÍNTIA DE OLIVEIRA
No.905791940 17/01/2013
003
Tit.VICORBRAS INDUSTRIA E QUÍMICA LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13339097000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SELABEM
NCL(10) 01 alvenaria (produtos para conservação de
-), exceto tintas e óleos; conservação de alvenaria
(produtos para -), exceto tintas e óleos; umidade
(preparações, exceto tintas, à prova de-) para
alvenaria;
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.905791959 17/01/2013
003
Tit.HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04506487000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLINANO
NCL(10) 05 antissépticos; loções farmacêuticas
(lenços impregnados com -); loções para uso
farmacêutico; pomadas para uso medicinal; adesivo
de uso médico para cicatrização; gel anti-séptico
para aliviar a dor; loção para assepsia pré-cirúrgica;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905792009 17/01/2013
003
Tit.HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04506487000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIONANO
NCL(10) 05 antissépticos; loções farmacêuticas
(lenços impregnados com -); loções para uso
farmacêutico; pomadas para uso medicinal; adesivo
de uso médico para cicatrização; gel anti-séptico
para aliviar a dor; loção para assepsia pré-cirúrgica;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905792025 17/01/2013
003
Tit.HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04506487000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DEBRYNANO
NCL(10) 05 antissépticos; loções farmacêuticas
(lenços impregnados com -); loções para uso
farmacêutico; pomadas para uso medicinal; adesivo
de uso médico para cicatrização; gel anti-séptico
para aliviar a dor; loção para assepsia pré-cirúrgica;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905792068 17/01/2013
003
Tit.CASK PUB STYLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17416651000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Cask
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
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comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha; franchising (venda e licenciamento de -),
tratando-se de administração de negócios em
franchising; franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de ne;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905792076 17/01/2013
003
Tit.HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04506487000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NANOLIMP
NCL(10) 05 antissépticos; loções farmacêuticas
(lenços impregnados com -); loções para uso
farmacêutico; pomadas para uso medicinal; adesivo
de uso médico para cicatrização; gel anti-séptico
para aliviar a dor; loção para assepsia pré-cirúrgica;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905792084 17/01/2013
003
Tit.ROMULO QUENEHEN (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02442312905
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MARIA FACEIRA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
botões [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de cordas e fios; comércio (através
de qualquer meio) de cosméticos; comércio (através
de qualquer meio) de couro; comércio (através de
qualquer meio) de fitas e laços; comércio (através de
qualquer meio) de imitações de couro; comércio
(através de qualquer meio) de loções para os
cabelos; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos; comércio (através de qualquer
meio) de tintas, vernizes, lacas; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising; franchising [sistema pelo
qual empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de ne; gestão de franquia;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905792122 17/01/2013
003
Tit.JOSÉ ANTÔNIO SOARES SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09171775846
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NIBIRU
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
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(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes
para -); botas (canos de -); botas (ferragens para -);
botas (viras para -); botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados de madeira; calçados
em geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus (armações de -);
chapéus [chapelaria]; chapéus de papel [vestuário];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; chuteiras de
futebol (travas para -); ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
coletes para pesca; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dólmã [veste militar]; dormir
(máscaras para -); enxovais de bebês; escapulários;
espartilhos; esportes (botas para -) *; esportes
(sapatos para -) *; esqui (botas de -); estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); ferragens de metal para
sapatos e botas; forros confeccionados [parte de
vestuário]; futebol (sapatos de -); gabardines
[vestuário]; galochas; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gorros; gravatas; guarda-pós;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias; meias (calcanheiras para
-); meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus]; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
palas para camisas; paletós; palmilhas; papel
(chapéus de -) [vestuário]; parcas; pele (estolas de ); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pesca (coletes para -); pescoço (lenços de -);
pijamas; pijamas; plastrom; polainas; polainas;
polainas; polainas (presilhas para -); ponchos; portamoedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -);
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa de baixo;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes para ); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; solidéus [barrete]; sudários
axilares;
suéteres;
sungas;
suspensórios;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
banho; toucas de natação; trajes; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; viras para botas e sapatos; xales; alba
[vestimenta de padre]; avental descartável de uso
não profissional; babador não descartável; baby-doll;
bandagem elástica [vestuário]; batina; beca;
bermuda para prática de esporte; biquíni; blusa
militar; boné; bota para operário; calça para
equitação; calçado esportivo; calçado para uso
profissional; calçados para snowboarding; calção
para banho; camisa para militar; camisola; canga;
carapuça [barrete cônico; gorro]; casaco para
operador; casula [vestimenta sacerdotal que se põe
sobre a alva e a estola]; chinelo [vestuário comum];
chuteira; cinta [vestuário comum]; cinta para

menstruação; cobertura descartável para calçado;
coturno; cravo para chuteira; culote [calça para
montaria]; echarpe; estolas; farda; fardão; fraque;
jaleco; lenço de lapela [parte anterior e superior de
um casaco voltada para fora]; maiô; poncho;
quimono [vestuário]; roupa íntima descartável;
solado não ortopédico; spencer; sutiã para postura
sem finalidade terapêutica; tira (faixa) para a cabeça;
viseiras [chapelaria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905792157 17/01/2013
003
Tit.DANIEL BOCZAR LINS SANTANA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05786291510
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 2go
NCL(10) 41 entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [informação em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905792165 17/01/2013
003
Tit.'DEISE LUCI MARTINS DE MATTOS PEREIRA ME' (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00680145000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROBERTO SALGADOS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905792246 17/01/2013
003
Tit.RENATA MEDEIROS SANTOS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12898877000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Vale do Silício
NCL(10) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros - [informação em]; criação e manutenção
de web sites para terceiros - [consultoria em];
criação e manutenção de web sites para terceiros [assessoria em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros; fornecimento de mecanismos de
busca para a internet - [informação em];
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet - [consultoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a internet - [assessoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; hospedagem de web sites - [informação
em]; hospedagem de web sites - [consultoria em];
hospedagem de web sites - [assessoria em];
hospedagem de web sites; manutenção (criação e -)
de web sites para terceiros - [informação em];
manutenção (criação e -) de web sites para terceiros
- [consultoria em]; manutenção (criação e -) de web
sites para terceiros - [assessoria em]; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros;
mecanismos de busca (fornecimento de - ) para a
internet - [informação em]; mecanismos de busca
(fornecimento de - ) para a internet - [consultoria
em]; mecanismos de busca (fornecimento de - ) para
a internet - [assessoria em]; mecanismos de busca
(fornecimento de - ) para a internet; banco de dados
(aluguel de servidor de -, para terceiros) [informação em]; banco de dados (aluguel de
servidor de -, para terceiros) - [consultoria em];
banco de dados (aluguel de servidor de -, para
terceiros) - [assessoria em]; banco de dados (aluguel
de servidor de -, para terceiros); banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática] [informação em]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática] - [consultoria
em]; banco de dados (serviços de desenvolvimento
de -) [informática] - [assessoria em]; banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática];
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros) - [informação em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros) - [consultoria
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em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros) - [assessoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros); franchising
referente ao licenciamento de marcas e patentes [informação
em];
franchising
referente
ao
licenciamento de marcas e patentes - [consultoria
em]; franchising referente ao licenciamento de
marcas e patentes - [assessoria em]; franchising
referente ao licenciamento de marcas e patentes;
sites de busca [fornecimento de mecanismos de
busca na internet] - [informação em]; sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na internet] [consultoria em]; sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet] - [assessoria em];
sites de busca [fornecimento de mecanismos de
busca na internet];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905792289 17/01/2013
003
Tit.LAPON QUIMICA E NATURAL LTDA ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35356799000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECOPAT B12
NCL(10) 05 água mineral (sais de -); albumina
(alimentos à base de -) para uso medicinal; albumina
(preparações à base de -) para uso medicinal;
albumina (suplemento alimentar de -); alginatos
(suplemento alimentar de -); algodão [chumaço] para
uso medicinal; alimentos dietéticos (preparações
para -) adaptados para uso medicinal; analgésicos;
anestésicos; antiasma (chá -); antibióticos;
antioxidantes (pílulas); antissépticos; bálsamo contra
queimadura produzida pelo frio; bebidas dietéticas
adaptadas para uso medicinal; bebidas medicinais;
chás medicinais; colírios; constipação (remédios
para alívio de -); dietéticos (alimentos -) adaptados
para uso medicinal; emagrecimento (pílulas para -);
enzimas (suplemento alimentar de -); enzimas para
uso medicinal; enzimáticas (preparações -) para uso
medicinal; fibras alimentares; geléia real (suplemento
alimentar de -); germe de trigo (suplemento alimentar
de -); glicose (suplemento alimentar de-); inibidor de
apetite (pílulas de -); lecitina (suplemento alimentar
de-); levedura [complemento alimentar]; linhaça
(suplemento alimentar de -); medicinal (óleos para
uso -); óleo de linhaça (suplemento alimentar de -);
pólen (suplemento alimentar de -); própolis
(suplemento alimentar de -); proteína (suplemento
alimentar de -); soroterápicos (medicamentos -);
suplementos
alimentares
minerais;
agente
analgésico; agente antialérgico, antipirético e
antiinflamatório; água boricada; aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
angina do peito [medicamento para -]; ativador
hormonal; bálsamo e óleo descongestionante nasal
e bronquial para uso externo; bálsamo e óleo para
alívio da dor e coceira para uso externo; barra
dietética para suplementação nutricional, para fins
medicinais; chá de erva medicinal; composição de
aminoácido para tratamento de desnutrição ou
deficiência protéica; diurético; estimulante do apetite;
expectorante; gel anti-séptico para aliviar a dor; gel
anti-séptico para o combate ao vício do fumo;
inibidor do metabolismo; inibidor hormonal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em líquido
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; vitamina e sais
minerais;
Procurador: NILTON MARQUES JUNIOR
No.905792297 17/01/2013
003
Tit.VERDE LIMÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
SORVETES LTDA (BR/GO)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02736329000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRILHAS DA AMAZÔNIA
NCL(10) 30 congelado (iogurte -); engrossar
sorvetes [cremes gelados] (agentes para -); gelado
(iogurte -); gelados comestíveis; gelados comestíveis
(pós para preparar -); sorvete; sorvetes; sorvetes
(agentes para engrossar -); sorvetes (pós para
preparar -); agente para engrossar sorvete; frozens
[iogurte congelado]; iogurte congelado [sorvete à
base de iogurte]; iogurte gelado [sorvete à base de
iogurte];
Procurador: SILVIA SANTOS SILVA
No.905792319 17/01/2013
003
Tit.STONEHENGE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06321518000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STONEHENGE
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
aluguel de escavadeiras; aluguel de guindaste;
alvenaria
(serviços
de
-);
asfaltamento;
assentamento de tijolos; cobertura de telhado
(serviços de -); construção (informação sobre -);
construção * - [informação em]; construção * [consultoria em]; construção * - [assessoria em];
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [informação em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [consultoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [assessoria em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); construção de fábricas - [informação
em]; construção de fábricas - [consultoria em];
construção de fábricas - [assessoria em]; construção
de fábricas; construção de portos - [informação em];
construção de portos - [consultoria em]; construção
de portos - [assessoria em]; construção de portos;
construção de quebra-mar - [informação em];
construção de quebra-mar - [consultoria em];
construção de quebra-mar - [assessoria em];
construção
de
quebra-mar;
construção
e
manutenção de oleoduto - [informação em];
construção e manutenção de oleoduto - [consultoria
em]; construção e manutenção de oleoduto [assessoria em]; construção e manutenção de
oleoduto; construção e reparos de armazém [informação em]; construção e reparos de armazém [consultoria em]; construção e reparos de armazém [assessoria em]; construção e reparos de armazém;
construção naval - [informação em]; construção
naval - [consultoria em]; construção naval [assessoria em]; construção naval; construção
subaquática - [informação em]; construção
subaquática - [consultoria em]; construção
subaquática - [assessoria em]; construção
subaquática; consultoria na área de construção civil [informação em]; consultoria na área de construção
civil - [consultoria em]; consultoria na área de
construção civil - [assessoria em]; consultoria na
área de construção civil; encanamento (serviços de ) - [informação em]; encanamento (serviços de -) [consultoria em]; encanamento (serviços de -) [assessoria em]; encanamento (serviços de -);
equipamento de construção (aluguel de -) [informação em]; equipamento de construção
(aluguel de -) - [consultoria em]; equipamento de
construção (aluguel de -) - [assessoria em];
equipamento de construção (aluguel de -);
escavadeiras (aluguel de -) - [informação em];
escavadeiras (aluguel de -) - [consultoria em];
escavadeiras (aluguel de -) - [assessoria em];
escavadeiras (aluguel de -); extração de pedras
[pedreira] - [informação em]; extração de pedras
[pedreira] - [consultoria em]; extração de pedras
[pedreira] - [assessoria em]; extração de pedras
[pedreira]; extração mineral - [informação em];
extração mineral - [consultoria em]; extração mineral
- [assessoria em]; extração mineral; informação
sobre construção - [informação em]; informação
sobre construção - [consultoria em]; informação
sobre construção - [assessoria em]; informação
sobre construção; instalação de portas e janelas [informação em]; instalação de portas e janelas [consultoria em]; instalação de portas e janelas [assessoria em]; instalação de portas e janelas;

mineração - [informação em]; mineração [consultoria em]; mineração - [assessoria em];
mineração; pavimentação de rua - [informação em];
pavimentação de rua - [consultoria em];
pavimentação de rua - [assessoria em];
pavimentação de rua; perfuração de poços [informação em]; perfuração de poços - [consultoria
em]; perfuração de poços - [assessoria em];
perfuração de poços; perfuração de poços profundos
de petróleo ou de gás. - [informação em]; perfuração
de poços profundos de petróleo ou de gás. [consultoria em]; perfuração de poços profundos de
petróleo ou de gás. - [assessoria em]; perfuração de
poços profundos de petróleo ou de gás.; rua
(pavimentação de -) - [informação em]; rua
(pavimentação de -) - [consultoria em]; rua
(pavimentação de -) - [assessoria em]; rua
(pavimentação de -); supervisão de trabalhos de
construção civil - [informação em]; supervisão de
trabalhos de construção civil - [consultoria em];
supervisão de trabalhos de construção civil [assessoria em]; supervisão de trabalhos de
construção civil; aplicação de estaca tipo mega para
eliminação de rachadura e trinca em prédio urbano e
rural; aplicação de tinta e impermeabilizante;
assessoria consultoria e informação em construções;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
manutenção de instalações de esgoto; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção; assessoria, consultoria e informações
sobre montagem/construção de estrutura predial;
colocação de piso e pedra; construção de fábrica [informação em]; construção de fábrica - [consultoria
em]; construção de fábrica - [assessoria em];
construção de fábrica; construção de porto [informação em]; construção de porto - [consultoria
em]; construção de porto - [assessoria em];
construção de porto; construção de vedação [informação em]; construção de vedação [consultoria em]; construção de vedação [assessoria em]; construção de vedação; construção
e reparação de obra civil - [informação em];
construção e reparação de obra civil - [consultoria
em]; construção e reparação de obra civil [assessoria em]; construção e reparação de obra
civil; construção e reparação em colocação de
alvenaria - [informação em]; construção e reparação
em colocação de alvenaria - [consultoria em];
construção e reparação em colocação de alvenaria [assessoria em]; construção e reparação em
colocação de alvenaria; construção e reparação em
colocação de calha - [informação em]; construção e
reparação em colocação de calha - [consultoria em];
construção e reparação em colocação de calha [assessoria em]; construção e reparação em
colocação de calha; construção e reparação em
colocação de piso - [informação em]; construção e
reparação em colocação de piso - [consultoria em];
construção e reparação em colocação de piso [assessoria em]; construção e reparação em
colocação de piso; construção submarina [informação em]; construção submarina - [consultoria
em]; construção submarina - [assessoria em];
construção submarina; construtor (serviços de -) [informação em]; construtor (serviços de -) [consultoria em]; construtor (serviços de -) [assessoria em]; construtor (serviços de -); controle
de estaqueamento - [informação em]; controle de
estaqueamento - [consultoria em]; controle de
estaqueamento - [assessoria em]; controle de
estaqueamento; dragagem - [informação em];
dragagem - [consultoria em]; dragagem - [assessoria
em]; dragagem; maquete [construção de protótipos,
maquetes e miniaturas para projetos arquitetônicos,
empreendimentos imobiliários, de acordo com
projeto] - [informação em]; maquete [construção de
protótipos, maquetes e miniaturas para projetos
arquitetônicos, empreendimentos imobiliários, de
acordo com projeto] - [consultoria em]; maquete
[construção de protótipos, maquetes e miniaturas
para projetos arquitetônicos, empreendimentos
imobiliários, de acordo com projeto] - [assessoria
em]; maquete [construção de protótipos, maquetes e
miniaturas
para
projetos
arquitetônicos,
empreendimentos imobiliários, de acordo com
projeto]; pavimentação de estrada - [informação em];
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pavimentação de estrada - [consultoria em];
pavimentação de estrada - [assessoria em];
pavimentação de estrada; pedreiro [serviços de - ] [informação em]; pedreiro [serviços de - ] [consultoria em]; pedreiro [serviços de - ] [assessoria em]; pedreiro [serviços de - ]; perfuração
do solo - [informação em]; perfuração do solo [consultoria em]; perfuração do solo - [assessoria
em]; perfuração do solo; reparação de monumento
[serviço de manutenção e reparo] - [informação em];
reparação de monumento [serviço de manutenção e
reparo] - [consultoria em]; reparação de monumento
[serviço de manutenção e reparo] - [assessoria em];
reparação de monumento [serviço de manutenção e
reparo]; serviços de sinalização [instalação,
manutenção e construção] - [informação em];
serviços de sinalização [instalação, manutenção e
construção] - [consultoria em]; serviços de
sinalização [instalação, manutenção e construção] [assessoria em]; serviços de sinalização [instalação,
manutenção e construção]; terraplanagem [informação em]; terraplanagem - [consultoria em];
terraplanagem - [assessoria em]; terraplanagem;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905792335 17/01/2013
003
Tit.LAPON QUIMICA E NATURAL LTDA ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35356799000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALLFIBER
NCL(10) 05 água mineral (sais de -); albumina
(alimentos à base de -) para uso medicinal; albumina
(preparações à base de -) para uso medicinal;
albumina (suplemento alimentar de -); alginatos
(suplemento alimentar de -); algodão [chumaço] para
uso medicinal; alimentos dietéticos (preparações
para -) adaptados para uso medicinal; analgésicos;
anestésicos; antiasma (chá -); antioxidantes (pílulas);
antissépticos; bálsamo contra queimadura produzida
pelo frio; bebidas dietéticas adaptadas para uso
medicinal; bebidas medicinais; chás medicinais;
colírios; constipação (remédios para alívio de -);
dietéticos (alimentos -) adaptados para uso
medicinal;
emagrecimento
(pílulas
para
-);
emagrecimento (preparações medicinais para -);
enzimas (suplemento alimentar de -); enzimas para
uso medicinal; fibras alimentares; geléia real
(suplemento alimentar de -); germe de trigo
(suplemento alimentar de -); glicose (suplemento
alimentar de-); inibidor de apetite (pílulas de -);
lecitina (suplemento alimentar de-); levedura
[complemento alimentar]; linhaça (suplemento
alimentar de -); medicamentos para uso humano;
medicinal (óleos para uso -); óleo de linhaça
(suplemento alimentar de -); pólen (suplemento
alimentar de -); própolis (suplemento alimentar de -);
proteína (suplemento alimentar de -); soroterápicos
(medicamentos
-);
suplementos
alimentares
minerais; agente analgésico; agente antialérgico,
antipirético e antiinflamatório; água boricada;
aminoácido para tratamento de desnutrição ou
deficiência protéica; angina do peito [medicamento
para -]; ativador hormonal; bálsamo e óleo
descongestionante nasal e bronquial para uso
externo; bálsamo e óleo para alívio da dor e coceira
para
uso
externo;
barra
dietética
para
suplementação nutricional, para fins medicinais; chá
de erva medicinal; composição de aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
diurético; estimulante do apetite; expectorante; gel
anti-séptico para aliviar a dor; gel anti-séptico para o
combate ao vício do fumo; inibidor do metabolismo;
inibidor hormonal; suplemento nutricional [vitaminas
ou minerais] para uso medicinal; suplemento
nutricional de óleo comestível para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em barra
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em líquido para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em pó para uso
medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: NILTON MARQUES JUNIOR
No.905792394 17/01/2013
Tit.LAPON QUIMICA E NATURAL LTDA ME
(BR/PE)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35356799000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SUSTANCY
NCL(10) 05 água mineral (sais de -); albumina
(alimentos à base de -) para uso medicinal; albumina
(preparações à base de -) para uso medicinal;
albumina (suplemento alimentar de -); alginatos
(suplemento alimentar de -); algodão [chumaço] para
uso medicinal; alimentos dietéticos (preparações
para -) adaptados para uso medicinal; analgésicos;
anestésicos; antiasma (chá -); antibióticos;
antioxidantes (pílulas); antissépticos; bálsamo contra
queimadura produzida pelo frio; bebidas dietéticas
adaptadas para uso medicinal; bebidas medicinais;
chás medicinais; colírios; constipação (remédios
para alívio de -); dietéticos (alimentos -) adaptados
para uso medicinal; emagrecimento (pílulas para -);
emagrecimento (preparações medicinais para -);
enzimas (suplemento alimentar de -); enzimas para
uso medicinal; fibras alimentares; geléia real
(suplemento alimentar de -); germe de trigo
(suplemento alimentar de -); glicose (suplemento
alimentar de-); inibidor de apetite (pílulas de -);
lecitina (suplemento alimentar de-); levedura
[complemento alimentar]; linhaça (suplemento
alimentar de -); medicamentos para uso humano;
medicinal (óleos para uso -); óleo de linhaça
(suplemento alimentar de -); pólen (suplemento
alimentar de -); própolis (suplemento alimentar de -);
proteína (suplemento alimentar de -); soroterápicos
(medicamentos
-);
suplementos
alimentares
minerais; agente analgésico; agente antialérgico,
antipirético e antiinflamatório; água boricada;
aminoácido para tratamento de desnutrição ou
deficiência protéica; angina do peito [medicamento
para -]; ativador hormonal; bálsamo e óleo
descongestionante nasal e bronquial para uso
externo; bálsamo e óleo para alívio da dor e coceira
para
uso
externo;
barra
dietética
para
suplementação nutricional, para fins medicinais; chá
de erva medicinal; composição de aminoácido para
tratamento de desnutrição ou deficiência protéica;
diurético; estimulante do apetite; expectorante; gel
anti-séptico para aliviar a dor; gel anti-séptico para o
combate ao vício do fumo; inibidor do metabolismo;
inibidor hormonal; suplemento nutricional [vitaminas
ou minerais] para uso medicinal; suplemento
nutricional de óleo comestível para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em barra
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em líquido para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em pó para uso
medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: NILTON MARQUES JUNIOR
No.905792467 17/01/2013
003
Tit.GROUPE ADEO (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8904170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SENSEA
NCL(10) 27 capachos; carpetes; esteiras *; linóleo;
tapetes *; tapetes antiderrapantes; tapetes de
banheiro;
Prior.:12/3935064
18/07/2012 FR
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905792483 17/01/2013
003
Tit.COLISEU BAR E RESTAURANTE LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12093433000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NOUVELLE TROUPE
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
boates; entretenimento; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -);
organização de bailes; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; produção de
shows; serviços de dj; animação de festa;
Procurador: ANDRE GUILHERME
VASCONCELLOS DE FIGUEIREDO MORRISSY
No.905792491 17/01/2013
003
Tit.ARAIE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11818144000176

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: web fashion week
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); administração comercial
do licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
administração de negócios na área esportiva;
agências de emprego; agências de informação
comercial; agências de propaganda; agências de
publicidade; aluguel de espaço publicitário; aluguel
de tempo de publicidade em meios de comunicação;
amostras (distribuição de -); apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio
varejista;
arquivos
(gestão
computadorizada de -); artistas (agenciamento de -);
assessoria em gestão comercial ou industrial;
assessoria em gestão de negócios; assinaturas de
jornal (vendas de -) [para terceiros]; atualização de
material publicitário; bancos de dados de
computador (compilação de informação em -);
bancos de dados de computador (sistematização de
informações em -); comerciais de rádio; comerciais
de televisão; comercial ou industrial (assessoria em
gestão -) - [informação em]; comercial ou industrial
(assessoria em gestão -) - [consultoria em];
comercial ou industrial (assessoria em gestão -) [assessoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -); comparação de preços; compilação de
informação para bancos de dados de computador;
compilações de estatísticas; compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras empresas]; demonstração de produtos;
digitação; distribuição de material publicitário;
espaço publicitário (aluguel de -) - [informação em];
espaço publicitário (aluguel de -) - [consultoria em];
espaço publicitário (aluguel de -) - [assessoria em];
espaço publicitário (aluguel de -); eventos de moda
para fins promocionais (organização de-); feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; informação comercial (agências de -);
informação comercial e aconselhamento a
consumidores; jornal (vendas de assinaturas de -)
[para terceiros]; leilões; mala direta (publicidade por ); marketing; marketing (estudos de -); material
publicitário (atualização de -); material publicitário
(distribuição de -); modelos (agências de -) para
publicidade ou promoção de vendas; opinião
(pesquisas de -); organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; patrocínio (captação
de - ); pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros]; pesquisa de marketing;
preços (comparação de-) - [informação em]; preços
(comparação de-) - [consultoria em]; preços
(comparação de-) - [assessoria em]; preços
(comparação de-); promoção de vendas [para
terceiros]; propaganda; publicidade; publicidade de
rádio; publicidade de televisão; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade por catálogos de vendas;
redação de textos publicitários; serviços de
telemarketing;
administração
comercial;
administração comercial de shopping center;
administração comercial do licenciamento de
produtos
e
serviços
de
terceiros
[ompi];
administração de arquivo; administração de cartão
de
desconto;
administração
de
empresa;
administração de holding [tipo de empresa];
administração
de
programa
de
incentivo;
agenciamento de mercadoria [intermediação];
agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira]; análise de conteúdo de
jornais e revistas e preparo de relatório comparando
o conteúdo dos diversos veículos de comunicação;
anúncio; apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [ompi];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de
computador; assessoria, consultoria e informação
em marketing; assessoria, consultoria e informação
em promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; assessoria, consultoria e informação
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sobre leilões; assessoria, consultoria e informação
sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta;
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados; corretor de publicidade
(serviço de -); desfile de moda com fim publicitário [informação em]; desfile de moda com fim publicitário
- [consultoria em]; desfile de moda com fim
publicitário - [assessoria em]; desfile de moda com
fim publicitário; distribuição de brindes; edição de
texto publicitário; gerenciamento de banco de dados;
pesquisa de mercado; programas de cartão de
pontuação (tipo programa de milhagem/fidelidade);
promoção de venda para terceiros [publicidade];
publicidade por qualquer meio; serviço de
comparação de preços; serviços de programa de
incentivo a funcionários; serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão); telemarketing;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905792505 17/01/2013
003
Tit.VIVALDO PEREIRA ROCHA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35670207572
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA MYBROTHER
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905792556 17/01/2013
003
Tit.GROUPE ADEO (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8904170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SENSEA
NCL(10) 11 ar condicionado (instalações de -); arcondicionado (aparelhos de -); assentos de
sanitários [banheiros]; banheiras; banheiras de
hidromassagem; chuveiros; lâmpadas; vasos
sanitários;
Prior.:12/3935064
18/07/2012 FR
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905792602 17/01/2013
003
Tit.GROUPE ADEO (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8904170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SENSEA
NCL(10) 21 dispensadores de sabão; instrumentos
de limpeza [manuais]; porta-guardanapos; portapapel higiênico; porta escova;
Prior.:12/3935064
18/07/2012 FR
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905792815 17/01/2013
003
Tit.FIBRASCA QUIMICA E TÊXTIL LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80662315000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PARE
NCL(10) 20 almofadas; almofadas de ar, exceto para
uso medicinal; colchões *; rolos de cama
[travesseiros]; travesseiros; travesseiros de ar,
exceto para uso medicinal;
Procurador: VALOR MARCAS E PATENTES S/S
LTDA
No.905792858 17/01/2013
003
Tit.GROUPE ADEO (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8904170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STERWINS
NCL(10) 04 combustível; combustível para
iluminação; gasolina; graxas industriais; lenha para
fogo; lubrificantes; óleo industrial; pavios para velas;
pó (compostos para ligar -); velas [iluminação];
Prior.:12/3936095
23/07/2012 FR
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905792866 17/01/2013
Tit.S A BRASILEIRA DE ROLAMENTOS E
MANCAIS BRM (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61237111000100

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRM
NCL(10) 07 acoplamentos de eixos [máquinas];
rolamentos; roldanas *; mancal;
Procurador: MANUELA CORREIA BOTELHO
COLOMBO
No.905792955 17/01/2013
003
Tit.GROUPE ADEO (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8904170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STERWINS
NCL(10) 07 agrícolas (máquinas -); arados; bombas
[máquinas]; cortadores de grama [máquinas];
cultivadores [máquinas]; ferramentas mecânicas;
incubadoras para ovos; limpeza a vapor (aparelhos
para -); máquinas automáticas de venda; máquinas
para aparar; superalimentadores [compressores];
bomba hidráulica; bomba pneumática de imersão;
Prior.:123936095
23/07/2012 FR
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905792963 17/01/2013
003
Tit.VAGNER DAVI DOS REIS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18279102833
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRAISE PLUS
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
composição musical (serviços de -); concertos
(organização e regência de-); espetáculos (serviços
de -); espetáculos ao vivo (apresentação de -);
produção de shows; shows (produção de -); banda
de música [serviços de entretenimento]; conjunto
musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905792980 17/01/2013
003
Tit.GROUPE ADEO (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8904170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STERWINS
NCL(10) 08 agrícolas (implementos -) [manuais];
cortadores de grama [instrumentos manuais];
espátulas [ferramentas manuais]; ferramentas
manuais; machados; pás [ferramentas manuais];
tesouras [instrumentos manuais]; vaporizadores para
inseticidas [ferramentas manuais]; arado manual [de
propulsão muscular];
Prior.:12/3936095
23/07/2012 FR
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905793013 17/01/2013
003
Tit.FUNDACIÓN CAMPANA (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8929297
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCUELA TÉCNICA ROBERTO ROCCA
NCL(10) 41 desportivos (serviços de acampamentos
-) - [informação em]; desportivos (serviços de
acampamentos -) - [consultoria em]; desportivos
(serviços de acampamentos -) - [assessoria em];
desportivos (serviços de acampamentos -);
educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); entretenimento [informação em]; entretenimento - [consultoria em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [informação em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [consultoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [assessoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; orientação [treinamento] - [informação
em]; orientação [treinamento] - [consultoria em];
orientação [treinamento] - [assessoria em];
orientação [treinamento]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino] -

[assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
Prior.:3178672
19/07/2012 AR
Procurador: JOSÉ EDUARDO DE VASCONCELLOS
PIERI
No.905793137 17/01/2013
003
Tit.CLAUDIA GARCIA PROBIO LIMA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13843965000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PEVI Chocolataria e Cia
NCL(10) 30 bebidas à base de chocolate; bolos;
bombons; chocolate; chocolate (bebidas de -) com
leite; confeitos; doces*; tortas; brigadeiro, cajuzinho
e quindim; cajuzinho, brigadeiro e quindim;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905793153 17/01/2013
003
Tit.NBS COMUNICAÇÕES BRASIL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03573517000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PARANA EM FOCO
NCL(10) 41 agências de notícias; produção de
programas de rádio e televisão; produção de vídeos;
publicação de livros; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos - [informação em]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; rádio (programas
de entretenimento de -); guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905793170 17/01/2013
003
Tit.FUNDACIÓN CAMPANA (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8929297
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCUELA TÉCNICA ROBERTO ROCCA
NCL(10)
42
consultoria
em
design
e
desenvolvimento de hardware de computador [informação em]; consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador [consultoria em]; consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador [assessoria em]; consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador;
elaboração [concepção] de software de computador
- [informação em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [consultoria em];
elaboração [concepção] de software de computador
- [assessoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador; hardware de computador
(consultoria em -) - [informação em]; hardware de
computador (consultoria em -) - [consultoria em];
hardware de computador (consultoria em -) [assessoria
em];
hardware
de
computador
(consultoria em -); pesquisas técnicas - [informação
em]; pesquisas técnicas - [consultoria em];
pesquisas técnicas - [assessoria em]; pesquisas
técnicas; software de computador (elaboração
[concepção] de-) - [informação em]; software de
computador (elaboração [concepção] de-) [consultoria
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [assessoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-); assessoria, consultoria e informação em
software - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em software - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em software [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em software; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; assessoria, consultoria e informações no
campo de processos tecnológicos - [informação em];
assessoria, consultoria e informações no campo de
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processos
tecnológicos
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informações no campo de
processos
tecnológicos
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informações no campo de
processos tecnológicos; projeto industrial [informação em]; projeto industrial - [consultoria em];
projeto industrial - [assessoria em]; projeto industrial;
pesquisa científica - [informação em]; pesquisa
científica - [consultoria em]; pesquisa científica [assessoria em]; pesquisa científica;
Prior.:3178676
19/07/2012 AR
Procurador: JOSÉ EDUARDO DE VASCONCELLOS
PIERI
No.905793200 17/01/2013
003
Tit.GLAUDINEY DA SILVA CAMARGO (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36025178615
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: XBOL
NCL(10)
41
organização
de
competições
desportivas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905793218 17/01/2013
003
Tit.2PC INFORMÁTICA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03913366000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: L24hs
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905793226 17/01/2013
003
Tit.2PC INFORMÁTICA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03913366000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Love 24 horas
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905793277 17/01/2013
003
Tit.RENATO CESAR CRIVELARO BUZATA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11217398000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Cerro Azul
NCL(10) 30 alimentos farináceos; canjica; farinha de
milho; milho (farinha de -); farinha de trigo; fubá;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905793315 17/01/2013
003
Tit.JOSÉ ADAILTON DANTAS SILVA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67094384491
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DELCON
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção [informação em]; aluguel de equipamento de
construção - [consultoria em]; aluguel de
equipamento de construção - [assessoria em];
aluguel de equipamento de construção; alvenaria
(serviços de -) - [informação em]; alvenaria (serviços
de -) - [consultoria em]; alvenaria (serviços de -) [assessoria em]; alvenaria (serviços de -);
asfaltamento - [informação em]; asfaltamento [consultoria em]; asfaltamento - [assessoria em];
asfaltamento; assentamento de tijolos - [informação
em]; assentamento de tijolos - [consultoria em];
assentamento de tijolos - [assessoria em];
assentamento de tijolos; cobertura de telhado
(serviços de -) - [informação em]; cobertura de
telhado (serviços de -) - [consultoria em]; cobertura
de telhado (serviços de -) - [assessoria em];
cobertura de telhado (serviços de -); colocação de
papel de parede - [informação em]; colocação de
papel de parede - [consultoria em]; colocação de
papel de parede - [assessoria em]; colocação de
papel de parede; conservação, limpeza e conserto
de peles [de animais] - [informação em];
conservação, limpeza e conserto de peles [de
animais] - [consultoria em]; conservação, limpeza e
conserto de peles [de animais] - [assessoria em];
conservação, limpeza e conserto de peles [de
animais]; construção (informação sobre -) [informação em]; construção (informação sobre -) [consultoria em]; construção (informação sobre -) [assessoria em]; construção (informação sobre -);
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construção * - [informação em]; construção * [consultoria em]; construção * - [assessoria em];
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [informação em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [consultoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [assessoria em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); construção de fábricas - [informação
em]; construção de fábricas - [consultoria em];
construção de fábricas - [assessoria em]; construção
de fábricas; construção de portos - [informação em];
construção de portos - [consultoria em]; construção
de portos - [assessoria em]; construção de portos;
construção de quebra-mar - [informação em];
construção de quebra-mar - [consultoria em];
construção de quebra-mar - [assessoria em];
construção
de
quebra-mar;
construção
e
manutenção de oleoduto - [informação em];
construção e manutenção de oleoduto - [consultoria
em]; construção e manutenção de oleoduto [assessoria em]; construção e manutenção de
oleoduto; construção e reparos de armazém [informação em]; construção e reparos de armazém [consultoria em]; construção e reparos de armazém [assessoria em]; construção e reparos de armazém;
consultoria na área de construção civil - [consultoria
em]; consultoria na área de construção civil [assessoria em]; consultoria na área de construção
civil; demolição de edificações - [informação em];
demolição de edificações - [consultoria em];
demolição de edificações - [assessoria em];
demolição de edificações; desinfecção - [informação
em]; desinfecção - [consultoria em]; desinfecção [assessoria
em];
desinfecção;
edificações
(impermeabilização de -) - [informação em];
edificações (impermeabilização de -) - [consultoria
em]; edificações (impermeabilização de -) [assessoria em]; edificações (impermeabilização de ); edifícações (limpeza de fachada de -) [informação em]; edifícações (limpeza de fachada de
-) - [consultoria em]; edifícações (limpeza de fachada
de -) - [assessoria em]; edifícações (limpeza de
fachada de -); edifícios (limpeza de interiores de -) [informação em]; edifícios (limpeza de interiores de -)
- [consultoria em]; edifícios (limpeza de interiores de
-) - [assessoria em]; edifícios (limpeza de interiores
de -); encanamento (serviços de -) - [informação em];
encanamento (serviços de -) - [consultoria em];
encanamento (serviços de -) - [assessoria em];
encanamento (serviços de -); envernizamento [informação em]; envernizamento - [consultoria em];
envernizamento - [assessoria em]; envernizamento;
equipamento de construção (aluguel de -) [informação em]; equipamento de construção
(aluguel de -) - [consultoria em]; equipamento de
construção (aluguel de -) - [assessoria em];
equipamento de construção (aluguel de -); extração
de pedras [pedreira] - [informação em]; extração de
pedras [pedreira] - [consultoria em]; extração de
pedras [pedreira] - [assessoria em]; extração de
pedras [pedreira]; impermeabilização de edificações
- [informação em]; impermeabilização de edificações
- [consultoria em]; impermeabilização de edificações
- [assessoria em]; impermeabilização de edificações;
impermeabilização de edificações - [informação em];
impermeabilização de edificações - [consultoria em];
impermeabilização de edificações - [assessoria em];
impermeabilização de edificações; informação sobre
construção - [informação em]; informação sobre
construção - [consultoria em]; informação sobre
construção - [assessoria em]; informação sobre
construção; informação sobre reparos - [informação
em]; informação sobre reparos - [consultoria em];
informação sobre reparos - [assessoria em];
informação sobre reparos; instalação de portas e
janelas - [informação em]; instalação de portas e
janelas - [consultoria em]; instalação de portas e
janelas - [assessoria em]; instalação de portas e
janelas; instalação e reparo de dispositivos de
irrigação - [informação em]; instalação e reparo de
dispositivos de irrigação - [consultoria em];
instalação e reparo de dispositivos de irrigação [assessoria em]; instalação e reparo de dispositivos
de irrigação; isolamento (serviços de -) para
edificações - [informação em]; isolamento (serviços
de -) para edificações - [consultoria em]; isolamento

(serviços de -) para edificações - [assessoria em];
isolamento (serviços de -) para edificações; janelas
(instalação de portas e - ) - [informação em]; janelas
(instalação de portas e - ) - [consultoria em]; janelas
(instalação de portas e - ) - [assessoria em]; janelas
(instalação de portas e - ); lavagem - [informação
em]; lavagem - [consultoria em]; lavagem [assessoria em]; lavagem; limpeza de chaminé [informação em]; limpeza de chaminé - [consultoria
em]; limpeza de chaminé - [assessoria em]; limpeza
de chaminé; limpeza de fachada de edificações [informação em]; limpeza de fachada de edificações
- [consultoria em]; limpeza de fachada de edificações
- [assessoria em]; limpeza de fachada de
edificações; limpeza de interiores de edifícios [informação em]; limpeza de interiores de edifícios [consultoria em]; limpeza de interiores de edifícios [assessoria em]; limpeza de interiores de edifícios;
limpeza de janelas - [informação em]; limpeza de
janelas - [consultoria em]; limpeza de janelas [assessoria em]; limpeza de janelas; limpeza de rua [informação em]; limpeza de rua - [consultoria em];
limpeza de rua - [assessoria em]; limpeza de rua;
lixamento [areamento] - [informação em]; lixamento
[areamento]
[consultoria
em];
lixamento
[areamento]
[assessoria
em];
lixamento
[areamento]; manutenção de piscinas - [informação
em]; manutenção de piscinas - [consultoria em];
manutenção de piscinas - [assessoria em];
manutenção de piscinas; marcenaria [reparo] [informação em]; marcenaria [reparo] - [consultoria
em]; marcenaria [reparo] - [assessoria em];
marcenaria [reparo]; montagem de andaimes [informação em]; montagem de andaimes [consultoria em]; montagem de andaimes [assessoria em]; montagem de andaimes; montagem
de estandes de feira de exposições e lojas [informação em]; montagem de estandes de feira de
exposições e lojas - [consultoria em]; montagem de
estandes de feira de exposições e lojas - [assessoria
em]; montagem de estandes de feira de exposições
e lojas; papel de parede (colocação de-) [informação em]; papel de parede (colocação de-) [consultoria em]; papel de parede (colocação de-) [assessoria em]; papel de parede (colocação de-);
pavimentação de rua - [informação em];
pavimentação de rua - [consultoria em];
pavimentação de rua - [assessoria em];
pavimentação de rua; perfuração de poços [informação em]; perfuração de poços - [consultoria
em]; perfuração de poços - [assessoria em];
perfuração de poços; pintura ou reparo de letreiros [informação em]; pintura ou reparo de letreiros [consultoria em]; pintura ou reparo de letreiros [assessoria em]; pintura ou reparo de letreiros;
pintura, de interior e de exterior - [informação em];
pintura, de interior e de exterior - [consultoria em];
pintura, de interior e de exterior; piscinas
(manutenção de - ) - [informação em]; piscinas
(manutenção de - ) - [consultoria em]; piscinas
(manutenção de - ) - [assessoria em]; piscinas
(manutenção de - ); polimento - [informação em];
polimento - [consultoria em]; polimento - [assessoria
em]; polimento; portas e janelas (instalação de - ) [informação em]; portas e janelas (instalação de - ) [consultoria em]; portas e janelas (instalação de - ) [assessoria em]; portas e janelas (instalação de - );
rebitagem - [informação em]; rebitagem - [consultoria
em]; rebitagem - [assessoria em]; rebitagem; reboco
(serviços de -) - [informação em]; reboco (serviços
de -) - [consultoria em]; reboco (serviços de -) [assessoria em]; reboco (serviços de -); reparos
(informação sobre -) - [informação em]; reparos
(informação sobre -) - [consultoria em]; reparos
(informação sobre -) - [assessoria em]; reparos
(informação sobre -); rua (pavimentação de -) [informação em]; rua (pavimentação de -) [consultoria em]; rua (pavimentação de -) [assessoria em]; rua (pavimentação de -); serviços
de carpintaria - [informação em]; serviços de
carpintaria - [consultoria em]; serviços de carpintaria
- [assessoria em]; serviços de carpintaria; serviços
de isolamento para edificações - [informação em];
serviços de isolamento para edificações [consultoria em]; serviços de isolamento para
edificações - [assessoria em]; serviços de isolamento
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para edificações; supervisão de trabalhos de
construção civil - [informação em]; supervisão de
trabalhos de construção civil - [consultoria em];
supervisão de trabalhos de construção civil [assessoria em]; supervisão de trabalhos de
construção
civil;
tratamento
antiferrugem
[informação em]; tratamento antiferrugem [consultoria em]; tratamento antiferrugem [assessoria em]; tratamento antiferrugem; aplicação
de estaca tipo mega para eliminação de rachadura e
trinca em prédio urbano e rural - [informação em];
aplicação de estaca tipo mega para eliminação de
rachadura e trinca em prédio urbano e rural [consultoria em]; aplicação de estaca tipo mega para
eliminação de rachadura e trinca em prédio urbano e
rural - [assessoria em]; aplicação de estaca tipo
mega para eliminação de rachadura e trinca em
prédio urbano e rural; aplicação de tinta e
impermeabilizante - [informação em]; aplicação de
tinta e impermeabilizante - [consultoria em];
aplicação de tinta e impermeabilizante - [assessoria
em]; aplicação de tinta e impermeabilizante;
assessoria consultoria e informação em construções
- [informação em]; assessoria consultoria e
informação em construções - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em construções
- [assessoria em]; assessoria consultoria e
informação em construções; assessoria, consultoria
e informação em aluguel de equipamentos para
construção
[informação
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
aluguel
de
equipamentos para construção - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos para construção - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos
para
construção;
assessoria,
consultoria e informação em manutenção de
instalações de esgoto - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em manutenção de
instalações de esgoto - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em manutenção de
instalações de esgoto - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em manutenção de
instalações de esgoto; assessoria, consultoria e
informação em pintura de prédios - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em pintura de
prédios - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em pintura de prédios - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em pintura de
prédios; assessoria, consultoria e informação em
serviços de revestimentos - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos; assessoria, consultoria e informação
em supervisão de construção - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em supervisão de construção;
assessoria, consultoria e informações sobre
montagem/construção de estrutura predial [informação em]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção de estrutura predial [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; calafetagem - [informação em];
calafetagem - [consultoria em]; calafetagem [assessoria em]; calafetagem; campo de esporte
(serviços de conservação e limpeza em - ) [informação em]; campo de esporte (serviços de
conservação e limpeza em - ) - [consultoria em];
campo de esporte (serviços de conservação e
limpeza em - ) - [assessoria em]; campo de esporte
(serviços de conservação e limpeza em - );
carpintaria - [informação em]; carpintaria [consultoria em]; carpintaria - [assessoria em];
carpintaria; coleta [seleção] de materiais [informação em]; coleta [seleção] de materiais [consultoria em]; coleta [seleção] de materiais [assessoria em]; coleta [seleção] de materiais;
colocação de piso e pedra - [informação em];
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colocação de piso e pedra - [consultoria em];
colocação de piso e pedra - [assessoria em];
colocação de piso e pedra; conservação de campo
de esporte - [informação em]; conservação de
campo de esporte - [consultoria em]; conservação de
campo de esporte - [assessoria em]; conservação de
campo de esporte; conservação de piscina para a
prática de esporte - [informação em]; conservação
de piscina para a prática de esporte - [consultoria
em]; conservação de piscina para a prática de
esporte - [assessoria em]; conservação de piscina
para a prática de esporte; conservação de quadra
para a prática de esporte - [informação em];
conservação de quadra para a prática de esporte [consultoria em]; conservação de quadra para a
prática de esporte - [assessoria em]; conservação de
quadra para a prática de esporte; conservação e
manutenção de container - [informação em];
conservação e manutenção de container [consultoria em]; conservação e manutenção de
container - [assessoria em]; conservação e
manutenção de container; construção de estante
para feira, exposição e loja - [informação em];
construção de estante para feira, exposição e loja [consultoria em]; construção de estante para feira,
exposição e loja - [assessoria em]; construção de
estante para feira, exposição e loja; construção de
fábrica - [informação em]; construção de fábrica [consultoria em]; construção de fábrica - [assessoria
em]; construção de fábrica; construção de porto [informação em]; construção de porto - [consultoria
em]; construção de porto - [assessoria em];
construção de porto; construção de vedação [informação em]; construção de vedação [consultoria em]; construção de vedação [assessoria em]; construção de vedação; construção
e reparação de obra civil - [informação em];
construção e reparação de obra civil - [consultoria
em]; construção e reparação de obra civil [assessoria em]; construção e reparação de obra
civil; construção e reparação em colocação de
alvenaria - [informação em]; construção e reparação
em colocação de alvenaria - [consultoria em];
construção e reparação em colocação de alvenaria [assessoria em]; construção e reparação em
colocação de alvenaria; construção e reparação em
colocação de calha - [consultoria em]; construção e
reparação em colocação de calha - [assessoria em];
construção e reparação em colocação de calha;
construção e reparação em colocação de cerca de
arame - [consultoria em]; construção e reparação em
colocação de cerca de arame - [assessoria em];
construção e reparação em colocação de cerca de
arame; construção e reparação em colocação de
esquadria - [consultoria em]; construção e reparação
em colocação de esquadria - [assessoria em];
construção e reparação em colocação de esquadria;
construção e reparação em colocação de piso [consultoria em]; construção e reparação em
colocação de piso - [assessoria em]; construção e
reparação em colocação de piso; construção e
reparação em colocação de tela - [consultoria em];
construção e reparação em colocação de tela [assessoria em]; construção e reparação em
colocação de tela; construtor (serviços de -) [informação em]; construtor (serviços de -) [consultoria em]; construtor (serviços de -) [assessoria em]; construtor (serviços de -);
consultoria técnica em coleta [seleção] de materiais [informação em]; consultoria técnica em coleta
[seleção] de materiais - [consultoria em]; consultoria
técnica em coleta [seleção] de materiais [assessoria em]; consultoria técnica em coleta
[seleção] de materiais; controle de estaqueamento [informação em]; controle de estaqueamento [consultoria em]; controle de estaqueamento [assessoria em]; controle de estaqueamento;
desentupimento e limpeza de cano e tubulação [informação em]; desentupimento e limpeza de cano
e tubulação - [consultoria em]; desentupimento e
limpeza de cano e tubulação - [assessoria em];
desentupimento e limpeza de cano e tubulação;
desinfecção e limpeza de piscina - [informação em];
desinfecção e limpeza de piscina - [consultoria em];
desinfecção e limpeza de piscina - [assessoria em];
desinfecção e limpeza de piscina; ferramentaria

manual [reparação, montagem e construção] [informação em]; ferramentaria manual [reparação,
montagem e construção] - [consultoria em];
ferramentaria manual [reparação, montagem e
construção] - [assessoria em]; ferramentaria manual
[reparação,
montagem
e
construção];
impermeabilização em obra civil - [informação em];
impermeabilização em obra civil - [consultoria em];
impermeabilização em obra civil - [assessoria em];
impermeabilização em obra civil; instalação,
manutenção e reparo de estrutura de letreiro e de
painel elétrico e eletrônico, inclusive de veículo [informação em]; instalação, manutenção e reparo
de estrutura de letreiro e de painel elétrico e
eletrônico, inclusive de veículo - [consultoria em];
instalação, manutenção e reparo de estrutura de
letreiro e de painel elétrico e eletrônico, inclusive de
veículo - [assessoria em]; instalação, manutenção e
reparo de estrutura de letreiro e de painel elétrico e
eletrônico, inclusive de veículo; limpeza, reparo, e
manutenção de rede de esgoto - [informação em];
limpeza, reparo, e manutenção de rede de esgoto [consultoria em]; limpeza, reparo, e manutenção de
rede de esgoto - [assessoria em]; limpeza, reparo, e
manutenção de rede de esgoto; maquete
[construção de protótipos, maquetes e miniaturas
para projetos arquitetônicos, empreendimentos
imobiliários, de acordo com projeto] - [informação
em]; maquete [construção de protótipos, maquetes e
miniaturas
para
projetos
arquitetônicos,
empreendimentos imobiliários, de acordo com
projeto] - [consultoria em]; maquete [construção de
protótipos, maquetes e miniaturas para projetos
arquitetônicos, empreendimentos imobiliários, de
acordo com projeto] - [assessoria em]; maquete
[construção de protótipos, maquetes e miniaturas
para projetos arquitetônicos, empreendimentos
imobiliários, de acordo com projeto]; pavimentação
de estrada - [informação em]; pavimentação de
estrada - [consultoria em]; pavimentação de estrada
- [assessoria em]; pavimentação de estrada; pedreiro
[serviços de - ] - [informação em]; pedreiro [serviços
de - ] - [consultoria em]; pedreiro [serviços de - ] [assessoria em]; pedreiro [serviços de - ]; perfuração
do solo - [informação em]; perfuração do solo [consultoria em]; perfuração do solo - [assessoria
em]; perfuração do solo; reconstrução de construção
[ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele,
que se reconstruiu ou reformou] - [informação em];
reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou] - [consultoria em]; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou] [assessoria em]; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou]; reparação de monumento
[serviço de manutenção e reparo] - [informação em];
reparação de monumento [serviço de manutenção e
reparo] - [consultoria em]; reparação de monumento
[serviço de manutenção e reparo] - [assessoria em];
reparação de monumento [serviço de manutenção e
reparo]; reparação e conservação de adorno [serviço
de manutenção e reparo] - [informação em];
reparação e conservação de adorno [serviço de
manutenção e reparo] - [consultoria em]; reparação e
conservação de adorno [serviço de manutenção e
reparo] - [assessoria em]; reparação e conservação
de adorno [serviço de manutenção e reparo];
reparação e manutenção da estrutura de letreiro e
painel não elétrico - [informação em]; reparação e
manutenção da estrutura de letreiro e painel não
elétrico - [consultoria em]; reparação e manutenção
da estrutura de letreiro e painel não elétrico [assessoria em]; reparação e manutenção da
estrutura de letreiro e painel não elétrico; reparo de
fechadura - [informação em]; reparo de fechadura [consultoria em]; reparo de fechadura - [assessoria
em]; reparo de fechadura; restauração de obra sacra
e histórica [serviço de restauração de obra artística] [informação em]; restauração de obra sacra e
histórica [serviço de restauração de obra artística] [consultoria em]; restauração de obra sacra e
histórica [serviço de restauração de obra artística] [assessoria em]; restauração de obra sacra e
histórica [serviço de restauração de obra artística];
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restauração/conservação de obras de arte [informação em]; restauração/conservação de obras
de arte - [consultoria em]; restauração/conservação
de
obras
de
arte
[assessoria
em];
restauração/conservação de obras de arte;
serralheria [conserto] - [informação em]; serralheria
[conserto] - [consultoria em]; serralheria [conserto] [assessoria em]; serralheria [conserto]; serviços de
pinturas viárias - [informação em]; serviços de
pinturas viárias - [consultoria em]; serviços de
pinturas viárias - [assessoria em]; serviços de
pinturas viárias; serviços de sinalização [instalação,
manutenção e construção] - [informação em];
serviços de sinalização [instalação, manutenção e
construção] - [consultoria em]; serviços de
sinalização [instalação, manutenção e construção] [assessoria em]; serviços de sinalização [instalação,
manutenção e construção]; tenda conserto e reparo [informação em]; tenda conserto e reparo [consultoria em]; tenda conserto e reparo [assessoria em]; tenda conserto e reparo;
terraplanagem - [informação em]; terraplanagem [consultoria em]; terraplanagem - [assessoria em];
terraplanagem; aluguel de bombas de drenagem [informação em]; aluguel de bombas de drenagem [consultoria em]; aluguel de bombas de drenagem [assessoria em]; aluguel de bombas de drenagem;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905793412 17/01/2013
003
Tit.CINTIA FRANCISCA CAVALCANTI DE
MENDONCA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17035005000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Clean Fleet
NCL(10) 37 lavagem de carros - [informação em];
lavagem de carros - [consultoria em]; lavagem de
carros - [assessoria em]; lavagem de carros;
polimento de veículo - [informação em]; polimento de
veículo - [consultoria em]; polimento de veículo [assessoria em]; polimento de veículo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905793420 17/01/2013
003
Tit.ARTHUR GOMES COSTA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34047679852
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AFRO CLOTHING
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; botas *; calçados *;
calçados em geral *; calças; calças compridas;
calções de banho [sungas]; camisa (punho de -);
camisas; camisas (palas para -); camisas (peitilhos
de -); camisetas; camisetas (peitilhos de -); capuzes
[vestuário];
casacos
[vestuário];
chapéus
[chapelaria]; chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas];
cintos [vestuário]; coletes; combinação [roupa
íntima]; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); confeccionados (forros -) [parte de
vestuário]; cuecas; dormir (máscaras para -);
enxovais de bebês; faixas para a cabeça [vestuário];
forros confeccionados [parte de vestuário];
gabardines [vestuário]; galochas; gorros; gravatas;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; ligas de meias; lingerie
(fr.); luvas [vestuário]; luvas sem dedos; macacões;
malhas [vestuário]; máscaras para dormir; meias;
meias-calças; paletós; pescoço (lenços de -);
pijamas; polainas (presilhas para -); ponchos; praia
(roupas de -); pulôveres; roupa de baixo; roupa
íntima; roupa para ginástica [colante]; roupas de
banho; roupas de couro; roupões de banho; saias;
sandálias; sapatos de praia; sáris; sarongues;
sobretudos [vestuário]; solidéus [barrete]; sudários
axilares; suéteres; sungas; suspensórios; sutiãs;
ternos; togas; toucas de banho; trajes; trajes de
banho; túnicas; turbantes; uniformes; vestuário *;
vestuário de papel; babador não descartável; babydoll; biquíni; boné; calção para banho; camisola;
canga; chinelo [vestuário comum]; echarpe; fraque;
jaleco; lenço de lapela [parte anterior e superior de
um casaco voltada para fora]; maiô; tira (faixa) para
a cabeça; viseiras [chapelaria];
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.905793838 18/01/2013
003
Tit.AEX COMÉRCIO DO VESTUARIO LTDA
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12461650000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPACE IBIZA
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário];
automobilistas (vestuário para -); banho (calções de ); banho (chinelos de -); banho (roupas de -); banho
(roupões de -); banho (sandálias de -); bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; botas para esportes *;
calçados *; calças; calções de banho [sungas];
camisa (punho de -); camisas; camisetas; casacos
[vestuário]; chapéus [chapelaria]; ciclistas (vestuário
para -); cintos [vestuário]; coletes; couro (roupas de ); cuecas; esqui (botas de -); faixas [vestuário];
fantasia (roupas de -); íntima (roupa -); jaquetas;
luvas [vestuário]; macacões; meias; paletós; robe;
roupa de baixo; roupa íntima; roupas de couro;
saias;
saias-calças;
sandálias;
sapatos
(antiderrapantes para -); suéteres; sungas; ternos;
trajes; vestuário *; bermuda para prática de esporte;
biquíni;
calçado
esportivo;
calçados
para
snowboarding; camisola; canga; chinelo [vestuário
comum]; echarpe; maiô; quimono [vestuário];
viseiras [chapelaria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905793854 18/01/2013
003
Tit.ANTONIO MARCOS SOUSA SOARES ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08358993000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIBO DE SIÃO
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento]; grupo musical;
Procurador: PRINCESA MARCAS PATENTES LTDA
No.905793862 18/01/2013
003
Tit.TECHMAG EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08957310000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOFLEX
NCL(10) 09 cartões inteligentes [cartões com circuito
integrado]; cartões magnéticos codificados; cartões
perfurados (máquinas de -) para escritórios; chips
[circuitos integrados]; codificadores magnéticos;
codificados (cartões magnéticos -); código de barras
(leitores de -); computador (memórias para -);
computador
(periféricos
de
-);
computador
(programas de -) [para download]; computador
(programas de -), gravados; computador (programas
de -), gravados [programas]; computador (programas
operacionais para -) [gravados]; computador
(teclados de -); computadores (impressoras para -);
computadores portáteis [laptop]; identificação
(cartões magnéticos para -); identificação (fios para ) para fios elétricos; impressoras para computadores;
leitores de código de barras; magnética (unidades de
fita
-)
[para
computadores];
magnéticos
(codificadores -); magnéticos (suportes -) para
dados; microprocessadores; modems; monitores
[periféricos de computador]; mouse [informática];
mouse pads [informática]; notebook [computadores];
periféricos de computador; processadores [unidades
centrais
de
processamento]
[informática];
processamento de dados (dispositivos para -);
programas de computador gravados; programas de
jogos de computador; programas operacionais para
computador [gravados]; publicações eletrônicas
[para download]; cartão com circuito integrado
[cartão inteligente]; cartão de crédito telefônico
codificado magneticamente ou contendo chip;
notebook [microcomputador portátil, menor que o
laptop];
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905793927 18/01/2013
003
Tit.ASSOCIACAO DO SENHOR JESUS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51909786000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAIXA DE FERRAMENTAS
NCL(10) 45 encontros (serviços de -); organização
de encontros religiosos - [informação em];

organização de encontros religiosos - [consultoria
em]; organização de encontros religiosos [assessoria em]; organização de encontros
religiosos; assessoria, consultoria e informação na
área de espiritualidade, auto-ajuda, e fortalecimento
pessoal em assuntos de caráter subjetivo;
organização de grupos de apoio; serviços de
orientação espiritual e filosófica, prestados a título de
assistência social;
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905793935 18/01/2013
003
Tit.LUIS LEONARDO ROSEMBLAT (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927251
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WASABI
NCL(10) 09 armações de óculos; binóculos; cordões
para óculos [pincenê]; correntes para óculos; estojos
para óculos; óculos; óculos (lentes de -); óculos
antiofuscantes; óculos de sol; óculos para esportes;
líquido anti-embaçante para óculos de natação;
óculos de natação;
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.905793943 18/01/2013
003
Tit.RENATA DE CÁSSIA SUZUKI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08386513802
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Ba Lu Art
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de adesivos para papelaria ou para
uso doméstico - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de adesivos para papelaria ou
para uso doméstico; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de chapelaria - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de vidro; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho] - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de botões [artigos de armarinho] [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de botões [artigos de armarinho] - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de capachos e esteiras - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
capachos e esteiras - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de capachos e esteiras -
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[assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de capachos e esteiras; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
carpetes e tapetes - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de carpetes e tapetes; comércio (através de
qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho] - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho] - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho] - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
cordas e fios - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de cordas e fios - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cordas e fios
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios; comércio (através de
qualquer meio) de decorações para árvores de natal
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de fios e fibras
para uso têxtil - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de fios e fibras para uso têxtil [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fios e fibras para uso têxtil - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de fios e
fibras para uso têxtil; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas
para embalagem - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas
para embalagem - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas
para embalagem - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas
para embalagem; comércio (através de qualquer
meio) de molduras - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de molduras [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de molduras - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de molduras; comércio
(através de qualquer meio) de papel e papelão [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de papel e papelão - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de papel ou papelão;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de rendas e
bordados - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de rendas e bordados; comércio
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(através de qualquer meio) de sacos e sacolas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de sacos e sacolas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas; comércio
(através de qualquer meio) de tapeçarias murais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de tapeçarias murais - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tapeçarias murais; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de tecidos
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos; comércio
(através de qualquer meio) de velas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de velas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de velas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de velas; comércio (através de
qualquer meio) de velas e pavios para iluminação [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de velas e pavios para iluminação [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de velas e pavios para iluminação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de velas e pavios para iluminação;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905793951 18/01/2013
003
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FORCAP
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
anti-helmínticos; antioxidantes (pílulas); biológicas
(preparações -) para uso médico; bronzeamento
(pílulas
para
-);
contraceptivos
químicos;
emagrecimento (pílulas para -); hormônios para uso
medicinal; inibidor de apetite (pílulas de -);
medicamentos para uso humano; pomadas para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; sais para uso
medicinal; suplementos alimentares minerais;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; emético e antiemético; estimulante da
respiração; estimulante do apetite; expectorante;
quimioterápico;
vasoconstritor;
vasodilatador;
vitamina e sais minerais;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905793994 18/01/2013
003
Tit.LUIS LEONARDO ROSEMBLAT (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927251
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DC DI CAPRIO
NCL(10) 09 armações de óculos; binóculos; cordões
para óculos [pincenê]; correntes para óculos; estojos
para óculos; óculos; óculos (lentes de -); óculos
antiofuscantes; óculos de sol; óculos para esportes;
líquido anti-embaçante para óculos de natação;
óculos de natação;
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.905794001 18/01/2013
003
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESTIREN
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
anti-helmínticos; antioxidantes (pílulas); biológicas
(preparações -) para uso médico; bronzeamento
(pílulas
para
-);
contraceptivos
químicos;
emagrecimento (pílulas para -); hormônios para uso
medicinal; inibidor de apetite (pílulas de -);
medicamentos para uso humano; pomadas para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; sais para uso

medicinal; suplementos alimentares minerais;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; emético e antiemético; estimulante da
respiração; estimulante do apetite; expectorante;
quimioterápico;
vasoconstritor;
vasodilatador;
vitamina e sais minerais;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905794010 18/01/2013
003
Tit.UNILEVER PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8300356
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HAUTE IRON
NCL(10) 03 banhos (preparações cosméticas para ); cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cosméticos; desodorantes
[perfumaria]; essenciais (óleos -); laquê para
cabelos; loções capilares; pele (produtos cosméticos
para cuidados da -); perfumaria (produtos de -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); sabonetes; toalete (produtos de-); xampus;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador
[cosmético];
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905794028 18/01/2013
003
Tit.SSR COM. DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07278350000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JEQUITI ROYAL MADEIRA BLANC
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de colônia; água de lavanda;
algodão para uso cosmético; almíscar [perfumaria];
âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -); batons para
os lábios; beleza (máscaras de -); brilho para os
lábios; cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cosméticos; cosméticos (estojos
de); cosméticos para animais; cremes cosméticos;
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desodorante
(sabonete
-);
desodorantes
[perfumaria]; esmalte para unhas; incenso; ionona
[perfumaria]; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
lenços impregnados com loções cosméticas; loções
capilares; loções cosméticas (lenços impregnados
com -); loções para uso cosmético; óleos para
toalete; óleos para uso cosmético; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); perfumaria
(produtos de -); perfumes; piperonal [heliotropina]; pó
para maquiagem; sabonetes; talco para toalete;
tinturas cosméticas; tinturas para os cabelos; toalete
(produtos de-); unhas postiças; xampus; alga
[cosmético]; estojo cosmético;
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.905794044 18/01/2013
003
Tit.SAMBA COMUNICAÇÃO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07924960000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Full Bar
NCL(10) 38 aluguel de aparelhos de telefones;
aluguel de aparelhos de transmissão de mensagens;
aluguel de equipamentos de telecomunicação;
celular (comunicação por telefone -); mensagem
(transmissão de -); assessoria consultoria e
informação em telecomunicação; assessoria,
consultoria e informação em comunicação no campo
áudio visual; assessoria, consultoria e informação
em telecomunicações;
Procurador: PAULO MERTZ FOCACCIA
No.905794052 18/01/2013
003
Tit.EDNA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO VIEIRA LIMA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13893911000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROYAL BEAR MODAS
NCL(10) 25 confeccionado (vestuário -); vestuário *;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905794060 18/01/2013

003
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Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FENTIDERM
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
anti-helmínticos; antioxidantes (pílulas); biológicas
(preparações -) para uso médico; bronzeamento
(pílulas
para
-);
contraceptivos
químicos;
emagrecimento (pílulas para -); hormônios para uso
medicinal; inibidor de apetite (pílulas de -);
medicamentos para uso humano; pomadas para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; sais para uso
medicinal; suplementos alimentares minerais;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; emético e antiemético; estimulante da
respiração; estimulante do apetite; expectorante;
quimioterápico;
vasoconstritor;
vasodilatador;
vitamina e sais minerais;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905794117 18/01/2013
003
Tit.SAMBA COMUNICAÇÃO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07924960000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Full Bar
NCL(10) 35 marketing; publicidade; assessoria,
consultoria e informação em marketing; publicidade
por qualquer meio;
Procurador: PAULO MERTZ FOCACCIA
No.905794141 18/01/2013
003
Tit.WYRY DE PAIVA CÂMARA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05095830400
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Forró do Garotão
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; composição musical (serviços
de -) - [informação em]; composição musical
(serviços de -) - [consultoria em]; composição
musical (serviços de -) - [assessoria em];
composição musical (serviços de -); entretenimento [informação em]; entretenimento - [consultoria em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
espetáculos (serviços de -) - [informação em];
espetáculos (serviços de -) - [consultoria em];
espetáculos (serviços de -) - [assessoria em];
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [informação em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [consultoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [assessoria em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -); organização de espetáculos [shows] [serviços
de empresário] - [informação em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [consultoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; produção de shows - [informação em];
produção de shows - [consultoria em]; produção de
shows - [assessoria em]; produção de shows;
produção musical - [informação em]; produção
musical - [consultoria em]; produção musical [assessoria em]; produção musical; serviços de dj [informação em]; serviços de dj - [consultoria em];
serviços de dj - [assessoria em]; serviços de dj;
shows (produção de -) - [informação em]; shows
(produção de -) - [consultoria em]; shows (produção
de -) - [assessoria em]; shows (produção de -); teatro
de variedades [espetáculos musicais] - [informação
em]; teatro de variedades [espetáculos musicais] [consultoria em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais] - [assessoria em]; teatro de variedades
[espetáculos musicais]; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] - [informação em];
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento] - [consultoria em]; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] - [assessoria em];
agente artístico; literário e cultural [promotor de
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evento];
banda
de
música
[serviços
de
entretenimento] - [informação em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [informação em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [assessoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços
de
entretenimento];
empresário
[organização e produção de espetáculos] [informação em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [consultoria em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [assessoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; grupo musical [informação em]; grupo musical - [consultoria em];
grupo musical - [assessoria em]; grupo musical;
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [informação em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [consultoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [assessoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905794168 18/01/2013
003
Tit.SAMBA COMUNICAÇÃO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07924960000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Full Bar
NCL(10) 42 aluguel de computadores; criação e
manutenção de web sites para terceiros; elaboração
[concepção]
de
software
de
computador;
manutenção de software de computador; assessoria,
consultoria e informação em software; fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros);
Procurador: PAULO MERTZ FOCACCIA
No.905794176 18/01/2013
003
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESTIR
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
anti-helmínticos; antioxidantes (pílulas); biológicas
(preparações -) para uso médico; bronzeamento
(pílulas
para
-);
contraceptivos
químicos;
emagrecimento (pílulas para -); hormônios para uso
medicinal; inibidor de apetite (pílulas de -);
medicamentos para uso humano; pomadas para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; sais para uso
medicinal; suplementos alimentares minerais;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; emético e antiemético; estimulante da
respiração; estimulante do apetite; expectorante;
quimioterápico;
vasoconstritor;
vasodilatador;
vitamina e sais minerais;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905794184 18/01/2013
003
Tit.SAMBA COMUNICAÇÃO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07924960000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Full Bar
NCL(10) 41 aluguel de aparelhos de rádio e
televisão; entretenimento; aluguel de equipamento
de lazer; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer];
Procurador: PAULO MERTZ FOCACCIA
No.905794206 18/01/2013
003
Tit.CONFECÇÕES DEW DROP LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66904061000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TEENAGER DREAM

NCL(10) 25 confeccionado (vestuário -); vestuário *;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905794249 18/01/2013
003
Tit.ARNOLD NUTRITION MANAGEMENT GROUP,
LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6539696
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OxyHers
NCL(10) 05 alimentos dietéticos (preparações para -)
adaptados para uso medicinal; aminoácidos para
uso medicinal; balas [doces] medicinais; bebidas
dietéticas adaptadas para uso medicinal; cápsulas
para remédios; dietéticos (alimentos -) adaptados
para uso medicinal; emagrecimento (preparações
medicinais para -); goma de mascar para uso
medicinal; goma para uso medicinal; pele
(preparações farmacêuticas para cuidar da -);
suplementos alimentares
minerais; vitaminas
(preparações para -); barra dietética para
suplementação nutricional, para fins medicinais;
substrato
metabólico;
suplemento
nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em barra para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: NATAN BARIL
No.905794257 18/01/2013
003
Tit.CONFECÇÕES DEW DROP LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66904061000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TEENAGER DREAM
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905794273 18/01/2013
003
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RESICAL
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
anti-helmínticos; antioxidantes (pílulas); biológicas
(preparações -) para uso médico; bronzeamento
(pílulas
para
-);
contraceptivos
químicos;
emagrecimento (pílulas para -); hormônios para uso
medicinal; inibidor de apetite (pílulas de -);
medicamentos para uso humano; pomadas para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; sais para uso
medicinal; suplementos alimentares minerais;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; emético e antiemético; estimulante da
respiração; estimulante do apetite; expectorante;
quimioterápico;
vasoconstritor;
vasodilatador;
vitamina e sais minerais;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905794354 18/01/2013
003
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CALESTIR
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
anti-helmínticos; antioxidantes (pílulas); biológicas
(preparações -) para uso médico; bronzeamento
(pílulas
para
-);
contraceptivos
químicos;
emagrecimento (pílulas para -); hormônios para uso
medicinal; inibidor de apetite (pílulas de -);
medicamentos para uso humano; pomadas para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; sais para uso
medicinal; suplementos alimentares minerais;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];
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complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; emético e antiemético; estimulante da
respiração; estimulante do apetite; expectorante;
quimioterápico;
vasoconstritor;
vasodilatador;
vitamina e sais minerais;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905794370 18/01/2013
003
Tit.JOSE ALBINO FERREIRA UCHOA 44070624791
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12692361000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CRISEL MODAS
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; botas *; calçados *;
calçados de madeira; calçados em geral *; calças;
calças compridas; calções de banho [sungas];
camisas; camisetas; capuzes [vestuário]; casacos
[vestuário]; chapéus [chapelaria]; chapéus, bonés
etc; chinelos [pantufas]; cintos porta-moedas
[vestuário]; coletes; corpete; espartilhos; faixas
[vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário];
leggings [calças]; lenços de pescoço; macacões;
malhas [vestuário]; meias; paletós; peles [vestuário];
pijamas; robe; roupa de baixo; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de imitação couro; roupões
de banho; saias; saias-calças; sandálias; sapatos de
praia; sobretudos [vestuário]; suéteres; sungas;
suspensórios; ternos; trajes de banho; vestuário *;
véus [vestuário]; bermuda para prática de esporte;
biquíni; boné; calçado esportivo; calção para banho;
camisola; canga; chinelo [vestuário comum]; maiô;
tira (faixa) para a cabeça; viseiras [chapelaria];
Procurador: IMPAR - AGÊNCIA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL LTDA
No.905794443 18/01/2013
003
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RETAIN
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
anti-helmínticos; antioxidantes (pílulas); biológicas
(preparações -) para uso médico; bronzeamento
(pílulas
para
-);
contraceptivos
químicos;
emagrecimento (pílulas para -); hormônios para uso
medicinal; inibidor de apetite (pílulas de -);
medicamentos para uso humano; pomadas para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; sais para uso
medicinal; suplementos alimentares minerais;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; emético e antiemético; estimulante da
respiração; estimulante do apetite; expectorante;
quimioterápico;
vasoconstritor;
vasodilatador;
vitamina e sais minerais;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905794451 18/01/2013
003
Tit.DAGA DESIGN INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927073
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Paulo Werneck
NCL(10) 27 carpetes; esteiras *; esteiras de junco;
papel de parede; revestimento em tecido para
paredes; tapeçarias murais [colgaduras], exceto de
matéria têxtil; tapetes *; tapetes antiderrapantes;
passadeira [tapete longo e estreito, feito de estofo,
ou de outro material, que se estende na escada,
corredor, para se passar sobre ele];
Procurador: MARLENE DA SILVA SANTOS
No.905794516 18/01/2013
003
Tit.ALINE SIQUEIRA AZEVEDO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05275682794
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Namoradeira
NCL(10) 25 calças; camisa (punho de -); camisas;
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
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(peitilhos de -); casacos [vestuário]; cintos
[vestuário];
coletes;
coletes;
combinações
[vestuário];
confeccionado
(vestuário
-);
confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação
de
-);
faixas
[vestuário];
forros
confeccionados [parte de vestuário]; jérseis
[vestuário]; leggings [calças]; lenços de pescoço;
macacões; malhas [vestuário]; roupas de couro;
roupas de imitação couro; saias; echarpe;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905794559 18/01/2013
003
Tit.BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49475833000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MIND
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
anti-helmínticos; antioxidantes (pílulas); biológicas
(preparações -) para uso médico; bronzeamento
(pílulas
para
-);
contraceptivos
químicos;
emagrecimento (pílulas para -); hormônios para uso
medicinal; inibidor de apetite (pílulas de -);
medicamentos para uso humano; pomadas para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; sais para uso
medicinal; suplementos alimentares minerais;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; emético e antiemético; estimulante da
respiração; estimulante do apetite; expectorante;
quimioterápico;
vasoconstritor;
vasodilatador;
vitamina e sais minerais;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905794613 18/01/2013
003
Tit.VINICIUS PROSSI DE MORAES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32460731809
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Garoa Hostel
NCL(10) 43 acomodações temporárias (aluguel de ); acomodações temporárias (reservas de -); aluguel
de acomodações temporárias; albergue;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905794621 18/01/2013
003
Tit.HAZERA GENETICS LTD. (IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HAZERA
NCL(10) 31 bulbos de plantas; cereais em grãos,
não processados; flores naturais; frutas frescas;
frutas, verduras e legumes frescos; grãos [cereais];
grãos [sementes]; grãos para consumo animal;
mudas [plântulas]; plantas; plantas (sementes de -);
sementes de plantas; legume fresco; verdura in
natura;
Procurador: MAURO JOSÉ GARCIA ARRUDA
No.905794630 18/01/2013
003
Tit.ABRAFER ABRASIVOS E FERRAMENTAS
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29828936000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RIO COLOR
NCL(10) 02 açafrão [corante]; aglutinantes para
tintas; aglutinantes para tintas; alimentos (colorantes
para -); alimentos (colorantes para -); alimentos
(corantes para -); alizarina [corante]; alumínio (pó de
-) para pintura; alumínio (tintas de -); alvaiade;
alvaiade; amianto (tintas de -); anilina [corante];
anticorrosão (faixas -); anticorrosão (preparações -);
antiembaciamento para metais (produtos -);
antiferrugem (graxas -); antiferrugem (óleos -);
antiincrustação (tinta -); aquarelas (fixadores para -);
aquarelas (fixadores para -); asfalto (verniz de -);
auramina; bactericidas (tintas -); bálsamo do canadá;
betume (verniz de -); brancos [corantes ou tintas];
bronzagem (lacas de -); bronze (pó de -) [tinta]; cal
(branco de -); cal (leite de -); calçado (tintas para -);
canadá (bálsamo do -); caramelo [corante alimentar];
carbolíneo [conservação de madeira]; carmim de
cochinilha; carvão (negro de -) [pigmento]; cerâmica

(tintas para -); cerveja (corantes para -); chassis de
veículos (revestimento de proteção para -); chassis
de veículos (revestimento de proteção para -);
cobalto (óxido de -) [corante]; cochinilha (carmim de ); colofônia [resina natural]; colorante (madeira -);
colorantes *; conservação de madeira (óleos para -);
conservação de madeira (preparações para -); copal;
copal (verniz de -); corante (madeira -); corantes;
corantes de malte; corantes para alimentos; corantes
para bebidas; corantes para cerveja; corantes para
licores; corantes para madeira; corantes para
manteiga; couro (mordentes para -); couro
(mordentes para -); couro (tintas para -); creosoto
para conservação da madeira; curcuma [corante];
dióxido de titânio [pigmento]; douraduras; emulsões
de prata [pigmentos]; esmaltes [vernizes]; esmaltes
para tintas; espessantes para tintas; faixas
anticorrosão; fixadores [vernizes]; fixadores para
aquarelas; fogo (tintas à prova de -); folhas (prata em
-); folhas metálicas para pintores, decoradores,
impressores e artistas; fotocopiadoras (cartuchos de
toner [cheios] para impressoras e -); fuligem
[corante]; fustete [corante]; goma-laca; gomas de
resinas; gomas-gutas para pintura; gravura (tinta
para -); graxas antiferrugem; impressoras e
fotocopiadoras (cartuchos de toner [cheios] para -);
índigo [corante]; laca (goma-); lacas; lacas
(redutores para -); leite de cal; licores (corantes para
-); litargírio [pigmento]; litargírio [pigmento]; madeira
(mordentes para -); madeira (óleos para
conservação de -); madeira (preparações para
conservação de -); madeira (revestimento para -)
[tintas]; madeira (tinturas para -); madeira corante;
madeira corante (extratos de -); malte (corantes de ); malte caramelizado [corante alimentar]; manteiga
(corantes para -); marcar animais (tintas para -);
mástique [resina natural]; metais em folhas para
pintores, decoradores, impressores e artistas; metais
em pó para pintores, decoradores, impressores e
artistas; mínio; mínio; mordentes *; mordentes para
couro; mordentes para couro; negro-de-fumo
[pigmento];
ocas
[massa
plástica];
óleos
antiferrugem; óleos para conservação de madeira;
ovos de páscoa (papel para pintar -); óxido de
chumbo [pigmento]; óxido de zinco [pigmento]; papel
para pintar ovos de páscoa; pasta de prata; pastas
para tipografia [tintas]; pastilhas de pintura
removíveis; pelaria (tintas para -); pigmentos; pintura
a têmpera; pó (metais em -) para pintores,
decoradores, impressores e artistas; pó de bronze
[tinta]; pós para pratear; prata (emulsões de -)
[pigmentos]; prata (pasta de -); prata em folhas;
pratear (pós para -); preparações antiferrugem [para
conservação]; proteção (revestimento de -) para
chassis de veículos; proteção de metais
(preparações para -); redutores para lacas; redutores
para tintas; resinas (goma de -); resinas naturais [em
bruto]; revestimento de proteção para chassis de
veículos; revestimentos [tintas]; revestimentos para
tetos [tintas]; sandáraca; sicativos para tintas; siena
(terra de -) [argila]; substâncias usadas para
preparar uma superfície para pintura [primer];
sumagre para vernizes; terebintina [redutor para
tintas]; terra de siena [argila]; tetos (revestimentos
para -) [tintas]; tinta de prata para cerâmica; tintas
(aglutinante para -); tintas (aglutinantes para -); tintas
(esmaltes para -); tintas (espessantes para -); tintas
(redutores para -); tintas *; tintas [toner] para
fotocopiadoras; tintas à prova de fogo; tintas
antiincrustação; tintas bactericidas; tintas de
tipografia; tintas para cerâmica; tintas para couro;
tintas para marcar animais; tintas para pelaria;
tinturas *; tinturas para madeira; tipografia (pastas
para -) [tintas]; tipografia (tintas de -); titânio (dióxido
de -) [pigmento]; toner (cartuchos de -) [cheios] para
impressoras fotocopiadoras; toner [tintas] para
fotocopiadoras;
urucum
[corante];
veículos
(revestimento de proteção para chassis de -);
veículos (revestimento de proteção para chassis de ); verniz de asfalto; vernizes *; vidrados [tintas,
lacas]; zarcão; zinco (óxido de -) [pigmento]; acori
[tinta]; agente alisador para tinta; agente
antiespumante e alisador (para tintas); agente de
aglutinação
para
tintas;
alante
(agente
antiespumante para tintas); alcatrão de hulha para
matéria corante; almécega [resina natural em bruto];
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aloé [resina natural]; aloetina [resina natural];
antiferrugem [graxa e óleo, preservativos contra a
oxidação]; antioxidante; azul de prússia [tinta]; azul
ultramar [tinta]; cochinilha [corante obtido de inseto
coccídeo, vermelho, que contém ácido carmínico];
conservante para tinta; corante para alimentos de
uso caseiro; corante para pintura; corante para
ração; inibidor de corrosão; massa corrida; pós de
aço
[se para uso por pintores, decoradores,
impressores e artista] [pigmentos]; roxo de paris
[tinta]; solventes/ diluentes para matérias tintoriais;
substância antiincrustante para tintas; tinta
absorvedora de irradiação; tinta anti-corrosiva; tinta
antiincrustante; tinta de emulsão; tinta em pó; tinta
luminosa; tinta para tecido; tinta refletora de
irradiação; verniz para calçado; pó de alumínio para
pintura;
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
No.905794664 18/01/2013
003
Tit.CONSTRUTORA ITIBIRABA LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10904108000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ITIBIRABA
NCL(10) 35 hoteleira (negócios de gestão -);
comércio (através de qualquer meio) de adesivos
para papelaria ou para uso doméstico; comércio
(através de qualquer meio) de água mineral
engarrafada; comercialização de água bruta;
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de animais vivos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de aquecimento; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de cozimento; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes; comércio (através de qualquer meio) de
chicotes, arreios e artigos de selaria; comércio
(através de qualquer meio) de colchetes e ilhoses
[artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de combustíveis (incluindo a gasolina
para motores); comércio (através de qualquer meio)
de construções metálicas transportáveis; comércio
(através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas; comércio (através de
qualquer meio) de cordas e fios; comércio (através
de qualquer meio) de cosméticos; comércio (através
de qualquer meio) de desinfetantes; comércio
(através de qualquer meio) de equipamento de
processamento de dados e computadores; comércio
(através de qualquer meio) de gelo; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos
agrícolas não manuais; comércio (através de
qualquer meio) de instrumentos musicais; comércio
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(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de lubrificantes;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de material de
limpeza; comércio (através de qualquer meio) de
matérias para calafetar, vedar e isolar; comércio
(através de qualquer meio) de motores (exceto os
motores para veículos terrestres); comércio (através
de qualquer meio) de móveis; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para limpar, polir, desengordurar e
decapar; comércio (através de qualquer meio) de
preparações veterinárias; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de serralharia; comércio (através de
qualquer meio) de produtos para a destruição dos
animais nocivos, fungicidas e herbicidas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de rendas e
bordados; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sabões; comércio (através de qualquer meio) de
sacos e sacolas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de sementes, plantas e flores naturais;
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais; comércio (através de qualquer meio) de
tecidos; comércio (através de qualquer meio) de
tintas, vernizes, lacas; comércio (através de qualquer
meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
comércio (através de qualquer meio) de veículos;
concessionária de veículos (comércio de veículos);
farmácia [comércio de produtos farmacêuticos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905794710 18/01/2013
003
Tit.IFD INTERNAL FAULT DETECTOR CORP. (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8929521
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IFD
NCL(10) 09 aparelho para produção, distribuição e
conversão de energia elétrica;
Prior.:1599996
26/10/2012 CA
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905794850 18/01/2013
003
Tit.POSTO MAGNÓLIA LTDA. (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35123447000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAGNÓLIA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
combustíveis (incluindo a gasolina para motores);
comércio (através de qualquer meio) de graxas;
comércio (através de qualquer meio) de lubrificantes;
comércio (através de qualquer meio) de óleos
industriais; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; franchising
[sistema pelo qual empresa detentora de uma marca
registrada, processo patenteado de produção ou
direitos similares concede a outras empresas licença
de utilização dessas marcas ou processos, sob
certas condições - administração de ne;
Procurador: LUIS ANDRÉ SANTOS DOMINGOS
No.905794907 18/01/2013
003
Tit.BEATRIZ MENDES DE AZEVEDO SOARES
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41243292881
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Bian
NCL(10) 25 camisetas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905794923 18/01/2013
Tit.POSTO MAGNÓLIA LTDA. (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35123447000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

003

Marca: MAGNÓLIA
NCL(10) 37 lubrificação de veículos; pneus
(recauchutagem de -); pneus (vulcanização de -)
[reparo]; serviços de postos de gasolina;
abastecimento de veículos; câmara-de-ar, reparação
e conservação;
Procurador: LUIS ANDRÉ SANTOS DOMINGOS
No.905795016 18/01/2013
003
Tit.IRONMAN COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72363252000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROCORRER
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; anáguas;
antitranspirantes (roupas íntimas -); artigos de malha
[vestuário]; automobilistas (vestuário para -);
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
bonés; botas (antiderrapantes para -); botas *; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados *;
calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisetas; capuzes [vestuário]; casacos
[vestuário]; chapéus [chapelaria]; chapéus de papel
[vestuário]; chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas];
chuteiras de futebol (travas para -); ciclistas
(vestuário para -); cintas [roupa íntima]; cintos
[vestuário]; combinações [vestuário]; corpete; couro
(roupas de -); cuecas; espartilhos; esportes (botas
para -) *; esportes (sapatos para -) *; esqui (botas de
-); faixas [vestuário]; faixas para a cabeça
[vestuário]; futebol (sapatos de -); gabardines
[vestuário]; ginástica (roupa para -) [colante];
ginástica (sapatos para -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; lingerie (fr.); luvas
[vestuário]; luvas de esqui; luvas sem dedos;
macacões; malhas [vestuário]; máscaras para
dormir; meias; meias; meias-calças; orelheiras
[vestuário]; pescoço (lenços de -); pijamas; polainas;
praia (roupas de -); robe; roupa de baixo; roupa
íntima; roupa para ginástica; roupa para ginástica
[colante]; roupas de banho; saias; saias-calças;
sandálias; sapatos de futebol; sapatos de praia;
sobretudos [vestuário]; sutiãs; toucas de banho;
toucas de natação; trajes; trajes de banho; travas
para chuteiras de futebol; uniformes; vestuário *;
bermuda para prática de esporte; biquíni; blusa
militar; boné; calça para equitação; calçado
esportivo; calçado para uso profissional; canga;
carapuça [barrete cônico; gorro]; chinelo [vestuário
comum]; chuteira; cinta [vestuário comum]; coturno;
echarpe; maiô; quimono [vestuário]; sutiã para
postura sem finalidade terapêutica; tira (faixa) para a
cabeça;
Procurador: NATAN BARIL
No.905795024 18/01/2013
003
Tit.GABRIELA DOS SANTOS ONZI (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01662032030
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Elleven Makeup
NCL(10) 03 algodão para fins cosméticos (hastes
com pontas de -); batons para os lábios; beleza
(máscaras de -); beleza (máscaras de -); brilho para
os
lábios;
bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos]; cílios (produtos cosméticos para os-);
clarear (cremes para -) a pele; cosméticos;
cosméticos (estojos de -); cosméticos (estojos de);
cosméticos para os cílios; cremes cosméticos;
cremes para clarear pele; esmalte para as unhas;
esmalte para unhas; maquiagem (pó para -);
maquiagem (produtos para -); maquiagem (produtos
para remover -); maquiagem para o rosto; pele
(cremes para clarear a -); pele (produtos cosméticos
para cuidados da -); pó para maquiagem;
sobrancelhas (cosméticos para as -); unhas (esmalte
para -); acetona (removedor de esmalte de unhas);
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético; estojo de cosméticos de brinquedo (com
cosméticos reais);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795059 18/01/2013

003
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Tit.J.A. OLIVEIRA S/A IMP REPRES. E COMERCIO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61201034000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Santa Herminia
NCL(10) 33 alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; bebidas
destiladas; destiladas (bebidas -); digestivos [licores
e destilados]; extratos de fruta [alcoólicos]; gim;
licores; rum; saquê; sidra; vinho; bebida fermentada
alcoólica; cidra bebida alcoólica [cf. sidra]; vinho de
fruta;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795067 18/01/2013
Tit.JOSE FABIO DE SA CRUZ (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00589770829
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TODAS ELLAS
NCL(10) 35 propaganda;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905795083 18/01/2013
003
Tit.PIPERNO & SAPRUDSKY COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS E
ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08710039000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PACE
NCL(10) 08 aparelhos para barbear, elétricos ou
não; barba (máquinas para cortar -); barbear (estojos
de -); estojos para aparelhos de barbear; lâminas
para aparelho de barbear;
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR
No.905795113 18/01/2013
003
Tit.ALEX NICOLAS HADDAD (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27948568808
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARDUK
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes
para -); botas (canos de -); botas (ferragens para -);
botas (viras para -); botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados de madeira; calçados
em geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus (armações de -);
chapéus [chapelaria]; chapéus de papel [vestuário];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; chuteiras de
futebol (travas para -); ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
coletes para pesca; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dólmã [veste militar]; dormir
(máscaras para -); enxovais de bebês; escapulários;
espartilhos; esportes (botas para -) *; esportes
(sapatos para -) *; esqui (botas de -); estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); ferragens de metal para
sapatos e botas; forros confeccionados [parte de
vestuário]; futebol (sapatos de -); gabardines
[vestuário]; galochas; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gorros; gravatas; guarda-pós;

impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias; meias (calcanheiras para
-); meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus]; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
palas para camisas; paletós; palmilhas; papel
(chapéus de -) [vestuário]; parcas; pele (estolas de ); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pesca (coletes para -); pescoço (lenços de -);
pijamas; pijamas; plastrom; polainas; polainas;
polainas; polainas (presilhas para -); ponchos; portamoedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -);
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa de baixo;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes para ); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; solidéus [barrete]; sudários
axilares;
suéteres;
sungas;
suspensórios;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
banho; toucas de natação; trajes; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; viras para botas e sapatos; xales; alba
[vestimenta de padre]; avental descartável de uso
não profissional; babador não descartável; baby-doll;
bandagem elástica [vestuário]; batina; beca;
bermuda para prática de esporte; biquíni; blusa
militar; boné; bota para operário; calça para
equitação; calçado esportivo; calçado para uso
profissional; calçados para snowboarding; calção
para banho; camisa para militar; camisola; canga;
carapuça [barrete cônico; gorro]; casaco para
operador; casula [vestimenta sacerdotal que se põe
sobre a alva e a estola]; chinelo [vestuário comum];
chuteira; cinta [vestuário comum]; cinta para
menstruação; cobertura descartável para calçado;
coturno; cravo para chuteira; culote [calça para
montaria]; echarpe; estolas; farda; fardão; fraque;
jaleco; lenço de lapela [parte anterior e superior de
um casaco voltada para fora]; maiô; poncho;
quimono [vestuário]; roupa íntima descartável;
solado não ortopédico; spencer; sutiã para postura
sem finalidade terapêutica; tira (faixa) para a cabeça;
viseiras [chapelaria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795148 18/01/2013
003
Tit.ALEX NICOLAS HADDAD (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27948568808
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANUNNAKI
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes
para -); botas (canos de -); botas (ferragens para -);
botas (viras para -); botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados de madeira; calçados
em geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas

(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus (armações de -);
chapéus [chapelaria]; chapéus de papel [vestuário];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; chuteiras de
futebol (travas para -); ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
coletes para pesca; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dólmã [veste militar]; dormir
(máscaras para -); enxovais de bebês; escapulários;
espartilhos; esportes (botas para -) *; esportes
(sapatos para -) *; esqui (botas de -); estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); ferragens de metal para
sapatos e botas; forros confeccionados [parte de
vestuário]; futebol (sapatos de -); gabardines
[vestuário]; galochas; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gorros; gravatas; guarda-pós;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias; meias (calcanheiras para
-); meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus]; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
palas para camisas; paletós; palmilhas; papel
(chapéus de -) [vestuário]; parcas; pele (estolas de ); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pesca (coletes para -); pescoço (lenços de -);
pijamas; pijamas; plastrom; polainas; polainas;
polainas; polainas (presilhas para -); ponchos; portamoedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -);
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa de baixo;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes para ); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; solidéus [barrete]; sudários
axilares;
suéteres;
sungas;
suspensórios;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
banho; toucas de natação; trajes; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; viras para botas e sapatos; xales; alba
[vestimenta de padre]; avental descartável de uso
não profissional; babador não descartável; baby-doll;
bandagem elástica [vestuário]; batina; beca;
bermuda para prática de esporte; biquíni; blusa
militar; boné; bota para operário; calça para
equitação; calçado esportivo; calçado para uso
profissional; calçados para snowboarding; calção
para banho; camisa para militar; camisola; canga;
carapuça [barrete cônico; gorro]; casaco para
operador; casula [vestimenta sacerdotal que se põe
sobre a alva e a estola]; chinelo [vestuário comum];
chuteira; cinta [vestuário comum]; cinta para
menstruação; cobertura descartável para calçado;
coturno; cravo para chuteira; culote [calça para
montaria]; echarpe; estolas; farda; fardão; fraque;
jaleco; lenço de lapela [parte anterior e superior de
um casaco voltada para fora]; maiô; poncho;
quimono [vestuário]; roupa íntima descartável;
solado não ortopédico; spencer; sutiã para postura
sem finalidade terapêutica; tira (faixa) para a cabeça;
viseiras [chapelaria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795180 18/01/2013

003
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Tit.IRONMAN COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72363252000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROCORRER
NCL(10) 28 almofadas de proteção [partes de
vestimentas desportivas]; alpinismo (cinto de
segurança para -); alvos; alvos eletrônicos; anzóis
para peixe; aparelhos para musculação; aparelhos
para reabilitação; apetrechos de pesca; apitochamariz; ar (pistolas de -) [brinquedos]; arco e
flecha (material para -); arcos [arco e flecha]; arestas
de esquis; argolas (jogos de -); armar (blocos de -)
[brinquedos];
armas
de
paintball
[artigos
desportivos]; armas para esgrima; arpões (lança -)
[artigos desportivos]; ascensores [equipamentos de
montanhismo]; atléticos (suportes -) masculinos
[artigos esportivos]; balanços; baralho (cartas de -);
bastões de balizas; bastões para jogos [tacos];
beisebol (luvas de -); bicicletas fixas para exercícios;
bicicletas fixas para exercícios (cilindros de -);
bicicletas fixas para exercícios de ginástica; blocos
de armar [brinquedos]; blocos de partida [para
esportes]; bóias para banho e natação; bóias para
pesca; bolas de gude para jogos; bolas de jogo;
bolas para jogos; bolas pequenas para jogos;
boliche (maquinaria e aparelhos para -); bolinhas de
sabão [brinquedo]; bolsas para esquis e pranchas de
surfe; borboletas (redes para -); botas com patins;
boxe (luvas de -); brinquedo (máscaras de -);
brinquedos; camuflagem (telas de -) [artigos
esportivos]; caneleiras [artigos desportivos]; carretéis
para pesca; carretéis para pipas [papagaios];
cilindros de bicicletas fixas para exercícios; cinto de
segurança para alpinistas; cintos de halterofilia
[artigos desportivos]; coletes de natação; damas
(jogo de -); escorregas [brinquedos]; esgrima (armas
para -); esgrima (luvas para -); esgrima (máscaras
para -); esquis; esquis (arestas de -); esquis (cera
para -); esquis (fixadores de -) [calços de
segurança]; esquis (revestimentos de -); esquis
aquáticos; esquis de surfe; esquis e pranchas de
surfe (bolsas para -); estilingue [atiradeira]; exercício
(bicicletas fixas para -); exercícios (extensores para ); exercícios físicos (aparelhos para -); extensores
peitorais para exercícios; ginástica (aparelhos de -);
golfe (luvas de -); golfe (tacos de -); halterofilia
(cintos de -) [artigos desportivos]; linhas para pesca;
luvas de beisebol; luvas de boxe; luvas de golfe;
luvas para esgrima; luvas para esgrima; luvas para
jogos; mesas para futebol de salão; mesas para
futebol de salão; mesas para tênis de mesa;
musculação (aparelhos para -); nadadeiras para
natação; nassas [equipamento de pesca]; natação
(cintos de -); paintball (armas de -) [artigos
desportivos]; paintball (munição para armas de -)
[artigos desportivos]; patinetes; patins (botas com -);
patins com rodas; patins em linha; patins em linha;
patins para gelo; pesca (apetrechos de -); pés-depato [nadadeiras para natação]; petecas; pranchas
de natação; pranchas de surfe; pranchas de surfe
(bolsas para esquis e -); pranchas skates; raquete
para neve [calçado]; raquetes; raquetes (cordas de
tripa para -); raquetes (cordas para -); redes para
borboletas; redes para esportes; redes para tênis;
sensores de mordida [material de pesca];
snowboards [pranchas para surfar na neve];
suportes atléticos masculinos [artigos esportivos];
tabuleiros de damas; tênis (lançador de bolas de -);
windsurfe (arreios para -); windsurfe (mastro para -);
xadrez; acolchoado para prática de esporte;
aparelho automático acionado pela introdução de
moeda ou cartão [com finalidade de entretenimento
e diversão]; aparelho de musculação; aparelho para
tração [ginástica]; arco para exercício; armadilha
para caça e pesca; artigo para esporte, exceto
roupa; atiradeira [estilingue]; avião de brinquedo;
baliza para esporte; barra para praticar exercício;
bastão para ginástica; bicicleta ergométrica
[acessório para -]; bola de pingue-pongue; bola para
aliviar o estresse [para exercitar as mãos]; bolsa
exclusiva para esqui; bolsa exclusiva para prancha
de surfe; bolsa para raquete; boneco para pugilismo
ou futebol americano; brinquedo de corda; brinquedo
óptico [caleidoscópio]; caneleira com peso; cinto
para exercício; cinturão para natação; colchão para
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piscina; colchonete para musculação; colete para
esgrima; dominó [jogo]; equipamento manual para
alpinista; espigão móvel para escalada; fitas
adesivas antiderrapantes para equipamentos
esportivos [ompi]; grampo de alpinismo; pião; raia
para piscina; rede de vôlei; rede para esportes;
suporte atlético [colhoneira, artigo desportivo];
Procurador: NATAN BARIL
No.905795202 18/01/2013
003
Tit.FABRÍCIO RODRIGUES TEIXEIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05213577644
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Instabook
NCL(10) 16 fotografias [impressos]; livro cartonado;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795229 18/01/2013
003
Tit.DEG IMPORTAÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS
LIMITADA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44015477000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GOMAGRON
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; químicofarmacêuticas (preparações -);
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905795237 18/01/2013
003
Tit.DEG IMPORTAÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS
LIMITADA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44015477000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GOMAGRON
NCL(10) 01 bases [preparações químicas];
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905795334 18/01/2013
003
Tit.HZ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43354752000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KINKAKU-JI
NCL(10) 45 agente funerário (serviços de -);
cremação (serviços de -); enterros [funerais];
embalsamamento; funerário [serviço -];
Procurador: DANIELA MOREIRA FIOROTTO
No.905795377 18/01/2013
003
Tit.CLAUDIO BICUDO MENDONÇA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30478556845
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: H2O Company
NCL(10) 42 proteção ambiental (pesquisa no campo
de - ) - [consultoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795385 18/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DO JEITO DELAS
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905795415 18/01/2013
003
Tit.ECTX S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14675270000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MASSA MULTIUSO TAPA TUDO
NCL(10) 02 aglutinantes para tintas; esmaltes para
tintas; espessantes para tintas; gomas de resinas;
lacas; madeira (revestimento para -) [tintas]; madeira
(tinturas para -); resinas naturais [em bruto];

revestimentos [tintas]; tintas *; tinturas *; vernizes *;
conservante para tinta; massa corrida; tinta anticorrosiva;
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.905795431 18/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DO JEITO DELAS
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905795466 18/01/2013
003
Tit.CALÇADOS WINNER LTDA - EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07849600000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WINNER SOCCER
NCL(10) 25 alpercatas; antiderrapantes para botas e
sapatos;
biqueiras;
borzeguins;
botas
(antiderrapantes para -); botas (canos de -); botas
(ferragens para -); botas (viras para -); botas *; botas
para esportes *; botinas; calçados (saltos para-);
calçados *; calçados em geral *; chinelos [pantufas];
chuteiras de futebol (travas para -); futebol (sapatos
de -); saltos de sapatos; saltos para calçados;
sandálias; sapatos (antiderrapantes para -); sapatos
(ferragens para -); sapatos (gáspeas para -); sapatos
(viras para -); sapatos de futebol; sapatos de praia;
solas para calçados; bota para operário; calçado
esportivo; calçado para uso profissional; chinelo
[vestuário comum]; chuteira; coturno; cravo para
chuteira;
Procurador: JOSÉ NAVES DE LACERDA JÚNIOR
No.905795482 18/01/2013
003
Tit.LEDA LYRA SIXEL (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03020512000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BUFFET FLAMBOYANT EVENTOS
NCL(10) 43 aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de
mesa e artigos de vidro; bufê (serviço de -);
restaurantes; restaurantes de auto-serviço; cestas de
café da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795571 18/01/2013
003
Tit.CALÇADOS WINNER LTDA - EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07849600000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WINNER SHOES
NCL(10) 25 alpercatas; antiderrapantes para botas e
sapatos;
biqueiras;
borzeguins;
botas
(antiderrapantes para -); botas (canos de -); botas
(ferragens para -); botas (viras para -); botas *; botas
para esportes *; botinas; calçados (saltos para-);
calçados *; calçados em geral *; chinelos [pantufas];
chuteiras de futebol (travas para -); futebol (sapatos
de -); saltos de sapatos; saltos para calçados;
sandálias; sapatos (antiderrapantes para -); sapatos
(ferragens para -); sapatos (gáspeas para -); sapatos
(viras para -); sapatos de futebol; sapatos de praia;
travas para chuteiras de futebol; bota para operário;
calçado esportivo; calçado para uso profissional;
chinelo [vestuário comum]; chuteira; coturno; cravo
para chuteira;
Procurador: JOSÉ NAVES DE LACERDA JÚNIOR
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No.905795628 18/01/2013
003
Tit.FERNANDA LUFT RAMOS FONTANA ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13871164000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GAFFER
NCL(10) 03 cosméticos; perfumaria (produtos de -);
tinturas cosméticas; tinturas para os cabelos; toalete
(produtos de-); produto de higiene pessoal à base de
própole;
Procurador: PROMARK MARCAS & PATENTES
LTDA ME
No.905795679 18/01/2013
003
Tit.CENTRO DE ATIVIDADE CULTURAIS E
ECONOMICAS SOCIAIS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31940521000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CACES
NCL(10) 41 assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795709 18/01/2013
003
Tit.CALÇADOS WINNER LTDA - EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07849600000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WINNY FEET
NCL(10) 25 alpercatas; antiderrapantes para botas e
sapatos;
biqueiras;
borzeguins;
botas
(antiderrapantes para -); botas (canos de -); botas
(ferragens para -); botas (viras para -); botas *; botas
para esportes *; botinas; calçados (saltos para-);
calçados *; calçados em geral *; chinelos [pantufas];
chuteiras de futebol (travas para -); saltos de
sapatos; saltos para calçados; sandálias; sapatos
(antiderrapantes para -); sapatos (ferragens para -);
sapatos (gáspeas para -); sapatos (viras para -);
sapatos de futebol; sapatos de praia; solas para
calçados; bota para operário; calçado esportivo;
calçado para uso profissional; chinelo [vestuário
comum]; chuteira; coturno; cravo para chuteira;
solado não ortopédico;
Procurador: JOSÉ NAVES DE LACERDA JÚNIOR
No.905795717 18/01/2013
003
Tit.IRONMAN COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72363252000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROCORRER
NCL(10) 35 administração comercial - [informação
em]; administração comercial - [consultoria em];
administração comercial - [assessoria em];
administração comercial; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes - [informação em];
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comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos manuais (propulsão muscular) [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos manuais (propulsão muscular)
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos manuais (propulsão muscular)
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos manuais (propulsão
muscular); comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de roupas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de roupas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos; franchising (venda e licenciamento de -),
tratando-se de administração de negócios em
franchising - [informação em]; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising - [consultoria em];
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising [assessoria em]; franchising (venda e licenciamento
de -), tratando-se de administração de negócios em
franchising;
Procurador: NATAN BARIL
No.905795725 18/01/2013
003
Tit.STEFFEN'S CHOCOLATES FINOS E
ARTESANAIS LTDA ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11356588000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Bardouni
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
restaurantes;
restaurantes
de
auto-serviço;
churrascaria [restaurante];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795733 18/01/2013
003
Tit.VIEIRA & KILL LTDA-ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02978130000129
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Sabor e Sabores
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bufê
(serviço de -); cafés [bares]; cafeterias; lanchonetes;
restaurantes;
restaurantes
de
auto-serviço;
alimentação natural, macrobiótica [preparação de
alimentos para consumo]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795768 18/01/2013
003
Tit.LIMPA FOSSA BELEM SERVICOS LTDA - ME
(BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08799864000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIMPA FOSSA BELEM SERVICOS
NCL(10) 37 perfuração de poços - [informação em];
perfuração de poços - [consultoria em]; perfuração
de poços - [assessoria em]; perfuração de poços;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
manutenção de instalações de esgoto - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
manutenção de instalações de esgoto - [consultoria

em]; assessoria, consultoria e informação em
manutenção de instalações de esgoto - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
manutenção
de
instalações
de
esgoto;
desentupimento e limpeza de cano e tubulação [informação em]; desentupimento e limpeza de cano
e tubulação - [consultoria em]; desentupimento e
limpeza de cano e tubulação - [assessoria em];
desentupimento e limpeza de cano e tubulação;
limpeza, reparo, e manutenção de rede de esgoto [informação em]; limpeza, reparo, e manutenção de
rede de esgoto - [consultoria em]; limpeza, reparo, e
manutenção de rede de esgoto - [assessoria em];
limpeza, reparo, e manutenção de rede de esgoto;
Procurador: ODIVAM PAIM SIQUEIRA

No.905795806 18/01/2013
003
Tit.AMERICAN BLEND IMP., EXP., INDUSTRIA &
COMERCIO DE TABACOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08751352000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: American Blend Tobacos
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
tabaco;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795830 18/01/2013
003
Tit.AMERICAN BLEND IMP., EXP., INDUSTRIA &
COMERCIO DE TABACOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08751352000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: R & S
NCL(10) 34 cigarros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795849 18/01/2013
003
Tit.AMERICAN BLEND IMP., EXP., INDUSTRIA &
COMERCIO DE TABACOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08751352000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Lince
NCL(10) 34 cigarros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795873 18/01/2013
003
Tit.AMERICAN BLEND IMP., EXP., INDUSTRIA &
COMERCIO DE TABACOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08751352000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RS
NCL(10) 34 cigarros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795903 18/01/2013
003
Tit.AMERICAN BLEND IMP., EXP., INDUSTRIA &
COMERCIO DE TABACOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08751352000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Rill
NCL(10) 34 cigarros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795920 18/01/2013
003
Tit.L&M COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO
LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10246541000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Futebol Mania
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de escovas; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
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sapatos; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795946 18/01/2013
003
Tit.QUEVEDO COMÉRCIO DE JOIAS E OTICA
LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79828174000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Maxivision
NCL(10) 09 lentes corretivas [óptica]; lentes ópticas;
óculos (lentes de -); ópticas (lentes -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795962 18/01/2013
003
Tit.AMERICAN BLEND IMP., EXP., INDUSTRIA &
COMERCIO DE TABACOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08751352000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Osten
NCL(10) 34 cigarros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795970 18/01/2013
003
Tit.LILIAN MARA RONCHEL TAVEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18857402800
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: banda sunset
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905795997 18/01/2013
003
Tit.AMERICAN BLEND IMP., EXP., INDUSTRIA &
COMERCIO DE TABACOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08751352000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Prado Premium
NCL(10) 34 cigarros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905796004 18/01/2013
003
Tit.AMERICAN BLEND IMP., EXP., INDUSTRIA &
COMERCIO DE TABACOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08751352000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Prado Platinum
NCL(10) 34 cigarros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905796055 18/01/2013
003
Tit.QUEVEDO COMÉRCIO DE JOIAS E OTICA
LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79828174000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Visuallux
NCL(10) 09 lentes corretivas [óptica]; lentes ópticas;
óculos (lentes de -); ópticas (lentes -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905796071 18/01/2013
003
Tit.AMERICAN BLEND IMP., EXP., INDUSTRIA &
COMERCIO DE TABACOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08751352000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Rill Excellence
NCL(10) 34 cigarros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905796101 18/01/2013
003
Tit.'M A INÁCIO EVENTOS - ME' (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15316976000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRITOS DE ALEGRIA
NCL(10) 41 acampamentos desportivos (serviços de
-); aluguel de cenários para palco; aluguel de
cenários para shows; aluguel de equipamento de
áudio; aluguel de equipamento de jogos;
apresentação de espetáculos ao vivo; clubes
(serviços de -) [lazer ou educação]; colônia de férias;
discoteca (serviços de -); diversão (parques de -);
divertimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); festas (planejamento de -); karaokê
(provimento de serviços para -); locação de espaços
para prática de esporte; planejamento de festas;
recreação (informações sobre -); recreação
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(provimento de instalações para -); serviços de dj;
aluguel de brinquedos; aluguel de equipamento de
lazer; aluguel de salão de festas para eventos;
aluguel de utensílios para festas [aparelhos e
decorações]; animação de festa; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer];
bilhar [diversão]; boliche [diversão]; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -); decoração de festa,
cerimonial e outros eventos; disc-jóquei; parque de
diversão;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905796152 18/01/2013
003
Tit.QUEVEDO COMÉRCIO DE JOIAS E OTICA
LTDA EPP (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79828174000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Betavision
NCL(10) 09 armações de óculos; lentes corretivas
[óptica]; lentes ópticas; óculos; óculos; óculos
(armação de -); óculos (lentes de -); óculos de sol;
ópticas (lentes -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905796179 18/01/2013
003
Tit.'M A INÁCIO EVENTOS - ME' (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15316976000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRITOS DE ALEGRIA
NCL(10) 43 aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de
mesa e artigos de vidro; auto-serviço (restaurantes
de -); bar (serviços de -); bufê (serviço de -); cafés
[bares]; cafeterias; cantinas; colônia de férias
[alojamento]; creches [berçários]; férias (colônia de -)
[alojamento];
lanchonetes;
restaurantes;
restaurantes de auto-serviço; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo]; berçário (serviços de - ); churrascaria
[restaurante]; creche; cyber-café [restaurante];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905796217 18/01/2013
003
Tit.ENERILDO MOTTA RAMOS (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11148292187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROESTE
NCL(10) 39 serviços de transporte de mercadorias e
mudanças terrestres estaduais e interestaduais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905796225 18/01/2013
003
Tit.RADIO ARCA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29576576000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 100,5 GRAUS
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
entretenimento;
espetáculos
(serviços de -); informações sobre entretenimento
[lazer]; organização de espetáculos [shows] [serviços
de empresário]; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; produção musical;
rádio (programas de entretenimento de -);
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social;
Procurador: ANTENOR BARBOSA DOS SANTOS
JUNIOR
No.905796250 18/01/2013
003
Tit.AGF ENGENHARIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00881168000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AGF ENGENHARIA
NCL(10) 37 construção civil (supervisão de trabalhos
de -) - [consultoria em]; construção civil (supervisão
de trabalhos de -); assessoria consultoria e
informação em construções - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em construções;
assessoria, consultoria e informação em supervisão

de construção - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção; construção e reparação de obra civil [consultoria em]; construção e reparação de obra
civil;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905796268 18/01/2013
003
Tit.MYCOSKIE LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8290725
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOMS
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905796292 18/01/2013
003
Tit.'INSIGHT PROPAGANDA & MARKETING S/S
LTDA - EPP' (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05518673000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CRIAH
NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; aluguel de material publicitário; aluguel
de tempo de publicidade em meios de comunicação;
apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
atualização de material publicitário; captação de
patrocínio; comerciais de rádio; comerciais de
televisão; distribuição de material publicitário; espaço
publicitário (aluguel de -); exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários; externa
(publicidade
-)
[letreiros,
outdoors];
feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; mala direta (publicidade por -);
marketing; marketing (estudos de -); material
publicitário (atualização de -); material publicitário
(distribuição de -); pesquisa de marketing; pesquisas
de opinião; preparação de colunas publicitárias;
produção de filmes publicitários; propaganda;
publicação de textos publicitários; publicidade;
publicidade de rádio; publicidade de televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors]; publicidade
on-line em rede de computadores; publicidade por
catálogos de vendas; publicitário (aluguel de material
-); publicitários (redação de-); redação de textos
publicitários; aluguel de stands; análise de conteúdo
de jornais e revistas e preparo de relatório
comparando o conteúdo dos diversos veículos de
comunicação; anúncio; apresentação de produtos
em meios de comunicação para fins de comércio
varejista [ompi]; assessoria promocional, consultoria
e informação sobre propaganda; assessoria,
consultoria e informação em agências de modelos
para publicidade ou promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas; assessoria, consultoria e informação
sobre organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informação
sobre pesquisas de opinião; assessoria, consultoria
e informação sobre publicidade através de mala
direta; assessoria, consultoria e informações sobre
marketing; corretor de publicidade (serviço de -);
desfile de moda com fim publicitário; edição de texto
publicitário; pesquisa de mercado; produção de filme
publicitário [ompi]; publicidade por qualquer meio;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905796330 18/01/2013
003
Tit.UNILEVER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8347220
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACTIV NATUROL SHIELD
NCL(10) 03 água de colônia; algodão para fins
cosméticos (hastes com pontas de -); algodão para
uso cosmético; antitranspirantes [produtos de
toalete]; banhos (preparações cosméticas para -);
barbear (produtos para -); beleza (máscaras de -);
bronzear (preparações para-) [cosméticos]; cabelos
(tinturas para os -); cosméticos; cosméticos (estojos
de -); depilatórios (produtos -); desodorantes

872 DIRMA – Despachos em Pedidos

[perfumaria]; essenciais (óleos -); filtros solares;
geléia de petróleo para uso cosmético; lenços
impregnados com loções cosméticas; loções pósbarba; maquiagem (produtos para -); maquiagem
(produtos para remover -); pele (produtos cosméticos
para cuidados da -); perfumaria (produtos de -);
produtos para limpeza; sabonete medicinal;
sabonetes; talco para toalete; toalete (produtos de-);
xampus; condicionador [cosmético];
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905796373 18/01/2013
003
Tit.PEDRO NASSER CUSTÓDIO DOS SANTOS
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02470310113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: yept
NCL(10) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros - [consultoria em]; criação e manutenção de
web sites para terceiros; hospedagem de web sites [consultoria em]; hospedagem de web sites;
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros) - [consultoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905796420 18/01/2013
003
Tit.SYLVACHEM MARKETING S/C LIMITADA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65700593000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KOLATRIX
NCL(10) 05 bebidas dietéticas adaptadas para uso
medicinal; bebidas medicinais; medicinais (bebidas );
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905796454 18/01/2013
003
Tit.MACMILLAN DO BRASIL EDITORA
COMERCIALIZADORA IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74479577000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HIDE AND SEEK
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
educação
(informações sobre -) [instrução]; eletrônicos
(provimento de serviços para jogos -); ensino
(serviços de -); entretenimento; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -); jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores];
produção de vídeos; publicação de livros; publicação
on-line de livros e jornais eletrônicos; treinamento
prático [demonstração]; curso de idioma;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905796470 18/01/2013
003
Tit.PROCOLOR PRODUTOS E SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02157629000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIC
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; calendários;
fotografias [impressos]; agenda; caderno escolar;
kits educacionais, compreendendo livros e cds ou
dvds, embalados como uma unidade;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905796500 18/01/2013
003
Tit.RADIO ARCA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29576576000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALEGRIA FM O DIA
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
entretenimento;
espetáculos
(serviços de -); informações sobre entretenimento
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[lazer]; organização de espetáculos [shows] [serviços
de empresário]; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; produção musical;
rádio (programas de entretenimento de -);
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social;
Procurador: ANTENOR BARBOSA DOS SANTOS
JUNIOR
No.905796519 18/01/2013
003
Tit.ZURITA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44211936000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLUX AVERT SR
NCL(10) 05 analgésicos; anestésicos; antibióticos;
anti-helmínticos; antioxidantes (pílulas); biológicas
(preparações -) para uso médico; bronzeamento
(pílulas
para
-);
contraceptivos
químicos;
emagrecimento (pílulas para -); hormônios para uso
medicinal; inibidor de apetite (pílulas de -);
medicamentos para uso humano; pomadas para uso
medicinal; preparações farmacêuticas; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; sais para uso
medicinal; suplementos alimentares minerais;
bloqueador
neuromuscular
[medicamento];
complemento/ suplemento
alimentar para uso
medicinal; emético e antiemético; estimulante da
respiração; estimulante do apetite; expectorante;
quimioterápico;
vasoconstritor;
vasodilatador;
vitamina e sais minerais;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905796551 18/01/2013
003
Tit.CARB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS
LTDA- ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03408209000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LEI SECA
NCL(10) 32 água gasosa; água gasosa (produtos
para fabricar -); água mineral (produtos para fabricar
-); água mineral [bebida]; águas [bebidas]; águas
minerais engarrafadas; bebidas (preparações para
fabricar -); bebidas não alcoólicas à base de fruta;
bebidas não alcoólicas à base de mel; bebidas nãoalcoólicas; cerveja; cerveja de gengibre; cerveja não
fermentada [mosto de cerveja]; coquetéis nãoalcoólicos; fruta (extratos de -), não alcoólicos; fruta
(néctares de -) [não alcoólicos]; frutas (sucos de -);
frutas, verduras e legumes (sucos de -) [bebidas];
limonadas; malte [cerveja]; minerais (águas -)
engarrafadas; não-alcoólicas (bebidas -); néctares
de fruta [não alcoólicos]; pós para bebidas
efervescentes; suco de fruta; suco de tomate
[bebida]; água-de-coco; bebida energética não
alcoólica; bebida fermentada não alcoólica; cidra
bebida não alcoólica [cf. sidra.]; garapa [bebida]; pó
para suco; polpa de fruta e de legume para bebida;
refrigerante [bebida]; substância para fazer bebida
não alcoólica; xarope para bebida não alcoólica;
Procurador: ANTONIO MARCIO DOS SANTOS
No.905796578 18/01/2013
003
Tit.PROCOLOR PRODUTOS E SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02157629000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PIC
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias; comércio (através de qualquer
meio) de materiais impressos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905796675 18/01/2013
003
Tit.CARLOS GUILHERME MONTEIRO WERNECK
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85190411753

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BAR DE STELLA MARINA
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
lanchonetes; restaurantes; restaurantes de autoserviço;
Procurador: DI BLASI , PATENTE, SOREENSEN
GARCIA & ASSOCIADOS S/C
No.905796683 18/01/2013
003
Tit.MACMILLAN DO BRASIL EDITORA
COMERCIALIZADORA IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74479577000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SEEK AND FIND
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
educação
(informações sobre -) [instrução]; eletrônicos
(provimento de serviços para jogos -); ensino
(serviços de -); entretenimento; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -); jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores];
produção de vídeos; publicação de livros; publicação
on-line de livros e jornais eletrônicos; treinamento
prático [demonstração]; curso de idioma;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905796713 18/01/2013
003
Tit.PEDRO NASSER CUSTÓDIO DOS SANTOS
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02470310113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: dm.com.br
NCL(10) 38 agências de notícias; notícias (agências
de -); agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações); fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for o provimento de
acesso a um website); noticiário [serviço de
transmissão de -];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905796730 18/01/2013
003
Tit.ÉTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04097062000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Cartão Portal
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros [informação em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros;
Procurador: MERCAP MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905796748 18/01/2013
003
Tit.MACMILLAN DO BRASIL EDITORA
COMERCIALIZADORA IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74479577000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HIDE AND SEEK
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de ensino; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos;
comércio (através de qualquer meio) de material de
instrução e de ensino;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905796802 18/01/2013
003
Tit.COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43206069000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GUARANI
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NCL(10) 31 alimento para gado; alimentos para
animais; alimentos para animais de estimação;
animais (alimentos para -); animais confinados
(alimento para -); animais de criação (preparações
para engorda de -); animais de estimação (alimentos
para -); feno; forragem; forragens fortificantes para
animais; grãos [sementes]; sementes de plantas;
arbusto natural; capim [ração animal]; ração para
animal; semente de gergelim; vegetal para animal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905796810 18/01/2013
003
Tit.MACMILLAN DO BRASIL EDITORA
COMERCIALIZADORA IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74479577000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SEEK AND FIND
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de ensino; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos;
comércio (através de qualquer meio) de material de
instrução e de ensino;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905796853 18/01/2013
003
Tit.TEREZINHA BALADINOTTI PLA PELEGRIN ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08675876000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIBERFARMA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de preparações farmacêuticas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações farmacêuticas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; drogaria [comércio] - [informação em];
drogaria [comércio] - [consultoria em]; drogaria
[comércio] - [assessoria em]; drogaria [comércio];
farmácia [comércio de produtos farmacêuticos] [informação em]; farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos] - [consultoria em]; farmácia [comércio
de produtos farmacêuticos] - [assessoria em];
farmácia [comércio de produtos farmacêuticos];
Procurador: HENRIQUE ABREU DE ANDRADE
ROCHA
No.905796861 18/01/2013
003
Tit.COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43206069000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KATRINA
NCL(10) 31 alimento para gado; alimentos para
animais; alimentos para animais de estimação;
animais (alimentos para -); animais confinados
(alimento para -); animais de criação (preparações
para engorda de -); animais de estimação (alimentos
para -); feno; forragem; forragens fortificantes para
animais; grãos [sementes]; sementes de plantas;
arbusto natural; capim [ração animal]; ração para
animal; semente de gergelim; vegetal para animal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905796918 18/01/2013
003
Tit.BEAUTYBANK INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8355177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PORE-365
NCL(10) 03 cosméticos; fragrâncias (mistura de -);
loções capilares; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); produto para limpeza e hidratação da
pele não medicamentoso;
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905796942 18/01/2013

003

Tit.COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43206069000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KAYENNE
NCL(10) 31 alimento para gado; alimentos para
animais; alimentos para animais de estimação;
animais (alimentos para -); animais confinados
(alimento para -); animais de criação (preparações
para engorda de -); animais de estimação (alimentos
para -); feno; forragem; forragens fortificantes para
animais; grãos [sementes]; sementes de plantas;
arbusto natural; capim [ração animal]; ração para
animal; semente de gergelim; vegetal para animal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905796977 18/01/2013
003
Tit.FABIO JOSÉ DE CAMARGO ASSUMPÇÃO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10523306814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NA LATA
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -);
restaurantes; assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; churrascaria [restaurante];
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905797000 18/01/2013
003
Tit.ZETECHTICS LTD (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927480
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: C-KORE
NCL(10) 42 hardware de computador (consultoria
em -) - [informação em]; hardware de computador
(consultoria em -) - [consultoria em]; hardware de
computador (consultoria em -) - [assessoria em];
hardware de computador (consultoria em -);
manutenção de software de computador [informação em]; manutenção de software de
computador - [consultoria em]; manutenção de
software de computador - [assessoria em];
manutenção
de
software
de
computador;
programação de computador [informática] [informação em]; programação de computador
[informática] - [consultoria em]; programação de
computador [informática] - [assessoria em];
programação
de
computador
[informática];
recuperação de dados [informática] - [informação
em]; recuperação de dados [informática] [consultoria em]; recuperação de dados [informática]
- [assessoria em]; recuperação de dados
[informática]; software de computador (atualização
de -) - [informação em]; software de computador
(atualização de -) - [consultoria em]; software de
computador (atualização de -) - [assessoria em];
software de computador (atualização de -); software
de computador (instalação de -) - [informação em];
software de computador (instalação de -) [consultoria em]; software de computador (instalação
de -) - [assessoria em]; software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -) - [informação em]; software de
computador (manutenção de -) - [consultoria em];
software de computador (manutenção de -) [assessoria
em];
software
de
computador
(manutenção de -); análise de suporte e sistema
[serviço de informática] - [informação em]; análise de
suporte e sistema [serviço de informática] [consultoria em]; análise de suporte e sistema
[serviço de informática] - [assessoria em]; análise de
suporte e sistema [serviço de informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática] [informação em]; análise e processamento de dados
[serviço de informática] - [consultoria em]; análise e
processamento de dados [serviço de informática] [assessoria em]; análise e processamento de dados
[serviço de informática]; assessoria, consultoria e
informação em software - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em software [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em software - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas

hardware e software para terceiros - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação no campo
da seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação no campo
da seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros; assistência
técnica em software - [informação em]; assistência
técnica em software - [consultoria em]; assistência
técnica em software - [assessoria em]; assistência
técnica em software; inspeção de máquina e material
- [informação em]; inspeção de máquina e material [consultoria em]; inspeção de máquina e material [assessoria em]; inspeção de máquina e material;
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática] - [informação em]; serviços
de análise de processamento de dados [serviço de
informática] - [consultoria em]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática] [assessoria
em];
serviços
de análise
de
processamento de dados [serviço de informática];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados [informação em]; suporte técnico em informática, a
saber instalação, manutenção e configuração de
banco de dados - [consultoria em]; suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados - [assessoria em];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados;
Prior.:011060399
20/07/2012 GB
Procurador: OCTAVIO TINOCO SOARES
No.905797019 18/01/2013
003
Tit.RADIO ARCA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29576576000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAGODE DO GAGO
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
entretenimento;
espetáculos
(serviços de -); informações sobre entretenimento
[lazer]; organização de espetáculos [shows] [serviços
de empresário]; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; produção musical;
rádio (programas de entretenimento de -);
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social;
Procurador: ANTENOR BARBOSA DOS SANTOS
JUNIOR
No.905797027 18/01/2013
003
Tit.NUTRIGOLD NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA ME
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13758604000143
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PARASIMAX
NCL(10) 05 medicamentos para uso veterinário;
vermífugos; veterinárias (preparações -);
Procurador: PERLA NATHALY POLLONIO
No.905797060 18/01/2013
003
Tit.WRITE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07627467000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 171
NCL(10) 41 produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de programas de rádio e
televisão; produção de vídeos;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905797078 18/01/2013
003
Tit.COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43206069000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KATALENA
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NCL(10) 31 alimento para gado; alimentos para
animais; alimentos para animais de estimação;
animais (alimentos para -); animais confinados
(alimento para -); animais de criação (preparações
para engorda de -); animais de estimação (alimentos
para -); feno; forragem; forragens fortificantes para
animais; grãos [sementes]; sementes de plantas;
arbusto natural; capim [ração animal]; ração para
animal; semente de gergelim; vegetal para animal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

NCL(10) 31 alimento para gado; alimentos para
animais; alimentos para animais de estimação;
animais (alimentos para -); animais confinados
(alimento para -); animais de criação (preparações
para engorda de -); animais de estimação (alimentos
para -); feno; forragem; forragens fortificantes para
animais; grãos [sementes]; sementes de plantas;
arbusto natural; capim [ração animal]; ração para
animal; semente de gergelim; vegetal para animal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.905797094 18/01/2013
003
Tit.ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E
AGROPECUARIA ITABIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19540400000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WIN - WORKSHOP ITABIRANO DE
NEGÓCIOS
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
competições
desportivas (organização de -); conferências
(organização e apresentação de -); congressos
(organização e apresentação de -); educação
(informações sobre -) [instrução]; educação (serviços
de -); ensino (serviços de -); entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; informações sobre educação [instrução];
informações
sobre
entretenimento
[lazer];
informações sobre recreação; instrução (serviços de
-); oficinas de trabalho (organização e apresentação
de -) [treinamento]; organização de competições
[educação ou entretenimento]; organização de
competições
desportivas;
organização
de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento]; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; orientação [treinamento]; simpósios
(organização e apresentação de -);
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER

No.905797248 18/01/2013
003
Tit.LUZ E BRAGA COMERCIAL LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17239090000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Zombeer
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905797124 18/01/2013
003
Tit.WRITE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07627467000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NEGÓCIO DE FAMÍLIA
NCL(10) 41 produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de programas de rádio e
televisão; produção de vídeos;
Procurador: WILSON SILVEIRA
No.905797140 18/01/2013
003
Tit.RADIO ARCA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29576576000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PANELA DE PRESSÃO
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
entretenimento;
espetáculos
(serviços de -); informações sobre entretenimento
[lazer]; organização de espetáculos [shows] [serviços
de empresário]; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; produção musical;
rádio (programas de entretenimento de -);
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social;
Procurador: ANTENOR BARBOSA DOS SANTOS
JUNIOR
No.905797213 18/01/2013
003
Tit.COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43206069000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARUANA

No.905797256 18/01/2013
003
Tit.COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43206069000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TROPEIRO
NCL(10) 31 alimento para gado; alimentos para
animais; alimentos para animais de estimação;
animais (alimentos para -); animais confinados
(alimento para -); animais de criação (preparações
para engorda de -); animais de estimação (alimentos
para -); feno; forragem; forragens fortificantes para
animais; grãos [sementes]; sementes de plantas;
arbusto natural; capim [ração animal]; ração para
animal; semente de gergelim; vegetal para animal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905797264 18/01/2013
003
Tit.COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43206069000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KALAHARI
NCL(10) 31 alimento para gado; alimentos para
animais; alimentos para animais de estimação;
animais (alimentos para -); animais confinados
(alimento para -); animais de criação (preparações
para engorda de -); animais de estimação (alimentos
para -); feno; forragem; forragens fortificantes para
animais; grãos [sementes]; sementes de plantas;
arbusto natural; capim [ração animal]; ração para
animal; semente de gergelim; vegetal para animal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905797272 18/01/2013
003
Tit.COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43206069000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CORONA
NCL(10) 31 alimento para gado; alimentos para
animais; alimentos para animais de estimação;
animais (alimentos para -); animais confinados
(alimento para -); animais de criação (preparações
para engorda de -); animais de estimação (alimentos
para -); feno; forragem; forragens fortificantes para
animais; grãos [sementes]; sementes de plantas;
arbusto natural; capim [ração animal]; ração para
animal; semente de gergelim; vegetal para animal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905797299 18/01/2013
003
Tit.COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43206069000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ETIOS
NCL(10) 31 alimento para gado; alimentos para
animais; alimentos para animais de estimação;
animais (alimentos para -); animais confinados
(alimento para -); animais de criação (preparações
para engorda de -); animais de estimação (alimentos
para -); feno; forragem; forragens fortificantes para

animais; grãos [sementes]; sementes de plantas;
arbusto natural; capim [ração animal]; ração para
animal; semente de gergelim; vegetal para animal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905797310 18/01/2013
003
Tit.EDITORA PESCA BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08921123000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ECOAVENTURA
NCL(10) 16 revistas [periódicos];
Procurador: AIRTON CARVALHO NASCIMENTO
No.905797329 18/01/2013
003
Tit.VINICOLA MAZON LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78842598000153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GIGETTO
NCL(10) 32 frutas (sucos de -); frutas, verduras e
legumes (sucos de -) [bebidas]; suco de fruta; pó
para suco;
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905797400 18/01/2013
003
Tit.EMAIS PARTICIPACOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11275667000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ECITY
NCL(10) 36 administração de imóveis; agências
imobiliárias; aluguel de apartamentos; aluguel de
escritórios [imóveis]; arrendamento de fazendas;
arrendamento de imóveis; avaliação imobiliária;
corretores imobiliários; imobiliária (avaliação -);
imobiliárias (agências -); imobiliários (corretores -);
imóveis (administração de -); imóveis (arrendamento
de -); locação de apartamentos (agências
imobiliárias de -); aluguel de loja [imóvel];
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária; comércio de imóveis; imóveis [compra e
venda de -]; incorporação de imóvel; leasing de
imóveis; loteamento imobiliário;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905797418 18/01/2013
003
Tit.MISTURA SANA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08802682000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AB Circular
NCL(10) 28 exercícios físicos (aparelhos para -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905797426 18/01/2013
003
Tit.EMAIS PARTICIPACOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11275667000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ECITY
NCL(10) 37 alvenaria (serviços de -); assentamento
de tijolos; construção *; construção civil (supervisão
de trabalhos de -); construção de fábricas;
consultoria na área de construção civil; demolição de
edificações; edificações (impermeabilização de -);
informação sobre construção; informação sobre
reparos; pintura, de interior e de exterior; reboco
(serviços de -); supervisão de trabalhos de
construção civil; aplicação de estaca tipo mega para
eliminação de rachadura e trinca em prédio urbano e
rural; aplicação de tinta e impermeabilizante;
assessoria consultoria e informação em construções;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
manutenção de instalações de esgoto; assessoria,
consultoria e informação em pintura de prédios;
assessoria, consultoria e informação em serviços de
revestimentos; assessoria, consultoria e informação
em
supervisão
de
construção;
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção de estrutura predial; bombeiro
hidráulico (serviços de - ); colocação de piso e
pedra; construção e reparação de obra civil;
construção e reparação em colocação de alvenaria;
construtor (serviços de -); impermeabilização em
obra civil; pedreiro [serviços de - ]; reconstrução de
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construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

instrumento de publicidade; aparelho ou instrumento
óptico; painéis publicitários eletrônicos;
Prior.:011060399
20/07/2012 GB
Procurador: OCTAVIO TINOCO SOARES

No.905797434 18/01/2013
003
Tit.MULTILAB IND E COM DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92265552000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CONTHENC
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.905797507 18/01/2013
003
Tit.SYNTHON HOLDING B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8595470
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AZDIR
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA

No.905797442 18/01/2013
003
Tit.LUBMIX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
- EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16823397000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LUBMIX
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de ferramentas manuais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais;
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905797477 18/01/2013
003
Tit.EVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08829971000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AVENDAS
NCL(10) 36 administração de imóveis; agências
imobiliárias; aluguel de apartamentos; aluguel de
escritórios [imóveis]; arrendamento de fazendas;
arrendamento de imóveis; avaliação imobiliária;
corretores imobiliários; imobiliária (avaliação -);
imobiliárias (agências -); imobiliários (corretores -);
imóveis (administração de -); imóveis (arrendamento
de -); locação de apartamentos (agências
imobiliárias de -); aluguel de loja [imóvel];
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária; comércio de imóveis; imóveis [compra e
venda de -]; incorporação de imóvel; leasing de
imóveis; loteamento imobiliário;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905797485 18/01/2013
003
Tit.SYNTHON HOLDING B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8595470
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZILOBE
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.905797493 18/01/2013
003
Tit.ZETECHTICS LTD (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927480
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: C-KORE
NCL(10) 09 cabos de fibra óptica; cabos elétricos;
capacitores [condensadores elétricos]; circuitos
integrados; computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (teclados de -); computadores;
condensadores
elétricos
[capacitores];
condensadores ópticos; condutores elétricos;
conectores [eletricidade]; elétricas (conexões -);
eletrônicas (publicações -) [para download]; fibra
óptica (cabos de -); fibras ópticas; limitadores
[eletricidade]; náuticos (aparelhos e instrumentos -);
painéis de controle [eletricidade]; painéis de
distribuição; processadores [unidades centrais de
processamento] [informática]; processamento de
dados (dispositivos para -); programas de
computador [para download]; publicações eletrônicas
[para download]; sinais eletrônicos (transmissores de
-); aparelho elétrico para comutação; aparelho ou

No.905797515 18/01/2013
003
Tit.RADIO ARCA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29576576000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAMBA FUNK
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
entretenimento;
espetáculos
(serviços de -); informações sobre entretenimento
[lazer]; organização de espetáculos [shows] [serviços
de empresário]; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; produção musical;
rádio (programas de entretenimento de -);
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social;
Procurador: ANTENOR BARBOSA DOS SANTOS
JUNIOR
No.905797523 18/01/2013
003
Tit.LUBMIX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
- EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16823397000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LUBMIX
NCL(10) 37 automação industrial [instalação e
manutenção de máquinas] - [informação em];
automação industrial [instalação e manutenção de
máquinas] - [consultoria em]; automação industrial
[instalação e manutenção de máquinas] - [assessoria
em]; automação industrial [instalação e manutenção
de máquinas]; ferramentaria manual [reparação,
montagem e construção] - [informação em];
ferramentaria manual [reparação, montagem e
construção] - [consultoria em]; ferramentaria manual
[reparação, montagem e construção] - [assessoria
em]; ferramentaria manual [reparação, montagem e
construção];
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905797531 18/01/2013
003
Tit.SYNTHON HOLDING B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8595470
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CATIRA
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.905797540 18/01/2013
003
Tit.'SONIC TECNOLOGIA FOMENTO MERCANTIL
EIRELI' (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16849492000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SONIC TECNOLOGIA
NCL(10) 36 administração financeira; análise
financeira; bolsa de valores (cotações de -); capital
(investimentos de -) [finanças]; consultoria financeira;
corretagem *; desconto de títulos [factoring];
empréstimos
[financiamento];
informações
financeiras; investimentos de capital [finanças];
liquidação financeira (serviços de -); operações de
câmbio; agente autônomo de investimento; análise e
gestão de crédito; assessoria técnica em linhas de
crédito; assessoria, consultoria e administração de
investimentos de terceiros; assessoria, consultoria e
informação bancária; assessoria, consultoria e
informação em administração de dívidas; assessoria,

consultoria e informação em administração de
patrimônio; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros; assessoria,
consultoria e informação em crédito; assessoria,
consultoria e informação em fundo de investimentos;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos; assessoria, consultoria e informação
em mercado de ações; assessoria, consultoria e
informação em planejamento financeiro; assessoria,
consultoria e informação na área econômicofinanceira; assessoria, consultoria e informações
financeiras prestadas a investidores; assessoria,
consultoria e informações sobre atuaria [avaliação e
administração de riscos]; assessoria, consultoria e
informações sobre investimento bancário; atuária;
capitalização [serviços financeiros]; carteira de
investidor estrangeiro [serviços financeiros]; clube de
investimento [serviços financeiros]; factoring [sistema
pelo qual uma empresa produtora de bens ou
serviços transfere seus créditos a receber, resultante
de vendas a terceiros, a uma empresa especializada
que assume as despesas de cobrança e os riscos de
não pagamento; fomento comercial; ; informação
sobre crédito de cheques, títulos e outros
documentos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905797574 18/01/2013
003
Tit.'ADRIANO ROBERTO LEGNARI FARIA' (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01984750801
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FAPMP
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador; noticiário [serviço de transmissão de
-];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905797825 18/01/2013
003
Tit.DIRPAM AGRO PASTORIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55725998000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIRPAM
NCL(10) 36 administração de imóveis; agências
imobiliárias; arrendamento de imóveis; avaliação
imobiliária; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária; comércio de imóveis; imóveis
[compra e venda de -]; incorporação de imóvel;
loteamento imobiliário;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905797884 18/01/2013
003
Tit.REED EXHIBITIONS BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02162646000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VUC EXPO
NCL(10) 35 eventos de moda para fins promocionais
(organização de-); organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários; desfile de
moda com fim publicitário; promotor de eventos [se
comerciais];
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905797892 18/01/2013
003
Tit.NATIONAL CLOUD (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927626
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLOUDWATT
NCL(10) 09 processamento de dados (dispositivos
para -);
Prior.:123935557
19/07/2012 FR
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905797914 18/01/2013
003
Tit.REED EXHIBITIONS BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02162646000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VUC EXPO
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; organização de competições [educação
ou entretenimento]; organização de desfiles de moda
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para fins de entretenimento; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento]; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; prático (treinamento -) [demonstração];
aluguel de prédios/edificações transportáveis para
exposições, conferências, shows e eventos; aluguel
de salão de festas para eventos; desfile de moda
somente para entretenimento; guias eletrônicos,
revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor
online [somente para acesso, sem possibilidade de
download];
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; serviços de
premiação;
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905797922 18/01/2013
003
Tit.NATIONAL CLOUD (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927626
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLOUDWATT
NCL(10) 35 gerenciamento de banco de dados [informação em]; gerenciamento de banco de dados
- [consultoria em]; gerenciamento de banco de
dados - [assessoria em]; gerenciamento de banco de
dados;
Prior.:123935557
19/07/2012 FR
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905797930 18/01/2013
003
Tit.VEGA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10356626000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ÚNIKO
NCL(10) 01 fertilizantes; fertilizantes (preparações -);
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905797949 18/01/2013
003
Tit.NATIONAL CLOUD (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927626
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLOUDWATT
NCL(10) 36 financeiras (informações -) - [informação
em]; financeiras (informações -) - [consultoria em];
financeiras (informações -) - [assessoria em];
financeiras (informações -); fundos (transferência
eletrônica de -) - [informação em]; fundos
(transferência eletrônica de -) - [consultoria em];
fundos (transferência eletrônica de -) - [assessoria
em]; fundos (transferência eletrônica de -); seguros [informação em]; seguros - [consultoria em]; seguros
- [assessoria em]; seguros;
Prior.:123935557
19/07/2012 FR
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905797957 18/01/2013
003
Tit.MZ CONSULT PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11382666000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATTITUDE DIGITAL
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; clipping
(serviços de -) - [informação em]; clipping (serviços
de -) - [consultoria em]; clipping (serviços de -) [assessoria em]; clipping (serviços de -); distribuição
de material publicitário - [informação em];
distribuição de material publicitário - [consultoria em];
distribuição de material publicitário - [assessoria em];
distribuição de material publicitário; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de
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exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [consultoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; pesquisa de
marketing - [informação em]; pesquisa de marketing
- [consultoria em]; pesquisa de marketing [assessoria em]; pesquisa de marketing; pesquisas
de opinião - [informação em]; pesquisas de opinião [consultoria em]; pesquisas de opinião - [assessoria
em]; pesquisas de opinião; preparação de colunas
publicitárias - [informação em]; preparação de
colunas publicitárias - [consultoria em]; preparação
de colunas publicitárias - [assessoria em];
preparação de colunas publicitárias; propaganda [informação em]; propaganda - [consultoria em];
propaganda - [assessoria em]; propaganda;
publicidade - [informação em]; publicidade [consultoria em]; publicidade - [assessoria em];
publicidade; redação de textos publicitários [informação em]; redação de textos publicitários [consultoria em]; redação de textos publicitários [assessoria em]; redação de textos publicitários;
relações públicas - [informação em]; relações
públicas - [consultoria em]; relações públicas [assessoria em]; relações públicas; anúncio [informação em]; anúncio - [consultoria em]; anúncio
- [assessoria em]; anúncio; assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda [informação em]; assessoria promocional, consultoria
e informação sobre propaganda - [consultoria em];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [assessoria em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em marketing; assessoria, consultoria e informação
em publicidade e propaganda através de qualquer
meio - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing; edição de texto publicitário [informação em]; edição de texto publicitário [consultoria em]; edição de texto publicitário [assessoria em]; edição de texto publicitário;
produção de filme publicitário [ompi] - [informação
em]; produção de filme publicitário [ompi] [consultoria em]; produção de filme publicitário [ompi]
- [assessoria em]; produção de filme publicitário
[ompi]; promotor de eventos [se comerciais] [informação em]; promotor de eventos [se
comerciais] - [consultoria em]; promotor de eventos
[se comerciais] - [assessoria em]; promotor de
eventos [se comerciais]; publicidade por qualquer
meio - [informação em]; publicidade por qualquer
meio - [consultoria em]; publicidade por qualquer
meio - [assessoria em]; publicidade por qualquer
meio; telepesquisa [pesquisa de opinião] [informação em]; telepesquisa [pesquisa de opinião]
- [consultoria em]; telepesquisa [pesquisa de opinião]
- [assessoria em]; telepesquisa [pesquisa de
opinião];
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905797973 18/01/2013
003
Tit.MZ CONSULT PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11382666000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATTITUDE DIGITAL
NCL(10) 41 edição de videoteipe; filmagem em vídeo
- [consultoria em]; filmagem em vídeo - [assessoria
em]; filmagem em vídeo; produção de vídeos [consultoria em]; produção de vídeos - [assessoria
em]; produção de vídeos; vídeos (produção de -) [consultoria em]; vídeos (produção de -) - [assessoria
em]; vídeos (produção de -); videoteipe (edição de -)
- [consultoria em]; videoteipe (edição de -) [assessoria em]; videoteipe (edição de -);

Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905797981 18/01/2013
003
Tit.NATIONAL CLOUD (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927626
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLOUDWATT
NCL(10) 38 fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores - [informação em]; fornecimento de
conexões de telecomunicações para uma rede
mundial de computadores - [consultoria em];
fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores [assessoria em]; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores;
Prior.:123935557
19/07/2012 FR
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905798023 18/01/2013
003
Tit.NBS COMUNICAÇÕES BRASIL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03573517000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PARANA EM FOCO
NCL(10) 16 gráficas (reproduções -); impressas
(publicações -); impresso (material -); jornais; livros;
periódicos; publicações impressas; reproduções
gráficas; revistas [periódicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905798104 18/01/2013
003
Tit.MZ CONSULT PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11382666000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: @TITUDE DIGITAL
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; clipping
(serviços de -) - [informação em]; clipping (serviços
de -) - [consultoria em]; clipping (serviços de -) [assessoria em]; clipping (serviços de -); distribuição
de material publicitário - [informação em];
distribuição de material publicitário - [consultoria em];
distribuição de material publicitário - [assessoria em];
distribuição de material publicitário; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [consultoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; pesquisa de
marketing - [informação em]; pesquisa de marketing
- [consultoria em]; pesquisa de marketing [assessoria em]; pesquisa de marketing; pesquisas
de opinião - [informação em]; pesquisas de opinião [consultoria em]; pesquisas de opinião - [assessoria
em]; pesquisas de opinião; preparação de colunas
publicitárias - [informação em]; preparação de
colunas publicitárias - [consultoria em]; preparação
de colunas publicitárias - [assessoria em];
preparação de colunas publicitárias; propaganda [informação em]; propaganda - [consultoria em];
propaganda - [assessoria em]; propaganda;
publicidade - [informação em]; publicidade [consultoria em]; publicidade - [assessoria em];
publicidade; redação de textos publicitários [informação em]; redação de textos publicitários [consultoria em]; redação de textos publicitários [assessoria em]; redação de textos publicitários;
relações públicas - [informação em]; relações
públicas - [consultoria em]; relações públicas [assessoria em]; relações públicas; anúncio [informação em]; anúncio - [consultoria em]; anúncio
- [assessoria em]; anúncio; assessoria promocional,
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consultoria e informação sobre propaganda [informação em]; assessoria promocional, consultoria
e informação sobre propaganda - [consultoria em];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [assessoria em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em marketing; assessoria, consultoria e informação
em publicidade e propaganda através de qualquer
meio - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre marketing [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre marketing - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing; edição de texto publicitário - [informação
em]; edição de texto publicitário - [consultoria em];
edição de texto publicitário - [assessoria em]; edição
de texto publicitário; produção de filme publicitário
[ompi] - [informação em]; produção de filme
publicitário [ompi] - [consultoria em]; produção de
filme publicitário [ompi] - [assessoria em]; produção
de filme publicitário [ompi]; promotor de eventos [se
comerciais] - [informação em]; promotor de eventos
[se comerciais] - [consultoria em]; promotor de
eventos [se comerciais] - [assessoria em]; promotor
de eventos [se comerciais]; publicidade por qualquer
meio - [informação em]; publicidade por qualquer
meio - [consultoria em]; publicidade por qualquer
meio - [assessoria em]; publicidade por qualquer
meio; telepesquisa [pesquisa de opinião] [informação em]; telepesquisa [pesquisa de opinião]
- [consultoria em]; telepesquisa [pesquisa de opinião]
- [assessoria em]; telepesquisa [pesquisa de
opinião];
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905798120 18/01/2013
003
Tit.MZ CONSULT PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11382666000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: @TITUDE DIGITAL
NCL(10) 41 edição de videoteipe - [consultoria em];
edição de videoteipe - [assessoria em]; edição de
videoteipe; produção de vídeos - [consultoria em];
produção de vídeos - [assessoria em]; produção de
vídeos; vídeos (produção de -) - [consultoria em];
vídeos (produção de -) - [assessoria em]; vídeos
(produção de -); videoteipe (edição de -) [consultoria em]; videoteipe (edição de -) [assessoria em]; videoteipe (edição de -);
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905798163 18/01/2013
003
Tit.NATIONAL CLOUD (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927626
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLOUDWATT
NCL(10) 45 consultoria em segurança - [informação
em]; consultoria em segurança - [consultoria em];
consultoria em segurança - [assessoria em];
consultoria em segurança; encontros (serviços de -) [informação em]; encontros (serviços de -) [consultoria em]; encontros (serviços de -) [assessoria em]; encontros (serviços de -); guardas
[vigilância, segurança] - [informação em]; guardas
[vigilância, segurança] - [consultoria em]; guardas
[vigilância, segurança] - [assessoria em]; guardas
[vigilância, segurança]; licenciamento de programa
de computador [serviços jurídicos] - [informação em];
licenciamento de programa de computador [serviços
jurídicos] - [consultoria em]; licenciamento de
programa de computador [serviços jurídicos] [assessoria em]; licenciamento de programa de
computador [serviços jurídicos]; licenciamento de
propriedade
intelectual
[informação
em];
licenciamento
de
propriedade
intelectual
-
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[consultoria em]; licenciamento de propriedade
intelectual - [assessoria em]; licenciamento de
propriedade intelectual; segurança pessoal [informação em]; segurança pessoal - [consultoria
em]; segurança pessoal - [assessoria em];
segurança pessoal; serviços jurídicos - [informação
em]; serviços jurídicos - [consultoria em]; serviços
jurídicos - [assessoria em]; serviços jurídicos;
consultoria em segurança do trabalho - [informação
em]; consultoria em segurança do trabalho [consultoria em]; consultoria em segurança do
trabalho - [assessoria em]; consultoria em segurança
do trabalho;
Prior.:123935557
19/07/2012 FR
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905798171 18/01/2013
003
Tit.UNIVERSAL BEVERAGES COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11394602000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZUMA ICE TEA
NCL(10) 30 bebidas à base de chá; bolachas; chá
(bebidas à base de -); chá gelado; chá*; gelado (chá
-); chá da china; chá de flor; chá de fruta;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905798198 18/01/2013
003
Tit.NATIONAL CLOUD (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927626
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLOUDWATT
NCL(10) 39 armazenagem de mercadorias [informação em]; armazenagem de mercadorias [consultoria em]; armazenagem de mercadorias [assessoria em]; armazenagem de mercadorias;
armazenagem física de dados ou documentos
armazenados eletronicamente - [informação em];
armazenagem física de dados ou documentos
armazenados eletronicamente - [consultoria em];
armazenagem física de dados ou documentos
armazenados eletronicamente - [assessoria em];
armazenagem física de dados ou documentos
armazenados eletronicamente; armazenamento de
informações - [informação em]; armazenamento de
informações - [consultoria em]; armazenamento de
informações - [assessoria em]; armazenamento de
informações; embalagem de pacotes - [informação
em]; embalagem de pacotes - [consultoria em];
embalagem de pacotes - [assessoria em];
embalagem de pacotes; entrega de jornais [informação em]; entrega de jornais - [consultoria
em]; entrega de jornais - [assessoria em]; entrega de
jornais; correio, entrega de mensagem - [informação
em]; correio, entrega de mensagem - [consultoria
em]; correio, entrega de mensagem - [assessoria
em]; correio, entrega de mensagem;
Prior.:123935557
19/07/2012 FR
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905798201 18/01/2013
003
Tit.UNIVERSAL BEVERAGES COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11394602000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZUMA ICE TEA
NCL(10) 32 bebidas (preparações para fabricar -);
bebidas não alcoólicas à base de fruta; bebidas nãoalcoólicas; essências para fabricar bebidas; extratos
de fruta não alcoólicos; fruta (bebidas não alcoólicas
à base de -); fruta (extratos de -), não alcoólicos;
fruta (néctares de -) [não alcoólicos]; frutas (sucos de
-); frutas, verduras e legumes (sucos de -) [bebidas];
néctares de fruta [não alcoólicos]; suco de fruta;
substância para fazer bebida não alcoólica; xarope
de fruta;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905798210 18/01/2013
003
Tit.NATIONAL CLOUD (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927626
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLOUDWATT
NCL(10) 41 aluguel de equipamentos para gravação
de som; educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];

educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); entretenimento [informação em]; entretenimento - [consultoria em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
estúdios de gravação (serviços de -); publicação online de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [informação em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [consultoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; assessoria, consultoria e informação
em atividades desportivas e culturais;
Prior.:123935557
19/07/2012 FR
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905798228 18/01/2013
003
Tit.REALIZA CONSTRUTORA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16991176000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JARDIM JOCKEY
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis; agências imobiliárias
[informação
em];
agências
imobiliárias;
arrendamento de imóveis - [informação em];
arrendamento de imóveis; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis]; avaliação imobiliária;
corretores imobiliários; imobiliária (avaliação -);
imobiliárias (agências -); locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -) - [informação em];
locação de apartamentos (agências imobiliárias de ); assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em avaliação imobiliária; comércio de
imóveis; imóveis [compra e venda de -] - [informação
em]; imóveis [compra e venda de -]; loteamento
imobiliário - [informação em]; loteamento imobiliário;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905798236 18/01/2013
003
Tit.NATIONAL CLOUD (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927626
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLOUDWATT
NCL(10) 42 aluguel de computadores - [consultoria
em]; aluguel de computadores - [assessoria em];
aluguel de computadores; aluguel de software de
computador - [informação em]; aluguel de software
de computador - [consultoria em]; aluguel de
software de computador - [assessoria em]; aluguel
de software de computador; análise de sistemas
[informática] - [informação em]; análise de sistemas
[informática] - [consultoria em]; análise de sistemas
[informática] - [assessoria em]; análise de sistemas
[informática]; atualização de software de computador
- [informação em]; atualização de software de
computador - [consultoria em]; atualização de
software de computador - [assessoria em];
atualização
de
software
de
computador;
computadores (aluguel de -) - [informação em];
computadores (aluguel de -) - [consultoria em];
computadores (aluguel de -) - [assessoria em];
computadores (aluguel de -); computadores (projeto
de sistema de -) - [informação em]; computadores
(projeto de sistema de -) - [consultoria em];
computadores (projeto de sistema de -) - [assessoria
em]; computadores (projeto de sistema de -);
consultoria em design e desenvolvimento de
hardware de computador - [informação em];
consultoria em design e desenvolvimento de
hardware de computador - [consultoria em];
consultoria em design e desenvolvimento de
hardware de computador - [assessoria em];
consultoria em design e desenvolvimento de
hardware de computador; criação e manutenção de
web sites para terceiros - [informação em]; criação e
manutenção de web sites para terceiros [consultoria em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros - [assessoria em]; criação e
manutenção de web sites para terceiros; elaboração
[concepção] de software de computador [informação em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [consultoria em];
elaboração [concepção] de software de computador
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- [assessoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador; hardware de computador
(consultoria em -) - [informação em]; hardware de
computador (consultoria em -) - [consultoria em];
hardware de computador (consultoria em -) [assessoria
em];
hardware
de
computador
(consultoria em -); instalação de software de
computador - [informação em]; instalação de
software de computador - [consultoria em];
instalação de software de computador - [assessoria
em]; instalação de software de computador;
manutenção (criação e -) de web sites para terceiros
- [informação em]; manutenção (criação e -) de web
sites para terceiros - [consultoria em]; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros - [assessoria
em]; manutenção (criação e -) de web sites para
terceiros; manutenção de software de computador [consultoria em]; manutenção de software de
computador - [assessoria em]; manutenção de
software
de
computador;
programação
de
computador [informática] - [informação em];
programação de computador [informática] [consultoria em]; programação de computador
[informática] - [assessoria em]; programação de
computador [informática]; projeto de sistema de
computadores - [informação em]; projeto de sistema
de computadores - [consultoria em]; projeto de
sistema de computadores - [assessoria em]; projeto
de sistema de computadores; software de
computador (aluguel de -) - [informação em];
software de computador (aluguel de -) - [consultoria
em]; software de computador (aluguel de -) [assessoria em]; software de computador (aluguel de
-); software de computador (atualização de -) [informação
em];
software
de
computador
(atualização de -) - [consultoria em]; software de
computador (atualização de -) - [assessoria em];
software de computador (atualização de -); software
de computador (elaboração [concepção] de-) [informação
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (instalação de -) - [informação em];
software de computador (instalação de -) [consultoria em]; software de computador (instalação
de -) - [assessoria em]; software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -) - [informação em]; software de
computador (manutenção de -) - [consultoria em];
software de computador (manutenção de -) [assessoria
em];
software
de
computador
(manutenção de -); aluguel de tempo de acesso a
banco de dados - [informação em]; aluguel de tempo
de acesso a banco de dados - [consultoria em];
aluguel de tempo de acesso a banco de dados [assessoria em]; aluguel de tempo de acesso a
banco de dados; análise de suporte e sistema
[serviço de informática] - [informação em]; análise de
suporte e sistema [serviço de informática] [consultoria em]; análise de suporte e sistema
[serviço de informática] - [assessoria em]; análise de
suporte e sistema [serviço de informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática] [informação em]; análise e processamento de dados
[serviço de informática] - [consultoria em]; análise e
processamento de dados [serviço de informática] [assessoria em]; análise e processamento de dados
[serviço de informática]; armazenagem eletrônica de
dados - [informação em]; armazenagem eletrônica
de dados - [consultoria em]; armazenagem eletrônica
de dados - [assessoria em]; armazenagem eletrônica
de dados; assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação no campo
da segurança da informática - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros
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- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; atualização de informação em banco de
dados de computador [serviço de informática] [informação em]; atualização de informação em
banco de dados de computador [serviço de
informática] - [consultoria em]; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática] - [assessoria em];
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática]; banco de dados
(aluguel de servidor de -, para terceiros) [informação em]; banco de dados (aluguel de
servidor de -, para terceiros) - [consultoria em];
banco de dados (aluguel de servidor de -, para
terceiros) - [assessoria em]; banco de dados (aluguel
de servidor de -, para terceiros); banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática] [informação em]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática] - [consultoria
em]; banco de dados (serviços de desenvolvimento
de -) [informática] - [assessoria em]; banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática];
implantação de sistema [informática] - [informação
em]; implantação de sistema [informática] [consultoria
em];
implantação
de
sistema
[informática] - [assessoria em]; implantação de
sistema [informática]; projeto de sistema de
computador - [informação em]; projeto de sistema de
computador - [consultoria em]; projeto de sistema de
computador - [assessoria em]; projeto de sistema de
computador; serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática] - [informação em];
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática] - [consultoria em]; serviços
de análise de processamento de dados [serviço de
informática] - [assessoria em]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática];
hospedagem de servidores - [informação em];
hospedagem de servidores - [consultoria em];
hospedagem de servidores - [assessoria em];
hospedagem de servidores;
Prior.:123935557
19/07/2012 FR
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905798244 18/01/2013
003
Tit.REALIZA CONSTRUTORA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16991176000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JARDINS DE ANITA
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis; agências imobiliárias;
arrendamento de imóveis - [informação em];
arrendamento de imóveis; avaliação imobiliária;
corretores imobiliários - [informação em]; corretores
imobiliários; imobiliária (avaliação -); imobiliárias
(agências -); imóveis (administração de -) [informação em]; imóveis (administração de -);
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em avaliação imobiliária; comércio de
imóveis - [informação em]; comércio de imóveis;
imóveis [compra e venda de -] - [informação em];
imóveis [compra e venda de -]; loteamento
imobiliário - [informação em]; loteamento imobiliário;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905798252 18/01/2013
003
Tit.GLEICIANE SILVA DAS CHAGAS RAMALHO
06259741405 (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11765213000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Os Brinkantes

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 banda de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.

música

[serviços

de

No.905798260 18/01/2013
003
Tit.DISTRIBUIDORA DE CEREAIS TIO LUIZ LTDA
(BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07750620000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TIO LUIZ
NCL(10) 29 alho em conserva; alimentos à base de
peixe; amendoins processados; atum; azeite de oliva
para uso alimentar; azeitonas em conserva; bacon;
batata em flocos; batatas fritas; bebidas lácteas
[onde
o
leite
predomina];
caldo;
caldos
concentrados; carne; carne (molhos de -); carne em
conserva; carne enlatada; carnes salgadas; coalho;
coco seco; compotas; concentrados (caldos -); frutas
(polpa de -); gelatina; geléias de frutas cítricas;
gorduras comestíveis; iogurte; laticínios; leite;
manteiga; óleos comestíveis; ovos *; patê de fígado;
peixe (filé de -); peixe em conserva; peixe enlatado;
presunto; queijos; sopas; almôndega; azeite de
dendê; bacalhau; bananada; bebidas lácteas
fermentadas; bolo de carne; caldo de ave para
cozinha; caldo de carne para cozinha; caldo de fruto
do mar para cozinha; caldo de legume para cozinha;
caldo de peixe para cozinha; carne fresca; coalhada;
coco ralado; creme de leite; doce de leite; feijão em
conserva [ou ensacado]; hambúrguer de carne;
hambúrguer de peixe; leite de coco; leite em pó;
molho de carne; óleo de soja; patê de carne; patê de
peixe; polpa de tomate; requeijão; vegetal em
conserva; barras de cereais;
Procurador: MARIA BERNARDETE PEREIRA DOS
SANTOS
No.905798279 18/01/2013
Tit.LEONARDO NEVES SANTOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12873591757
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Baile da Burguesinha

003

CFE(4) 29.1.12
NCL(10) 41 organização de bailes - [informação em];
organização de bailes - [consultoria em];
organização de bailes - [assessoria em]; organização
de bailes; planejamento de festas - [informação em];
planejamento de festas - [consultoria em];
planejamento de festas - [assessoria em];
planejamento de festas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905798287 18/01/2013
003
Tit.DISTRIBUIDORA DE CEREAIS TIO LUIZ LTDA
(BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07750620000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
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Marca: TIO LUIZ
NCL(10) 30 açafrão [temperos]; açúcar *; adoçantes
naturais; alimentares (massas -); amido para uso
alimentar; arroz; aveia (flocos de -); bebidas à base
de chocolate; bolachas; bolo (massa para -); bolos;
café; canjica; carne (sucos de -); chá*; chocolate;
chocolate (bebidas à base de -); condimentos;
cozinha (sal de -); doces*; espaguete; farinha de
rosca; farinha de canjica; farinha de milho; farinhas*;
fermento; flocos de aveia; flocos de milho; ketchup
[molho]; macarrão; maionese; milho para pipoca;
pão; pizzas; semolina; soja (farinha de -); sorvete;
sucos de carne; sushi; talharim; tapioca; tempero
[condimento]; tortas; vinagre; açúcar de fruta; açúcar
líquido; alho [condimento]; amendoim doce; canjica
(milho para - ); cominho; extrato de tomate; farinha
de mandioca; farinha de trigo; farofa; floco de cereal;
fubá; lasanha; pipoca doce [pronta]; pipoca salgada
[pronta]; suspiro;
Procurador: MARIA BERNARDETE PEREIRA DOS
SANTOS
No.905798295 18/01/2013
Tit.NBS COMUNICAÇÕES BRASIL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03573517000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GAZETA BRASIL COMUNICAÇÕES

003

CFE(4) 1.5.12; 1.17.11; 26.1.5; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 41 agências de notícias - [informação em];
agências de notícias; livros (publicação de -) [informação em]; livros (publicação de -); produção
de programas de rádio e televisão - [informação em];
produção de programas de rádio e televisão;
produção de vídeos; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos - [informação em]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; rádio (programas
de entretenimento de -) - [informação em]; rádio
(programas de entretenimento de -); provimento de
web site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[informação em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905798309 18/01/2013
003
Tit.NBS COMUNICAÇÕES BRASIL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03573517000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GAZETA BRASIL
NCL(10) 16 impressas (publicações -); jornais; livros;
periódicos;
publicações
impressas;
revistas
[periódicos]; publicações em fascículos impressos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905798317 18/01/2013
Tit.AZUL LOCADORA DE VEÍCULOS E
TRANSPORTES LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10764533000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AZUL LOCADORA

003

No.905798627 19/01/2013
003
Tit.ANA PAULA MEIRA BARROS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29511279874
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Quarteto São Jorge
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 25.7.1
NCL(10) 39 frete [transporte de mercadorias];
serviços de logística em matéria de transporte;
transporte; transporte de móveis; transporte de
passageiros; transporte de viajantes; transporte por
caminhão; transporte por carro; transporte por
ônibus; viajantes (transporte de -); logística referente
ao transporte de carga; serviços de transporte de
mercadorias e mudanças terrestres estaduais e
interestaduais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905798325 18/01/2013
003
Tit.AZUL LOCADORA DE VEÍCULOS E
TRANSPORTES LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10764533000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AZUL TRANSPORTES
NCL(10) 39 aluguel de ônibus especiais; aluguel de
veículos; frete [transporte de mercadorias]; locação
de automóveis; locação de caminhões; reboque;
serviços de chofer; transporte; transporte de móveis;
transporte de passageiros; transporte por caminhão;
transporte por carro; transporte por ônibus; viajantes
(transporte de -); visitas turísticas; assessoria,
consultoria e informação em transportes; serviços de
transporte de mercadorias e mudanças terrestres
estaduais e interestaduais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905798333 18/01/2013
Tit.NBS COMUNICAÇÕES BRASIL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03573517000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GAZETA BRASIL

003

CFE(4) 1.5.12; 1.17.11; 26.1.5; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 16 impressas (publicações -); jornais; livros;
periódicos;
publicações
impressas;
revistas
[periódicos]; boletim informativo; publicações em
fascículos impressos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905798414 18/01/2013
003
Tit.CRISTIANE KAYSER FURLAN (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80560326068
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: memoria de mamute
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-) - [assessoria em];
aconselhamento a consumidores (informação
comercial e-); assessoria, consultoria e informação
em gestão de negócios e comercialização de
produtos sob contrato de franquia - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios e comercialização de produtos sob contrato
de franquia;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905799011 19/01/2013
003
Tit.BEBERUGA COMERCIO, CONFECÇÃO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ROUPAS
LTDA-ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15462721000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BEBERUGA
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
calças; calções de banho [sungas]; camisetas;
casacos
[vestuário];
chapéus,
bonés
etc;
confeccionado (vestuário -); culotes para bebês;
enxovais de bebês; faixas para a cabeça [vestuário];
jardineiras [vestuário]; leggings [calças]; macacões;
malhas [vestuário]; pijamas; praia (roupas de -);
roupas de fantasia; saias; saias-calças; sungas;
vestuário *; biquíni; maiô; tira (faixa) para a cabeça;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905800028 20/01/2013
003
Tit.PRIME CURSOS DO BRASIL LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09408027000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Prime Cursos do Brasil
NCL(10) 41 cursos por correspondência [informação em]; cursos por correspondência [consultoria em]; cursos por correspondência [assessoria em]; cursos por correspondência; cursos
livres [ensino] - [informação em]; cursos livres
[ensino] - [consultoria em]; cursos livres [ensino] [assessoria em]; cursos livres [ensino];
Procurador: CÉSAR RUBENS DESCHAMPS
JUNIOR
No.905800214 20/01/2013
003
Tit.PRIME CURSOS DO BRASIL LTDA. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09408027000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GuitarNow
NCL(10) 09 compactos (discos -) [áudio e vídeo];
discos compactos [áudio e vídeo]; vídeo (fitas de -);
videocassetes [fitas]; capas [estojos] de cd e dvd;
cd-rom [disco]; dvd, disco digital de vídeo; fita
cassete ou de vídeo [gravada ou não]; periódico em
fita ou em cd-rom; publicações em cd-rom; software
para jogo e entretenimento [programa de
computador]; testes, exercícios ou provas de
inteligência (aparelhos e software); vídeo disco;
Procurador: CÉSAR RUBENS DESCHAMPS
JUNIOR
No.905800419 21/01/2013
003
Tit.ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58237280000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PORTUGUESA SANTISTA
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; anotações (blocos
para -); blocos [papelaria]; blocos de notas
[cadernos]; blocos de papel em múltiplas vias
[papelaria]; blocos para anotações; blocos para
desenho; folhetos; fotogravuras; impresso (material ); impressos [gravuras]; livros para escrever ou
desenhar; revistas [periódicos]; revistas em
quadrinhos; agenda; anuário; boletim informativo;
caderno escolar; figuras para colecionador [artigos
de papelaria]; publicações em fascículos impressos;
Procurador: GIOVANNI CASTAGNA NETO
No.905800427 21/01/2013
003
Tit.ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58237280000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PORTUGUESA SANTISTA
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; alpercatas;
artigos de malha [vestuário]; bandanas; bermudas;
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bonés; calcanheiras para meias; calças; camisetas;
casacos [vestuário]; confeccionado (vestuário -);
esportes (sapatos para -) *; futebol (sapatos de -);
ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica (sapatos
para -); jaquetas; leggings [calças]; meias; roupa
para ginástica; sungas; uniformes; bermuda para
prática de esporte; boné; calçado esportivo; calção
para banho; camisola; chuteira;
Procurador: GIOVANNI CASTAGNA NETO
No.905800435 21/01/2013
003
Tit.ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58237280000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PORTUGUESA SANTISTA
NCL(10) 28 batedores (luvas para -) [acessórios
para jogos]; bolas para jogos; brinquedos; caneleiras
[artigos desportivos]; futebol de salão (mesas para -);
joelheiras [artigos desportivos]; jogos (bolas para -);
jogos *; jogos de salão; jogos de tabuleiro; luvas
para jogos; mesas para futebol de salão; objetos
para festas; salão (jogos de -); futebol de mesa
[mesa e botões para];
Procurador: GIOVANNI CASTAGNA NETO
No.905800494 21/01/2013
003
Tit.IMOBILIÁRIA SANTA RITA S/C LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56989072000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IMOBILIÁRIA SANTA RITA
NCL(10) 36 administração de imóveis; agências
imobiliárias; corretores imobiliários; comércio de
imóveis; imóveis [compra e venda de -];
incorporação de imóvel; loteamento imobiliário;
Procurador: PAULO SÉRGIO CALIXTO MENDES
No.905800516 21/01/2013
003
Tit.INDUSTRIA DE DOCES BRUM LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35830546000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARLLON
NCL(10) 30 amêndoas (bolinhos ou biscoitos de -);
amêndoas (confeitos de -); amêndoas torradas;
amendoins (confeitos de -); barras de cereais
hiperprotéicas; biscoitos amanteigados; biscoitos de
água e sal; bolachas; bolos; bombons; caramelos
[doces]; chocolate; confeitos; confeitos *; doces
[confeitos]; doces com hortelã-pimenta; doces*;
fondants [confeitos]; frutas (geléias de -) [confeitos];
geléias de frutas [confeitos]; gomas de mascar;
hortelã-pimenta (doces com -); mascar (gomas de -);
menta para confeitos; pasta de amêndoas; pastilhas
[confeitos]; pastilhas [confeitos]; petits fours (fr.)
[pastelaria]; amendoim doce; bala comestível;
brigadeiro, cajuzinho e quindim; cacau [doce de-];
cajuzinho, brigadeiro e quindim; goiabada; marzipã
[pasta de amêndoa e açúcar]; pasta de amendoim;
pipoca doce [pronta]; pipoca salgada [pronta];
quindim, brigadeiro e cajuzinho;
Procurador: YARA LOURENÇO NUNES
No.905800575 21/01/2013
003
Tit.MULTI IMPORTS COMERCIAL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14223822000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIFE QUALITY
NCL(10) 39 acompanhamento de viajantes;
excursões (organização de -); organização de
cruzeiros [viagens]; organização de excursões;
reservas para viagens; visitas turísticas; agência de
viagem, exceto reserva de hotel; agente de viagem;
assessoria
consultoria
e
informação
em
empreendimento turístico; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo; emissão e venda
de passagens; guia de turismo;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905800591 21/01/2013
Tit.MULTI IMPORTS COMERCIAL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14223822000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

003

Marca: LIFE QUALITY
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios; gestão (consultoria em -)
de negócios; levantamentos de informações de
negócios;
negócios
de
gestão
hoteleira;
administração de empresa; assessoria, consultoria e
informação
empresarial;
organização
e
administração de empresa;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905800605 21/01/2013
003
Tit.MULTI IMPORTS COMERCIAL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14223822000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIFE QUALITY
NCL(10) 43 agências de acomodações [hotéis,
pensões]; aluguel de acomodações temporárias;
hotéis; reservas de acomodações temporárias;
reservas em hotéis; restaurantes;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905800613 21/01/2013
003
Tit.MULTI IMPORTS COMERCIAL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14223822000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIFE QUALITY
NCL(10) 41 organização de bailes; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; planejamento de festas; agente artístico;
literário e cultural [promotor de evento]; empresário
[organização e produção de espetáculos]; promotor
de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905800621 21/01/2013
Tit.HFG SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E
COMUNICAÇÃO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08219476000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IN CENA Cenografia
NCL(10) 41 cenografia (serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905800630 21/01/2013
003
Tit.CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA - EPP
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17176314000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PARQUE DO BURITIS CEMITÉRIO E
CREMATÓRIO
NCL(10) 45 cremação (serviços de -); enterros
[funerais]; funerário [serviço -] - [informação em];
funerário [serviço -] - [consultoria em]; funerário
[serviço -] - [assessoria em]; funerário [serviço -];
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.905800648 21/01/2013
003
Tit.OSCORP PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17141234000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OSCORP
NCL(10) 45 consultoria em propriedade intelectual;
gestão de direitos autorais - [consultoria em]; gestão
de direitos autorais - [assessoria em]; gestão de
direitos autorais; licenciamento de propriedade
intelectual - [consultoria em]; licenciamento de
propriedade
intelectual
[assessoria
em];
licenciamento de propriedade intelectual; mediação [consultoria em]; mediação - [assessoria em];
mediação; serviço de vigilância em propriedade
intelectual; assessoria, consultoria e informação em
patentes e em propriedade industrial; atribuição de

nomes de domínio [intermediação em propriedade
intelectual]; licenciamento ou cessão de direito de
uso de programas de computação - [consultoria em];
licenciamento ou cessão de direito de uso de
programas de computação - [assessoria em];
licenciamento ou cessão de direito de uso de
programas de computação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905800710 21/01/2013
003
Tit.JUSCILENE REGINALDO PATRICIO
02379321990 (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14389025000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ISTILUS
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(calções de -); banho (roupas de -); bermudas;
calções de banho [sungas]; camisas; camisetas;
combinação [roupa íntima]; leggings [calças]; praia
(roupas de -); roupas de banho; saias; sungas;
toucas de natação; biquíni; canga; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905800761 21/01/2013
Tit.FÁBIAN SAMIR MALUF BENITEZ (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81286538572
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Restaurante Berinjela
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905800770 21/01/2013
003
Tit.GEA PROCOMAC S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927006
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROCOMAC
NCL(10) 07 cortadoras [máquinas] para uso
industrial;
empacotadoras
(máquinas
-);
enfardadeiras; etiquetadores [máquinas]; lavagem
(aparelhos para -) [limpeza]; máquinas para rosquear
e talhar; máquinas para tampar garrafas;
misturadoras (máquinas -); selar [lacrar] (máquinas
para -) de uso industrial; separadores; sopradoras
(máquinas -); transportadores [máquinas]; trocadores
de calor [peças de máquinas]; robô
industrial
[máquina];
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905800788 21/01/2013
003
Tit.SAPHETY LEVEL-TRUSTED SERVICES S.A.
(PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8929076
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAPHETY
NCL(10) 38 aluguel de tempo de acesso à rede
global de computadores; comunicação por terminais
de computador; fornecimento de acesso a banco de
dados;
fornecimento
de
conexões
de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador;
Procurador: ABREU, MERKL E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.905800800 21/01/2013
003
Tit.GEA PROCOMAC S.P.A (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927006
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROCOMAC
NCL(10) 37 instalação e reparo de aparelhos
elétricos;
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905800834 21/01/2013
003
Tit.LFFC SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08282846000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NETPOKER
NCL(10) 35 publicidade on-line em rede de
computadores;
Procurador: JULIANA ABRUSIO FLORÊNCIO
No.905800885 21/01/2013

003
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Tit.VARELLA & NEPOMUCENO ADVOGADOS
ASSOSSIADOS (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14339794000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRECO MMA FIT
NCL(10) 28 exercício (bicicletas fixas para -);
exercícios (extensores para -); exercícios físicos
(aparelhos para -); ginástica (aparelhos de -);
musculação (aparelhos para -);
Procurador: LUIZ FERNANDO LIBARDI DE
OLIVEIRA
No.905800915 21/01/2013
003
Tit.P.A MED INDÚSTRIA DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06188236000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CBEMED
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de pesagem - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de pesagem - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de pesagem - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de pesagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
dentários - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
dentários - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
dentários - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
dentários; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos médicos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos ópticos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos ópticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos ópticos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos ortopédicos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos ortopédicos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos ortopédicos; comércio
(através de qualquer meio) de bengalas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de bengalas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de bengalas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bengalas; comércio (através de qualquer meio) de
cera dentária - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de cera dentária - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de cera
dentária - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de cera dentária; comércio (através
de qualquer meio) de material de sutura [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de sutura - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
sutura - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de sutura; comércio
(através de qualquer meio) de material para
curativos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de material para curativos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de material para curativos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material
para curativos; comércio (através de qualquer meio)
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de membros, olhos ou dentes artificiais - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
membros, olhos ou dentes artificiais - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
membros, olhos ou dentes artificiais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
membros, olhos ou dentes artificiais; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias dietéticas para uso
medicinal - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias dietéticas para uso
medicinal - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias dietéticas para uso
medicinal - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias dietéticas para uso
medicinal;
Procurador: ROQUE ALOÍSIO SCHARDONG
No.905800931 21/01/2013
003
Tit.A. A. SIMÕES EIRELI ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15528019000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRIBON
NCL(10) 29 alho em conserva; amendoins
processados; aves não vivas; azeite de oliva para
uso alimentar; azeitonas em conserva; bacon;
bebidas lácteas [onde o leite predomina]; caldo
(preparações para fazer -); caldos de vegetais para
cozinha; carne; carne (molhos de -); carne de porco;
carne em conserva; carne enlatada; carnes
salgadas; cebolas em conserva; chouriços de
sangue; cogumelos em conserva; cristalizadas
(frutas -); fígado; frutas cristalizadas; frutas, legumes
e verduras em conserva; iogurte; iogurte; laticínios;
pepinos em conserva; picles; picles de legumes
cortados em pequenos pedaços; presunto; queijos;
salsichas; uvas secas [passas]; vegetais para
cozinha (caldos de -); alho (óleo de-) [comestível];
bebidas lácteas fermentadas; caldo de ave para
cozinha; caldo de carne para cozinha; caldo de fruto
do mar para cozinha; caldo de legume para cozinha;
caldo de peixe para cozinha; carne de cabrito; carne
de carneiro; carne de ovelha; carne de rã; carne
fresca; cenoura em conserva; chouriço; coalhada;
coalho de queijo; coco ralado; costela; costelinha;
embutido [frios]; frios [embutido]; legume em
conserva; lingüiça; mortadela; palmito (em
conserva); requeijão; salame; tomate em conserva;
tomate seco; vegetal em conserva;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905801008 21/01/2013
003
Tit.UNILEVER PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8300356
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROOT BOOST
NCL(10) 03 banhos (preparações cosméticas para ); cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cosméticos; desodorantes
[perfumaria]; essenciais (óleos -); laquê para
cabelos; loções capilares; pele (produtos cosméticos
para cuidados da -); perfumaria (produtos de -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); sabonetes; toalete (produtos de-); xampus;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador
[cosmético];
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905801040 21/01/2013
003
Tit.PERSONALE GERENCIAMENTO COMERCIAL
DE COSMÉTICOS LTDA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05289454000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LAVIVE
NCL(10) 03 cosméticos; cosméticos (estojos de -);
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
maquiagem (produtos para -); perfumaria (produtos
de -); preparações de banho para higiene íntima ou
para uso desodorante [produtos de higiene pessoal];

produtos depilatórios; tinturas cosméticas; unhas
(produtos para o cuidado das -);
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905801059 21/01/2013
003
Tit.SENSORAMA PRODUÇÕES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11356095000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SENSORAMA
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade; aluguel de
espaço publicitário - [informação em]; aluguel de
espaço publicitário - [consultoria em]; aluguel de
espaço publicitário - [assessoria em]; aluguel de
espaço publicitário; aluguel de material publicitário [informação em]; aluguel de material publicitário [consultoria em]; aluguel de material publicitário [assessoria em]; aluguel de material publicitário;
aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação - [informação em]; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação - [consultoria
em]; aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação - [assessoria em]; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação; amostras
(distribuição de -) - [informação em]; amostras
(distribuição de -) - [consultoria em]; amostras
(distribuição de -) - [assessoria em]; amostras
(distribuição de -); apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista - [informação em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [consultoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; artistas (agenciamento de -) [informação em]; artistas (agenciamento de -) [consultoria em]; artistas (agenciamento de -);
atualização de material publicitário - [informação
em]; atualização de material publicitário - [consultoria
em]; atualização de material publicitário - [assessoria
em]; atualização de material publicitário; comerciais
de rádio - [informação em]; comerciais de rádio [consultoria em]; comerciais de rádio - [assessoria
em]; comerciais de rádio; comerciais de televisão [informação em]; comerciais de televisão [consultoria em]; comerciais de televisão [assessoria em]; comerciais de televisão; distribuição
de material publicitário - [informação em];
distribuição de material publicitário - [consultoria em];
distribuição de material publicitário - [assessoria em];
distribuição de material publicitário; espaço
publicitário (aluguel de -) - [informação em]; espaço
publicitário (aluguel de -) - [consultoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -) - [assessoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -); exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários [informação em]; exposições (organização de -) para
fins comerciais ou publicitários - [consultoria em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors] - [informação em]; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors] - [consultoria em]; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors] - [assessoria em];
feiras (organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; feiras (organização
de -) para fins comerciais
ou publicitários [consultoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [assessoria em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; mala direta (publicidade por -) [informação em]; mala direta (publicidade por -) [consultoria em]; mala direta (publicidade por -);
marketing - [informação em]; marketing - [consultoria
em]; marketing - [assessoria em]; marketing;
marketing (estudos de -) - [informação em];
marketing (estudos de -) - [consultoria em];
marketing (estudos de -) - [assessoria em];
marketing (estudos de -); material publicitário
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(atualização de -) - [informação em]; material
publicitário (atualização de -) - [consultoria em];
material publicitário (atualização de -) - [assessoria
em]; material publicitário (atualização de -); material
publicitário (distribuição de -) - [informação em];
material publicitário (distribuição de -) - [consultoria
em]; material publicitário (distribuição de -) [assessoria em]; material publicitário (distribuição de
-); modelos (agências de -) para publicidade ou
promoção de vendas - [informação em]; modelos
(agências de -) para publicidade ou promoção de
vendas - [consultoria em]; modelos (agências de -)
para publicidade ou promoção de vendas [assessoria em]; modelos (agências de -) para
publicidade ou promoção de vendas; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [consultoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; preparação de
colunas publicitárias - [informação em]; preparação
de colunas publicitárias - [consultoria em];
preparação de colunas publicitárias - [assessoria
em]; preparação de colunas publicitárias; produção
de filmes publicitários - [informação em]; produção
de filmes publicitários - [consultoria em]; produção de
filmes publicitários - [assessoria em]; produção de
filmes publicitários; propaganda - [informação em];
propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; publicação de textos
publicitários - [informação em]; publicação de textos
publicitários - [consultoria em]; publicação de textos
publicitários - [assessoria em]; publicação de textos
publicitários; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade de rádio [informação em]; publicidade de rádio - [consultoria
em]; publicidade de rádio - [assessoria em];
publicidade de rádio; publicidade de televisão [informação em]; publicidade de televisão [consultoria em]; publicidade de televisão [assessoria
em];
publicidade
de
televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [informação
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade por catálogos de vendas
- [informação em]; publicidade por catálogos de
vendas - [consultoria em]; publicidade por catálogos
de vendas - [assessoria em]; publicidade por
catálogos de vendas; publicitário (aluguel de material
-) - [informação em]; publicitário (aluguel de material
-) - [consultoria em]; publicitário (aluguel de material ) - [assessoria em]; publicitário (aluguel de material ); publicitários (redação de-) - [informação em];
publicitários (redação de-) - [consultoria em];
publicitários (redação de-) - [assessoria em];
publicitários (redação de-); redação de textos
publicitários - [informação em]; redação de textos
publicitários - [consultoria em]; redação de textos
publicitários - [assessoria em]; redação de textos
publicitários; relações públicas - [informação em];
relações públicas - [consultoria em]; relações
públicas - [assessoria em]; relações públicas;
serviços de layout para fins publicitários [informação em]; serviços de layout para fins
publicitários - [consultoria em]; serviços de layout
para fins publicitários - [assessoria em]; serviços de
layout para fins publicitários; textos publicitários
(publicação de -) - [informação em]; textos
publicitários (publicação de -) - [consultoria em];
textos publicitários (publicação de -) - [assessoria
em]; textos publicitários (publicação de -); anúncio [informação em]; anúncio - [consultoria em]; anúncio
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- [assessoria em]; anúncio; assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda [informação em]; assessoria promocional, consultoria
e informação sobre propaganda - [consultoria em];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [assessoria em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em agências de modelos para publicidade ou
promoção de vendas - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em agências de modelos
para publicidade ou promoção de vendas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em agências de modelos para
publicidade ou promoção de vendas - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
agências de modelos para publicidade ou promoção
de vendas; assessoria, consultoria e informação em
marketing - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; assessoria, consultoria e informação
sobre organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre marketing [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre marketing - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing; corretor de publicidade (serviço de -) [informação em]; corretor de publicidade (serviço de
-) - [consultoria em]; corretor de publicidade (serviço
de -) - [assessoria em]; corretor de publicidade
(serviço de -); desfile de moda com fim publicitário [informação em]; desfile de moda com fim publicitário
- [consultoria em]; desfile de moda com fim
publicitário - [assessoria em]; desfile de moda com
fim publicitário; edição de texto publicitário [informação em]; edição de texto publicitário [consultoria em]; edição de texto publicitário [assessoria em]; edição de texto publicitário;
produção de filme publicitário [ompi] - [informação
em]; produção de filme publicitário [ompi] [consultoria em]; produção de filme publicitário [ompi]
- [assessoria em]; produção de filme publicitário
[ompi]; publicidade por qualquer meio - [informação
em]; publicidade por qualquer meio - [consultoria
em]; publicidade por qualquer meio - [assessoria

em]; publicidade por qualquer meio; redação de
textos publicitários [ompi] - [informação em]; redação
de textos publicitários [ompi] - [consultoria em];
redação de textos publicitários [ompi] - [assessoria
em]; redação de textos publicitários [ompi];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905801083 21/01/2013
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8411662
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BUMBLEBEE
NCL(10) 28 brinquedos; jogos *;
Procurador: DANIEL ADVOGADOS

003

No.905801091 21/01/2013
003
Tit.OZ SURFING COMPANY ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14900667000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OZ SURFING CO NCL(10) 28 arestas de esquis; arreios para
windsurfe; bolsas para esquis e pranchas de surfe;
esquis aquáticos; esquis de surfe; esquis e pranchas
de surfe (bolsas para -); prancha de body-board;
pranchas à vela; pranchas de surfe; pranchas de
surfe (bolsas para esquis e -); quilhas [jogo];
windsurfe (arreios para -);
Procurador: LUIZ AUGUSTO DAS NEVES GONDIN
No.905801148 21/01/2013
003
Tit.LFFC SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08282846000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NETPOKER
NCL(10) 38 computador (transmissão de mensagens
e de imagens por meio de-); salas de bate-papo
(provimento de-); transmissão de arquivos digitais;
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador; fornecimento de salas de bate-papo
na internet [ompi]; serviços de carregamento,
compartilhamento e postagem de fotos áudio e vídeo
[transmissão];
Procurador: JULIANA ABRUSIO FLORÊNCIO
No.905801180 21/01/2013
003
Tit.MARCIA REGINA GENNARI DOS SANTOS
14027150805 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14938888000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DU PRIMO
NCL(10) 30 engrossar sorvetes [cremes gelados]
(agentes para -); sorvetes; sorvetes; sorvetes
(agentes para engrossar -); sorvetes (pós para
preparar -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905801199 21/01/2013
003
Tit.LFFC SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08282846000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NETPOKER
NCL(10) 41 divertimento; eletrônicos (provimento de
serviços
para
jogos
-);
entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -); jogos
eletrônicos (provimento de serviços para -); jogos online (provimento de serviços para -) [computadores];
Procurador: JULIANA ABRUSIO FLORÊNCIO
No.905801415 21/01/2013
003
Tit.BRUNO TSAI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28709321896
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Shopping do Método
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [informação em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista - [consultoria em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
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varejista [ompi] - [informação em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista [ompi] - [consultoria em];
apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [ompi] [assessoria em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista [ompi]; assessoria, consultoria e informação
ao consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
comércio (através de qualquer meio) de adesivos
para papelaria ou para uso doméstico - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de adesivos para papelaria ou para
uso doméstico; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de cama, mesa e banho - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de cama, mesa e banho - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de chapelaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de chapelaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de porcelana - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos ortopédicos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos ortopédicos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos ortopédicos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos
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ortopédicos; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para animais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de equipamento de
processamento de dados e computadores [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores - [assessoria em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores; comércio
(através de qualquer meio) de fotografias [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fotografias [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos musicais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos musicais
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos musicais; comércio (através
de qualquer meio) de jogos e brinquedos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de malas
e bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de materiais impressos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais para artistas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais
para artistas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de materiais para artistas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais para artistas; comércio (através
de qualquer meio) de material de escritório [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de escritório; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer

meio) de produtos de perfumaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
roupas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de roupas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sacos e sacolas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905801431 21/01/2013
003
Tit.MARCELO LACERDA GARCIA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66560225615
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: socioton
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios [informação em]; assessoria em gestão de negócios
- [consultoria em]; assessoria em gestão de negócios
- [assessoria em]; assessoria em gestão de
negócios;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905801482 21/01/2013
003
Tit.NBS COMUNICAÇÕES BRASIL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03573517000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASIL EM FOCO
NCL(10) 41 agências de notícias; informações sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de vídeos; publicação de
livros; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos;
publicações
eletrônicas
on-line
(provimento de-) [não downloadable]; rádio
(programas de entretenimento de -); televisão
(programas de entretenimento de -); guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905801490 21/01/2013
003
Tit.NBS COMUNICAÇÕES BRASIL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03573517000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRASIL EM FOCO
NCL(10) 16 impressas (publicações -); jornais; livros;
periódicos;
publicações
impressas;
revistas
[periódicos]; revistas em quadrinhos; boletim
informativo; publicações em fascículos impressos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905801571 21/01/2013
Tit.WALACE VIANA DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32742326880
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UM SORRISO A MAIS
NCL(10) 41 grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905801598 21/01/2013
003
Tit.STUDIO VITTY COMÉRCIO, DESIGN E
SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08746809000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INVEST-UP
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
avaliações de negócios; consultoria em organização
de negócios; levantamentos de informações de
negócios; administração comercial; administração de
empresa; assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
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através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; assessoria, consultoria e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais; assessoria, consultoria e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
organização e administração de empresa; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
administração de convênios de benefícios;
Procurador: JULIO CESAR GONÇALVES
No.905801601 21/01/2013
003
Tit.MARIO LUCIO MOREIRA DA SILVA BAZAR E
ARMARINHO - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14217050000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: Coletiva
Marca: La Julia
NCL(10) 28 brinquedos; eletrônicos (alvos -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905801628 21/01/2013
003
Tit.LFFC SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08282846000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NETPOKER
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
software de computador (aluguel de -);
Procurador: JULIANA ABRUSIO FLORÊNCIO
No.905801687 21/01/2013
003
Tit.LFFC SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08282846000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NETCARTAS
NCL(10) 35 publicidade on-line em rede de
computadores;
Procurador: JULIANA ABRUSIO FLORÊNCIO
No.905801717 21/01/2013
003
Tit.LFFC SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08282846000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NETCARTAS
NCL(10) 38 computador (transmissão de mensagens
e de imagens por meio de-); salas de bate-papo
(provimento de-); transmissão de arquivos digitais;
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador; fornecimento de salas de bate-papo
na internet [ompi]; serviços de carregamento,
compartilhamento e postagem de fotos áudio e vídeo
[transmissão];
Procurador: JULIANA ABRUSIO FLORÊNCIO
No.905801768 21/01/2013
003
Tit.LFFC SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08282846000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NETCARTAS
NCL(10) 41 divertimento; eletrônicos (provimento de
serviços
para
jogos
-);
entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -); jogos
eletrônicos (provimento de serviços para -); jogos online (provimento de serviços para -) [computadores];
Procurador: JULIANA ABRUSIO FLORÊNCIO
No.905801776 21/01/2013
003
Tit.P.A MED INDÚSTRIA DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06188236000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CBEMED
NCL(10) 09 aparelhos para medição; balanças;
balanças de precisão; lanternas mágicas; lanternas
ópticas; máscaras para proteção *; precisão
(balanças de -); respiradores [exceto para respiração
artificial]; respiradores para filtragem de ar;
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respiratórias (máscaras -) [exceto para respiração
artificial];
Procurador: ROQUE ALOÍSIO SCHARDONG
No.905801792 21/01/2013
003
Tit.BODEGAS BILBAINAS, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8927634
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIÑAL POMAL
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: VIEIRA DE MELLO WERNECK ALVESADVOGADOS S/C
No.905801822 21/01/2013
003
Tit.BIOCADBRAZIL FARMACEUTICA LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15700887000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOCADBRAZIL
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.905801881 21/01/2013
003
Tit.P.A MED INDÚSTRIA DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06188236000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CBEMED
NCL(10) 10 almofadas aquecidas eletricamente,
para uso medicinal; almofadas hipogástricas;
almofadas para uso medicinal; aparelhos auditivos
para surdos; aparelhos de microdermoabrasão;
aparelhos de raio x para uso médico; aparelhos de
reabilitação física de uso médico; aparelhos para
exercícios físicos, para uso medicinal; aparelhos
para medição da pressão arterial; aparelhos
terapêuticos galvânicos; chupetas; pressão arterial
(aparelhos para medir a -); proteção (dispositivos de
-) contra raios x para uso medicinal;
Procurador: ROQUE ALOÍSIO SCHARDONG
No.905802004 21/01/2013
003
Tit.LEONARDO BIANCO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29798928822
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Ator Criador
NCL(10) 41 aluguel de cenários para palco [informação em]; aluguel de cenários para palco [consultoria em]; aluguel de cenários para palco [assessoria em]; divertimento - [informação em];
divertimento - [consultoria em]; divertimento [assessoria em]; divertimento; entretenimento [informação em]; entretenimento - [consultoria em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [informação em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [consultoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -) - [assessoria em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -) - [informação em];
espetáculos (serviços de -) - [consultoria em];
espetáculos (serviços de -) - [assessoria em];
espetáculos (serviços de -); filmagem em vídeo [informação em]; filmagem em vídeo - [consultoria
em]; filmagem em vídeo - [assessoria em]; fotografia
- [informação em]; fotografia - [consultoria em];
fotografia - [assessoria em]; informações sobre
entretenimento
[lazer]
[informação
em];
informações sobre entretenimento [lazer] [consultoria em]; informações sobre entretenimento
[lazer] - [assessoria em]; informações sobre
entretenimento [lazer]; organização de exposições
para fins culturais ou educativos - [informação em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [consultoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [assessoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; produção de vídeos [informação em]; produção de vídeos - [consultoria
em]; produção de vídeos - [assessoria em]; produção
de vídeos; roteirização (serviços de -) - [informação
em]; roteirização (serviços de -) - [consultoria em];
roteirização (serviços de -) - [assessoria em];
roteirização (serviços de -); teatrais (produções -) [informação em]; teatrais (produções -) - [consultoria

em]; teatrais (produções -) - [assessoria em]; teatrais
(produções -); teatro de variedades [espetáculos
musicais] - [informação em]; teatro de variedades
[espetáculos musicais] - [consultoria em]; teatro de
variedades [espetáculos musicais] - [assessoria em];
teatro de variedades [espetáculos musicais];
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; cenografia (serviços de -) [informação em]; cenografia (serviços de -) [consultoria em]; cenografia (serviços de -) [assessoria em]; companhia teatral (serviços de -) [informação em]; companhia teatral (serviços de -) [consultoria em]; companhia teatral (serviços de -) [assessoria em]; companhia teatral (serviços de -);
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [informação em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [consultoria em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [assessoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; guias eletrônicos,
revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor
online [somente para acesso, sem possibilidade de
download] - [informação em]; guias eletrônicos,
revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor
online [somente para acesso, sem possibilidade de
download] - [consultoria em]; guias eletrônicos,
revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor
online [somente para acesso, sem possibilidade de
download] - [assessoria em]; guias eletrônicos,
revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor
online [somente para acesso, sem possibilidade de
download];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905802020 21/01/2013
003
Tit.ALIBEY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74526278000133
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MR. BEY CAFÉ
NCL(10) 43 cafés [bares]; cafeterias;
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.905802098 21/01/2013
003
Tit.JANAINA ATAIDE FERREIRA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03838351606
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PALHAS BRASIL
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios; comércio (através de
qualquer meio) de produtos confeccionados de
metais preciosos ou folheados;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905802101 21/01/2013
003
Tit.CONSPIZZA HIDROSSEMEADURA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76931799000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TUBOFLEX
NCL(10) 17 acetato de celulose, semiprocessado;
barreiras flutuantes antipoluição;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905802136 21/01/2013
003
Tit.ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02670359426
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANTHARES
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
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Procurador: O PRÓPRIO.
No.905802152 21/01/2013
003
Tit.JOSÉ EDUARDO DA ROCHA VELHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01083977776
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BÁVARO INVESTIMENTOS
NCL(10) 35 consultoria em organização de negócios
- [informação em]; consultoria em organização de
negócios - [consultoria em]; consultoria em
organização de negócios - [assessoria em];
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios - [informação em];
consultoria profissional em negócios - [consultoria
em]; consultoria profissional em negócios [assessoria em]; consultoria profissional em
negócios; gestão (consultoria em -) de negócios [informação em]; gestão (consultoria em -) de
negócios - [consultoria em]; gestão (consultoria em -)
de negócios - [assessoria em]; gestão (consultoria
em -) de negócios; negócios (assessoria em gestão
de -) - [informação em]; negócios (assessoria em
gestão de -) - [consultoria em]; negócios (assessoria
em gestão de -) - [assessoria em]; negócios
(assessoria em gestão de -); negócios (avaliações
de -) - [informação em]; negócios (avaliações de -) [consultoria em]; negócios (avaliações de -) [assessoria em]; negócios (avaliações de -);
negócios (consultoria em gestão de -) - [informação
em]; negócios (consultoria em gestão de -) [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão de
-) - [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão
de -); negócios (consultoria em gestão e organização
de -) - [informação em]; negócios (consultoria em
gestão e organização de -) - [consultoria em];
negócios (consultoria em gestão e organização de -)
- [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (consultoria profissional
em -) - [informação em]; negócios (consultoria
profissional em -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria profissional em -) - [assessoria em];
negócios (consultoria profissional em -); negócios
(informações de -) - [informação em]; negócios
(informações de -) - [consultoria em]; negócios
(informações de -) - [assessoria em]; negócios
(informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (pesquisa em -) [informação em]; negócios (pesquisa em -) [consultoria em]; negócios (pesquisa em -) [assessoria em]; negócios (pesquisa em -); previsões
econômicas
[informação
em];
previsões
econômicas
[consultoria
em];
previsões
econômicas
[assessoria
em];
previsões
econômicas; assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial] - [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial]; assessoria,
consultoria e informação em investigações,
avaliações e pesquisas em negócios - [informação
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em]; assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação empresarial [informação em]; assessoria, consultoria e
informação
empresarial
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação empresarial [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação empresarial; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [informação em]; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
Procurador: MILENA TESSER
No.905802160 21/01/2013
003
Tit.CONSPIZZA HIDROSSEMEADURA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76931799000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TUBOFLEX
NCL(10) 44 jardinagem - [consultoria em];
jardinagem
[assessoria
em];
jardinagem;
jardinagem paisagística - [consultoria em];
jardinagem
paisagística
[assessoria
em];
jardinagem paisagística; assessoria, consultoria e
informações sobre florestamento e reflorestamento [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre florestamento e reflorestamento [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre florestamento e reflorestamento;
assessoria, consultoria e informações sobre
paisagismo
[consultoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre paisagismo [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
paisagismo;
jardinagem
[paisagismo] - [consultoria em]; jardinagem
[paisagismo] - [assessoria em]; jardinagem
[paisagismo];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905802187 21/01/2013
003
Tit.JOSÉ EDUARDO DA ROCHA VELHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01083977776
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BÁVARO INVESTIMENTOS
NCL(10) 36 administração financeira - [informação
em]; administração financeira - [consultoria em];
administração financeira - [assessoria em];
administração financeira; análise financeira [informação em]; análise financeira - [consultoria
em]; análise financeira - [assessoria em]; análise
financeira; avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis] - [informação em]; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis] - [consultoria em];
avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis] [assessoria em]; avaliação financeira [seguros,
bancos, imóveis]; capital (investimentos de -)
[finanças] - [informação em]; capital (investimentos
de -) [finanças] - [consultoria em]; capital
(investimentos de -) [finanças] - [assessoria em];
capital (investimentos de -) [finanças]; consultoria
financeira - [informação em]; consultoria financeira [consultoria em]; consultoria financeira - [assessoria
em]; consultoria financeira; financeira (administração
-) - [informação em]; financeira (administração -) [consultoria em]; financeira (administração -) [assessoria em]; financeira (administração -);
financeira (avaliação -) [seguros, bancos, imóveis] [informação em]; financeira (avaliação -) [seguros,
bancos, imóveis] - [consultoria em]; financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis] - [assessoria
em]; financeira (avaliação -) [seguros, bancos,
imóveis]; financeira (consultoria -) - [informação em];
financeira (consultoria -) - [consultoria em]; financeira

(consultoria -) - [assessoria em]; financeira
(consultoria -); financeiras (informações -) [informação em]; financeiras (informações -) [consultoria em]; financeiras (informações -) [assessoria em]; financeiras (informações -); fundos
de investimentos [finanças] - [informação em];
fundos de investimentos [finanças] - [consultoria em];
fundos de investimentos [finanças] - [assessoria em];
fundos de investimentos [finanças]; fundos de
pensão [aposentadoria] - [informação em]; fundos de
pensão [aposentadoria] - [consultoria em]; fundos de
pensão [aposentadoria] - [assessoria em]; fundos de
pensão
[aposentadoria];
fundos
mútuos
[informação em]; fundos mútuos - [consultoria em];
fundos mútuos - [assessoria em]; fundos mútuos;
informações financeiras - [informação em];
informações financeiras - [consultoria em];
informações financeiras - [assessoria em];
informações financeiras; investimentos de capital
[finanças] - [informação em]; investimentos de capital
[finanças] - [consultoria em]; investimentos de capital
[finanças] - [assessoria em]; investimentos de capital
[finanças]; valores (corretagem de-) - [informação
em]; valores (corretagem de-) - [consultoria em];
valores (corretagem de-) - [assessoria em]; valores
(corretagem de-); administração de carteira de valor
mobiliário - [informação em]; administração de
carteira de valor mobiliário - [consultoria em];
administração de carteira de valor mobiliário [assessoria em]; administração de carteira de valor
mobiliário; agente autônomo de investimento [informação em]; agente autônomo de investimento [consultoria em]; agente autônomo de investimento [assessoria em]; agente autônomo de investimento;
análise e gestão de crédito - [informação em];
análise e gestão de crédito - [consultoria em]; análise
e gestão de crédito - [assessoria em]; análise e
gestão de crédito; assessoria, consultoria e
administração de investimentos de terceiros [informação em]; assessoria, consultoria e
administração de investimentos de terceiros [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
administração de investimentos de terceiros [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
administração de investimentos de terceiros;
assessoria, consultoria e informação bancária [informação em]; assessoria, consultoria e
informação bancária - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação bancária - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação bancária;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio - [informação em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio; assessoria, consultoria
e informação em administração de riscos financeiros
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em administração de riscos financeiros [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de riscos financeiros [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de riscos financeiros;
assessoria, consultoria e informação em fundo de
investimentos - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em fundo de investimentos
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em fundo de investimentos - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em fundo
de investimentos; assessoria, consultoria e
informação em investimentos - [informação em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em investimentos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos;
assessoria,
consultoria e informação em mercado de ações [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em mercado de ações - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em mercado de
ações - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em mercado de ações; assessoria,
consultoria e informação em planejamento financeiro
- [informação em]; assessoria, consultoria e
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informação em planejamento financeiro - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
planejamento financeiro - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro; assessoria, consultoria e
informação na área econômico-financeira [informação em]; assessoria, consultoria e
informação na área econômico-financeira [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação na área econômico-financeira [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
na
área
econômico-financeira;
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [informação em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores; assessoria, consultoria e
informações sobre investimento bancário [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre investimento bancário [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre investimento bancário [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
investimento
bancário;
capitalização [serviços financeiros] - [informação
em]; capitalização [serviços financeiros] - [consultoria
em]; capitalização [serviços financeiros] - [assessoria
em]; capitalização [serviços financeiros]; carteira de
investidor estrangeiro [serviços financeiros] [informação em]; carteira de investidor estrangeiro
[serviços financeiros] - [consultoria em]; carteira de
investidor estrangeiro [serviços financeiros] [assessoria em]; carteira de investidor estrangeiro
[serviços financeiros]; constituição e administração
de fundo de investimento [serviços financeiros] [informação em]; constituição e administração de
fundo de investimento [serviços financeiros] [consultoria em]; constituição e administração de
fundo de investimento [serviços financeiros] [assessoria em]; constituição e administração de
fundo de investimento [serviços financeiros]; serviços
de consultoria econômica - [informação em]; serviços
de consultoria econômica - [consultoria em]; serviços
de consultoria econômica - [assessoria em]; serviços
de consultoria econômica; serviços de detecção de
fraudes contra cartões de crédito - [informação em];
serviços de detecção de fraudes contra cartões de
crédito - [consultoria em]; serviços de detecção de
fraudes contra cartões de crédito - [assessoria em];
serviços de detecção de fraudes contra cartões de
crédito;
Procurador: MILENA TESSER
No.905802195 21/01/2013
003
Tit.ÃNIMÃ INTELIGÊNCIA E REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00516247000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BINI
NCL(10) 20 armários; colchões de molas;
escrivaninhas; espelhos; estátuas de madeira, cera,
gesso ou plástico; mesas *; mesas de metal;
molduras para quadros; móveis (divisórias de
madeira para -); móveis (guarnições não metálicas
para -); móveis (rodízios não metálicos para -);
móveis de metal; móveis para escritório; obras de
arte de madeira, cera, gesso ou plástico; rodízios
não metálicos para móveis; vitrines [móveis]; cadeira
ou poltrona [mobiliário]; cama [mobiliário]; chapeleira
[mobiliário]; estantes [móveis]; laminados plásticos
para revestimento de móveis; móvel modulado;
Procurador: VALDONEI RAMOS
No.905802241 21/01/2013
003
Tit.CONSPIZZA HIDROSSEMEADURA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76931799000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FIBRAMULCH
NCL(10) 01 absorção de óleo (materiais sintéticos
para -); acetato de celulose, não processado; adubo
composto; adubo para agricultura; adubos
nitrogenados; agricultura (adubo para -); celulose;
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celulose (acetato de -), não processado; filtragem
(material para -) [substâncias vegetais]; filtragem
(material
para-)
[matérias
plásticas
não
processadas]; flores (produtos para conservação de
-); húmus; húmus; húmus (coberturas de-);
melhoramento de solos (produtos químicos para -);
plantas (preparações para regularizar o crescimento
de -); regularizar crescimento de plantas
(preparações para -); sementes (substâncias para
conservar -); substratos para cultivo fora do solo
[agricultura]; terra para cultivo; terra vegetal;
composto orgânico destinado à adubação; mama
[fertilizante]; uréia [fertilizante];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905802357 21/01/2013
003
Tit.CONSPIZZA HIDROSSEMEADURA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76931799000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HIDROMULCH
NCL(10) 44 aspersão, aérea ou de superfície, de
fertilizantes e outras substâncias químicas agrícolas
- [informação em]; aspersão, aérea ou de superfície,
de fertilizantes e outras substâncias químicas
agrícolas - [consultoria em]; aspersão, aérea ou de
superfície, de fertilizantes e outras substâncias
químicas agrícolas - [assessoria em]; aspersão,
aérea ou de superfície, de fertilizantes e outras
substâncias químicas agrícolas; fertilizantes e outras
substâncias químicas agrícolas (aspersão, aérea ou
de superfície, de -) - [informação em]; fertilizantes e
outras substâncias químicas agrícolas (aspersão,
aérea ou de superfície, de -) - [consultoria em];
fertilizantes e outras substâncias químicas agrícolas
(aspersão, aérea ou de superfície, de -) - [assessoria
em]; fertilizantes e outras substâncias químicas
agrícolas (aspersão, aérea ou de superfície, de -);
jardinagem - [informação em]; jardinagem [consultoria em]; jardinagem - [assessoria em];
jardinagem; jardinagem paisagística - [informação
em]; jardinagem paisagística - [consultoria em];
jardinagem
paisagística
[assessoria
em];
jardinagem paisagística; manutenção de gramados [informação em]; manutenção de gramados [consultoria em]; manutenção de gramados [assessoria em]; manutenção de gramados;
paisagística (jardinagem -) - [informação em];
paisagística (jardinagem -) - [consultoria em];
paisagística (jardinagem -) - [assessoria em];
paisagística (jardinagem -); viveiros de plantas [informação em]; viveiros de plantas - [consultoria
em]; viveiros de plantas - [assessoria em]; viveiros
de plantas; assessoria, consultoria e informações
sobre florestamento e reflorestamento - [informação
em]; assessoria, consultoria e informações sobre
florestamento e reflorestamento - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
florestamento e reflorestamento - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
florestamento
e
reflorestamento;
assessoria,
consultoria e informações sobre paisagismo [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre paisagismo - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
paisagismo
[assessoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre paisagismo;
jardinagem [paisagismo] - [informação em];
jardinagem [paisagismo] - [consultoria em];
jardinagem [paisagismo] - [assessoria em];
jardinagem [paisagismo]; manutenção de plantas
[cultura de plantas] - [informação em]; manutenção
de plantas [cultura de plantas] - [consultoria em];
manutenção de plantas [cultura de plantas] [assessoria em]; manutenção de plantas [cultura de
plantas]; projeto paisagístico - [informação em];
projeto paisagístico - [consultoria em]; projeto
paisagístico - [assessoria em]; projeto paisagístico;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905802373 21/01/2013
Tit.COLSON DO BRASIL LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05094003000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PEMCO

003

NCL(10) 12 rodas (pneus para -) de veículos; rodas
de vagonete; rodas de veículo; rodas livres para
veículos terrestres; rodas para bicicletas, triciclos,
etc; rodas para carrinhos; rodízio para carrinho de
compra;
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS
No.905802390 21/01/2013
003
Tit.WAGNER GUIDI (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49432494691
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOTOAGRO
NCL(10) 07 agrícolas (instrumentos -), exceto os
operados manualmente; agrícolas (máquinas -);
pulverizadores [máquinas]; distribuidor de fertilizante
[máquinas
agrícolas,
exceto
as
operadas
manualmente]; máquina para adubagem e plantio;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905802470 21/01/2013
003
Tit.CONSPIZZA HIDROSSEMEADURA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76931799000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DRENOLEVE
NCL(10) 19 drenagem (canos para -), não metálicos;
geotêxteis; dreno para construção;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905802527 21/01/2013
003
Tit.JOSÉ EDUARDO DA ROCHA VELHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01083977776
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BÁVARO CONSULTING
NCL(10) 35 avaliações de negócios - [informação
em]; avaliações de negócios - [consultoria em];
avaliações de negócios - [assessoria em]; avaliações
de negócios; consultoria em gestão de pessoal [informação em]; consultoria em gestão de pessoal [consultoria em]; consultoria em gestão de pessoal [assessoria em]; consultoria em gestão de pessoal;
consultoria em organização de negócios [informação em]; consultoria em organização de
negócios - [consultoria em]; consultoria em
organização de negócios - [assessoria em];
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios - [informação em];
consultoria profissional em negócios - [consultoria
em]; consultoria profissional em negócios [assessoria em]; consultoria profissional em
negócios; custo (análise de -) - [informação em];
custo (análise de -) - [consultoria em]; custo (análise
de -) - [assessoria em]; custo (análise de -);
econômicas (previsões -) - [informação em];
econômicas (previsões -) - [consultoria em];
econômicas (previsões -) - [assessoria em];
econômicas
(previsões
-);
informações
(levantamento de -) de negócios - [informação em];
informações (levantamento de -) de negócios [consultoria em]; informações (levantamento de -) de
negócios
[assessoria
em];
informações
(levantamento de -) de negócios; informações de
negócios - [informação em]; informações de
negócios - [consultoria em]; informações de negócios
- [assessoria em]; informações de negócios;
levantamentos de informações de negócios [informação em]; levantamentos de informações de
negócios - [consultoria em]; levantamentos de
informações de negócios - [assessoria em];
levantamentos de informações de negócios;
negócios (assessoria em gestão de -) - [informação
em]; negócios (assessoria em gestão de -) [consultoria em]; negócios (assessoria em gestão de
-) - [assessoria em]; negócios (assessoria em gestão
de -); negócios (avaliações de -) - [informação em];
negócios (avaliações de -) - [consultoria em];
negócios (avaliações de -) - [assessoria em];
negócios (avaliações de -); negócios (consultoria em
gestão de -) - [informação em]; negócios (consultoria
em gestão de -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria em gestão de -) - [assessoria em];
negócios (consultoria em gestão de -); negócios
(consultoria em gestão e organização de -) [informação em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -) - [consultoria em]; negócios
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(consultoria em gestão e organização de -) [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (consultoria profissional
em -) - [informação em]; negócios (consultoria
profissional em -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria profissional em -) - [assessoria em];
negócios (consultoria profissional em -); negócios
(informações de -) - [informação em]; negócios
(informações de -) - [consultoria em]; negócios
(informações de -) - [assessoria em]; negócios
(informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (pesquisa em -) [informação em]; negócios (pesquisa em -) [consultoria em]; negócios (pesquisa em -) [assessoria em]; negócios (pesquisa em -); pesquisa
em negócios - [informação em]; pesquisa em
negócios - [consultoria em]; pesquisa em negócios [assessoria em]; pesquisa em negócios; previsões
econômicas
[informação
em];
previsões
econômicas
[consultoria
em];
previsões
econômicas
[assessoria
em];
previsões
econômicas; assessoria, consultoria e informação
em gestão de negócios para companhias industriais
ou comerciais - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios
para companhias industriais ou comerciais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios; assessoria, consultoria e
informações estatísticas - [informação em];
assessoria, consultoria e informações estatísticas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações estatísticas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações estatísticas;
levantamento mercadológico - [informação em];
levantamento mercadológico - [consultoria em];
levantamento mercadológico - [assessoria em];
levantamento mercadológico;
Procurador: MILENA TESSER
No.905802543 21/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524550000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACelular
NCL(10) 09 cartões inteligentes [cartões com circuito
integrado]; chips [circuitos integrados]; telefone
(aparelhos de -); telefone (receptores de -); telefones
(kits hands free para -); telefones portáteis;
telefônicos (transmissores -); toques para celulares
[downloadable]; aparelho, placa e acessórios de
telecomunicação; caixa [estojo] para telefone celular;
cartão
de
crédito
telefônico
codificado
magneticamente ou contendo chip; central
telefônica; molduras plásticas (frente removível) para
celulares e calculadoras;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905802586 21/01/2013
003
Tit.JOSÉ EDUARDO DA ROCHA VELHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01083977776
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BÁVARO CONSULTING
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NCL(10) 36 administração financeira - [informação
em]; administração financeira - [consultoria em];
administração financeira - [assessoria em];
administração financeira; análise financeira [informação em]; análise financeira - [consultoria
em]; análise financeira - [assessoria em]; análise
financeira; avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis] - [informação em]; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis] - [consultoria em];
avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis] [assessoria em]; avaliação financeira [seguros,
bancos, imóveis]; capital (investimentos de -)
[finanças] - [informação em]; capital (investimentos
de -) [finanças] - [consultoria em]; capital
(investimentos de -) [finanças] - [assessoria em];
capital (investimentos de -) [finanças]; consultoria
financeira - [informação em]; consultoria financeira [consultoria em]; consultoria financeira - [assessoria
em]; consultoria financeira; financeira (administração
-) - [informação em]; financeira (administração -) [consultoria em]; financeira (administração -) [assessoria em]; financeira (administração -);
financeira (avaliação -) [seguros, bancos, imóveis] [informação em]; financeira (avaliação -) [seguros,
bancos, imóveis] - [consultoria em]; financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis] - [assessoria
em]; financeira (avaliação -) [seguros, bancos,
imóveis]; financeira (consultoria -) - [informação em];
financeira (consultoria -) - [consultoria em]; financeira
(consultoria -) - [assessoria em]; financeira
(consultoria -); financeiras (informações -) [informação em]; financeiras (informações -) [consultoria em]; financeiras (informações -) [assessoria em]; financeiras (informações -);
financiamento (serviços de -) - [informação em];
financiamento (serviços de -) - [consultoria em];
financiamento (serviços de -) - [assessoria em];
financiamento (serviços de -); fundos de
investimentos [finanças] - [informação em]; fundos
de investimentos [finanças] - [consultoria em]; fundos
de investimentos [finanças] - [assessoria em]; fundos
de investimentos [finanças]; fundos de pensão
[aposentadoria] - [informação em]; fundos de pensão
[aposentadoria] - [consultoria em]; fundos de pensão
[aposentadoria] - [assessoria em]; fundos de pensão
[aposentadoria]; fundos mútuos - [informação em];
fundos mútuos - [consultoria em]; fundos mútuos [assessoria em]; fundos mútuos; informações
financeiras - [informação em]; informações
financeiras - [consultoria em]; informações
financeiras
- [assessoria em]; informações
financeiras; investimentos de capital [finanças] [informação em]; investimentos de capital [finanças] [consultoria em]; investimentos de capital [finanças] [assessoria em]; investimentos de capital [finanças];
administração de carteira de valor mobiliário [informação em]; administração de carteira de valor
mobiliário - [consultoria em]; administração de
carteira de valor mobiliário - [assessoria em];
administração de carteira de valor mobiliário;
administração de fundo de investimento [informação em]; administração de fundo de
investimento - [consultoria em]; administração de
fundo de investimento - [assessoria em];
administração de fundo de investimento; agente
autônomo de investimento - [informação em]; agente
autônomo de investimento - [consultoria em]; agente
autônomo de investimento - [assessoria em]; agente
autônomo de investimento; assessoria, consultoria e
administração de investimentos de terceiros [informação em]; assessoria, consultoria e
administração de investimentos de terceiros [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
administração de investimentos de terceiros [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
administração de investimentos de terceiros;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio - [informação em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio; assessoria, consultoria
e informação em administração de riscos financeiros
- [informação em]; assessoria, consultoria e

informação em administração de riscos financeiros [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de riscos financeiros [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de riscos financeiros;
assessoria, consultoria e informação em fundo de
investimentos - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em fundo de investimentos
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em fundo de investimentos - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em fundo
de investimentos; assessoria, consultoria e
informação em investimentos - [informação em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em investimentos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos;
assessoria,
consultoria e informação em mercado de ações [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em mercado de ações - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em mercado de
ações - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em mercado de ações; assessoria,
consultoria e informação em planejamento financeiro
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em planejamento financeiro - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
planejamento financeiro - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro; assessoria, consultoria e
informação na área econômico-financeira [informação em]; assessoria, consultoria e
informação na área econômico-financeira [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação na área econômico-financeira [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
na
área
econômico-financeira;
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [informação em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores; assessoria, consultoria e
informações sobre investimento bancário [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre investimento bancário [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre investimento bancário [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
investimento
bancário;
capitalização [serviços financeiros] - [informação
em]; capitalização [serviços financeiros] - [consultoria
em]; capitalização [serviços financeiros] - [assessoria
em]; carteira de investidor estrangeiro [serviços
financeiros] - [informação em]; carteira de investidor
estrangeiro [serviços financeiros] - [consultoria em];
carteira de investidor estrangeiro [serviços
financeiros] - [assessoria em]; carteira de investidor
estrangeiro [serviços financeiros]; clube de
investimento [serviços financeiros] - [informação em];
clube de investimento [serviços financeiros] [consultoria em]; clube de investimento [serviços
financeiros] - [assessoria em]; clube de investimento
[serviços financeiros]; constituição e administração
de fundo de investimento [serviços financeiros] [informação em]; constituição e administração de
fundo de investimento [serviços financeiros] [consultoria em]; constituição e administração de
fundo de investimento [serviços financeiros] [assessoria em]; constituição e administração de
fundo de investimento [serviços financeiros]; informe
financeiro relacionado à assessoria econômicofinanceira - [informação em]; informe financeiro
relacionado à assessoria econômico-financeira [consultoria em]; informe financeiro relacionado à
assessoria econômico-financeira - [assessoria em];
informe financeiro relacionado à assessoria
econômico-financeira; perícia técnica na área de
economia - [informação em]; perícia técnica na área
de economia - [consultoria em]; perícia técnica na
área de economia - [assessoria em]; perícia técnica
na área de economia; serviços de consultoria
econômica - [informação em]; serviços de consultoria

888 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

econômica - [consultoria em]; serviços de consultoria
econômica - [assessoria em]; serviços de consultoria
econômica;
Procurador: MILENA TESSER
No.905802594 21/01/2013
003
Tit.FERNANDA TITZ DE REZENDE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27865757883
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HR Synapse
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
serviços de recursos humanos para empresas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em serviços de recursos humanos para
empresas - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em serviços de recursos humanos para
empresas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905802624 21/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524550000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACelular
NCL(10) 35 informação comercial e aconselhamento
a consumidores; atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; habilitação de
celular [serviço de cadastro]; programas de cartão de
pontuação (tipo programa de milhagem/fidelidade);
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, intermediação comercial para os
seus associados.;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905802667 21/01/2013
Tit.LEANDRO ALVES MIOLLA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07258579000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NIMBUS ERP
NCL(10) 42 software como serviço [saas];
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905802691 21/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524550000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACelular
NCL(10) 38 canais de telecomunicação (provimento
de-), para serviços de telecompras; celular
(comunicação
por
telefone
-);
computador
(comunicação por terminais de -); computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-); correio eletrônico; fornecimento de acesso a
banco de dados; telechamadas (serviços de -) [rádio,
telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica];
telecomunicações
(serviços
de
roteamento e junção de -); transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
comunicação no campo áudio visual; correio,
transmissão de mensagem; fornecimento de canais
de telecomunicação para serviços de venda à
distância [ompi]; habilitação de celular [serviço de
telecomunicação]; provimento de acesso a lojas
eletrônicas
[telecomunicação];
serviços
de
carregamento, compartilhamento e postagem de
fotos áudio e vídeo [transmissão]; serviços de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação];
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905802764 21/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
(BR/SP)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524550000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACCelular
NCL(10) 09 cartões inteligentes [cartões com circuito
integrado]; chips [circuitos integrados]; receptores de
telefone; telefone (aparelhos de -); telefones (kits
hands free para -); telefones portáteis; telefônicos
(transmissores
-);
toques
para
celulares
[downloadable]; aparelho, placa e acessórios de
telecomunicação; caixa [estojo] para telefone celular;
cartão
de
crédito
telefônico
codificado
magneticamente ou contendo chip; central
telefônica; molduras plásticas (frente removível) para
celulares e calculadoras;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905802802 21/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524550000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACCelular
NCL(10) 35 atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor]; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos); comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
habilitação de celular [serviço de cadastro];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade); serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
intermediação comercial para os seus associados.;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905802837 21/01/2013
003
Tit.'GOTA DOCE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
LTDA - ME' (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14410012000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GOTA DOCE
NCL(10) 29 cebolas em conserva; fígado; fruta
(pedaços de -); frutas (geléias de -); frutas (polpa de
-); frutas (saladas de -); frutas congeladas; frutas
conservadas em álcool; frutas cozidas; frutas
cristalizadas; frutas em conserva; frutas enlatadas;
frutas, legumes e verduras cozidos; frutas, legumes
e verduras em conserva; frutas, legumes e verduras
secos; grãos de soja, em conserva, para uso
alimentar; legumes (saladas de -); legumes
enlatados; nozes preparadas; pedaços de fruta;
pepinos em conserva; picles; polpas de frutas;
banana; cenoura em conserva; legume em conserva;
nabo; palmito (em conserva); polpa de tomate;
tomate seco; vegetal em conserva;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905802870 21/01/2013
003
Tit.LOKAMINAS EQUIPAMENTOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10759717000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOKAMINAS
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
aluguel de escavadeiras; aluguel de guindaste;
terraplanagem; aluguel de compressores;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905802918 21/01/2013
003
Tit.'GOTA DOCE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
LTDA - ME' (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14410012000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GOTA DOCE
NCL(10) 32 bebidas não-alcoólicas; extratos de fruta
não alcoólicos; fruta (bebidas não alcoólicas à base
de -); frutas (sucos de -); suco de fruta;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905802934 21/01/2013

003

Tit.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524550000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACCelular
NCL(10) 38 celular (comunicação por telefone -);
computador (comunicação por terminais de -);
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-); correio eletrônico;
fornecimento de acesso a banco de dados;
telechamadas (serviços de -) [rádio, telefone ou
outros
meios
de
comunicação
eletrônica];
telecomunicações (serviços de roteamento e junção
de -); transmissão de mensagens e de imagens por
meio de computador; assessoria, consultoria e
informação em comunicação no campo áudio visual;
correio, transmissão de mensagem; fornecimento de
canais de telecomunicação para serviços de venda à
distância [ompi]; habilitação de celular [serviço de
telecomunicação]; provimento de acesso a lojas
eletrônicas
[telecomunicação];
serviços
de
carregamento, compartilhamento e postagem de
fotos áudio e vídeo [transmissão]; serviços de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação];
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905802942 21/01/2013
003
Tit.SYNC. ME LTD. (IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8928207
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SYNC.ME
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados
[programas]; computador (programas operacionais
para -) [gravados];
Procurador: PACHECO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.905802977 21/01/2013
003
Tit.UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60665981000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FeriSept
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
medicamentos para uso veterinário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905802985 21/01/2013
003
Tit.LABOVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34362558000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BYBOS
NCL(10) 03 cosméticos para animais; desodorizante
para animais de estimação; loções para uso
cosmético;
perfumes;
sabões;
sabonete
desodorante; sabonetes; talco para toalete; xampus
para animais de estimação;
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.905803000 21/01/2013
003
Tit.BARBARA LIMA BRAGA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00024208302
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Tuntz Tour
NCL(10) 43 acomodações temporárias (reservas de
-) - [informação em]; acomodações temporárias
(reservas de -); agências de acomodações [hotéis,
pensões] - [informação em]; agências de
acomodações [hotéis, pensões]; aluguel de
acomodações temporárias - [informação em]; aluguel
de acomodações temporárias; casas para turistas
[alojamento] - [informação em]; casas para turistas
[alojamento]; colônia de férias [alojamento] [informação em]; colônia de férias [alojamento];
férias (colônia de -) [alojamento] - [informação em];
férias (colônia de -) [alojamento]; hotéis - [informação
em]; hotéis; provimento de acomodações em
acampamento - [informação em]; provimento de
acomodações em acampamento; reservas em hotéis
- [informação em]; reservas em hotéis; turistas
(casas para -) - [informação em]; turistas (casas para
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-); albergue - [informação em]; albergue; assessoria,
consultoria e informação em viagens [alojamento e
reservas] - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em viagens [alojamento e reservas] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em viagens [alojamento e reservas] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em viagens [alojamento e reservas]; spa
[serviço de hospedagem e fornecimento de
refeições] - [informação em]; spa [serviço de
hospedagem e fornecimento de refeições];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905803019 21/01/2013
003
Tit.VALUE PHARMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12417650000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EQUALIV MATER
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
nutricionais
(complementos
-);
preparações
farmacêuticas; suplementos alimentares minerais;
vitaminas (preparações para -); complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905803035 21/01/2013
003
Tit.MARCELO BORSARI DEPERAO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11212812816
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: shopviagens
NCL(10) 39 acompanhamento de viajantes [informação em]; acompanhamento de viajantes [consultoria em]; acompanhamento de viajantes [assessoria em]; acompanhamento de viajantes;
aluguel de veículos - [informação em]; aluguel de
veículos - [consultoria em]; aluguel de veículos [assessoria em]; aluguel de veículos; cruzeiros
(organização de -) [viagens] - [informação em];
cruzeiros (organização de -) [viagens] - [consultoria
em]; cruzeiros (organização de -) [viagens] [assessoria em]; cruzeiros (organização de -)
[viagens]; excursões (organização de -) - [informação
em]; excursões (organização de -) - [consultoria em];
excursões (organização de -) - [assessoria em];
excursões (organização de -); locação de
automóveis - [informação em]; locação de
automóveis - [consultoria em]; locação de
automóveis - [assessoria em]; locação de
automóveis; organização de cruzeiros [viagens] [informação em]; organização de cruzeiros [viagens]
- [consultoria em]; organização de cruzeiros
[viagens] - [assessoria em]; organização de cruzeiros
[viagens]; organização de excursões - [informação
em]; organização de excursões - [consultoria em];
organização de excursões - [assessoria em];
organização de excursões; reserva de assentos para
viagem - [informação em]; reserva de assentos para
viagem - [consultoria em]; reserva de assentos para
viagem - [assessoria em]; reserva de assentos para
viagem; reservas para viagens - [informação em];
reservas para viagens - [consultoria em]; reservas
para viagens - [assessoria em]; reservas para
viagens; transporte de passageiros - [informação
em]; transporte de passageiros - [consultoria em];
transporte de passageiros - [assessoria em];
transporte de passageiros; transporte de viajantes [informação em]; transporte de viajantes [consultoria em]; transporte de viajantes [assessoria em]; transporte de viajantes; viagens
(reservas para -) - [informação em]; viagens
(reservas para -) - [consultoria em]; viagens
(reservas para -) - [assessoria em]; viagens
(reservas para -); viajantes (acompanhamento de -) [informação em]; viajantes (acompanhamento de -) [consultoria em]; viajantes (acompanhamento de -) [assessoria em]; viajantes (acompanhamento de -);
viajantes (transporte de -) - [informação em];
viajantes (transporte de -) - [consultoria em];
viajantes (transporte de -) - [assessoria em];
viajantes (transporte de -); visitas turísticas [informação em]; visitas turísticas - [consultoria em];
visitas turísticas - [assessoria em]; visitas turísticas;
agência de viagem, exceto reserva de hotel -
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[informação em]; agência de viagem, exceto reserva
de hotel - [consultoria em]; agência de viagem,
exceto reserva de hotel - [assessoria em]; agência
de viagem, exceto reserva de hotel; agente de
viagem - [informação em]; agente de viagem [consultoria em]; agente de viagem - [assessoria
em]; agente de viagem; assessoria consultoria e
informação em empreendimento turístico [informação
em];
assessoria
consultoria
e
informação em empreendimento turístico [consultoria em]; assessoria consultoria e informação
em empreendimento turístico - [assessoria em];
assessoria
consultoria
e
informação
em
empreendimento turístico; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo; emissão e venda de passagens [informação em]; emissão e venda de passagens [consultoria em]; emissão e venda de passagens [assessoria em]; emissão e venda de passagens;
guia de turismo - [informação em]; guia de turismo [consultoria em]; guia de turismo - [assessoria em];
guia de turismo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905803078 21/01/2013
003
Tit.LUIZ PEDRO ABDALA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05050988810
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTAÇÃO ODONTO MONTES CLAROS
NCL(10) 44 odontologia [cirurgião-dentista];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905803094 21/01/2013
003
Tit.VALUE PHARMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12417650000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YOUVITA
NCL(10) 03 cosméticos; cremes cosméticos; óleos
para uso cosmético; pomadas para uso cosmético;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905803108 21/01/2013
003
Tit.CONFECÇÕES BRUNS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75270488000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Bruns Jeans
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
calças compridas; camisas; camisetas; jaquetas;
saias; vestuário *;
Procurador: AGOSTINHO DE MELO
No.905803124 21/01/2013
003
Tit.VALUE PHARMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12417650000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: YOUVITA
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
nutricionais
(complementos
-);
preparações
farmacêuticas; suplementos alimentares minerais;
vitaminas (preparações para -); complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em barra para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905803191 21/01/2013
003
Tit.CIADIDEIAS MARKETING E COMUNICACAO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96405162000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CIA DE IDEIAS
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade -

[consultoria em]; agências de publicidade [assessoria
em];
agências
de
publicidade;
propaganda - [informação em]; propaganda [consultoria em]; propaganda - [assessoria em];
propaganda; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade por
qualquer meio - [informação em]; publicidade por
qualquer meio - [consultoria em]; publicidade por
qualquer meio - [assessoria em]; publicidade por
qualquer meio;
Procurador: SCORPIONS MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.905803213 21/01/2013
003
Tit.INTER DYNAMIC GROUP IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00318274000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REEL CODE
NCL(10) 09 código de barras (leitores de -);
computador (programas de -) [para download];
computador (programas de -), gravados; leitores de
código de barras;
Procurador: MOISÉS ISAIAS DA SILVA
No.905803221 21/01/2013
003
Tit.JORGE VARGAS NETO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07835411636
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: My News
NCL(10) 38 comunicação por terminais de
computador; agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905803248 21/01/2013
003
Tit.LUCIANO DA SILVA CABRAL (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16768511000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INSERLETRIC
NCL(10) 37 ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -); instalação e reparo de elevadores;
instalação, manutenção e reparo de máquinas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905803272 21/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANABOLICIOUS
NCL(10) 30 alimentos farináceos; barras de cereais
hiperprotéicas; cacau (bebidas à base de -); cacau
(bebidas de -) com leite; cereais (preparações feitas
com -); cereais secos (flocos de -); engrossar
alimentos (agentes para -) em cozimento; engrossar
creme batido (preparações para -); essências para
alimentos [exceto essências etéreas e óleos
essenciais]; farinhas*; germen de trigo para
alimentação humana; barra dietética de cereais;
complemento/ suplemento alimentar composto por
cereais [não medicinal]; farinha integral [uso
alimentar]; floco de cereal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905803280 21/01/2013
003
Tit.JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05693210000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: vassoura dunas
NCL(10) 21 baldes; desentupidores de pia;
pregadores para roupa; utensílios de uso doméstico;
vassouras; escova usada na limpeza doméstica;
rodo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905803299 21/01/2013
003
Tit.MARCOS DANILO DE ARAÚJO BARROS - ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10878018000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: D'PHIA
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; botas *; calçados *;
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calçados em geral *; calças; calças compridas;
calções de banho [sungas]; camisas; camisetas;
capuzes [vestuário]; casacos [vestuário]; chapéus,
bonés etc; chinelos [pantufas]; cintas [roupa íntima];
cintos [vestuário]; cintos porta-moedas [vestuário];
coletes; coletes [roupa íntima]; combinação [roupa
íntima]; combinações [vestuário]; corpete; cuecas;
espartilhos; faixas [vestuário]; faixas para a cabeça
[vestuário]; jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis
[vestuário]; leggings [calças]; lenços de pescoço;
ligas; ligas de meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário];
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
máscaras para dormir; meias; meias-calças; paletós;
peles [vestuário]; penhoar; pijamas; robe; roupa de
baixo; roupa íntima; roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; roupas de banho; roupas de
couro; roupas de imitação couro; roupas íntimas
absorventes de transpiração; roupas íntimas
antitranspirantes; roupões de banho; saias; saiascalças; sandálias; sapatos de praia; sobretudos
[vestuário]; suéteres; sungas; suspensórios; sutiãs;
ternos; trajes de banho; vestuário *; véus [vestuário];
xales; baby-doll; bermuda para prática de esporte;
biquíni; boné; calçado esportivo; calção para banho;
camisola; canga; chinelo [vestuário comum];
chuteira; cinta [vestuário comum]; echarpe; maiô; tira
(faixa) para a cabeça; viseiras [chapelaria];
Procurador: IMPAR - AGÊNCIA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL LTDA
No.905803302 21/01/2013
003
Tit.INTER DYNAMIC GROUP IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00318274000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BILLBOARDILITY
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet;
Procurador: MOISÉS ISAIAS DA SILVA
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sungas; suspensórios; sutiãs; ternos; trajes de
banho; vestuário *; véus [vestuário]; xales; baby-doll;
bandagem elástica [vestuário]; bermuda para prática
de esporte; biquíni; boné; calçado esportivo; calção
para banho; camisola; canga; chinelo [vestuário
comum]; cinta [vestuário comum]; echarpe; maiô;
roupa íntima descartável; tira (faixa) para a cabeça;
viseiras [chapelaria];
Procurador: IMPAR - AGÊNCIA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL LTDA
No.905803361 21/01/2013
003
Tit.VALUE PHARMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12417650000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIT2YOU
NCL(10) 03 cosméticos; cremes cosméticos; óleos
para uso cosmético; pomadas para uso cosmético;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905803370 21/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANABOLICIOUS
NCL(10) 29 bebidas lácteas [onde o leite
predomina]; geléias para uso alimentar; cápsula de
gelatina pura para uso alimentar; cápsula de óleo
vegetal
para
uso
alimentar;
preparados,
complementos e suplementos alimentares à base de
albumina; preparados, complementos e suplementos
alimentares à base de proteína;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905803400 21/01/2013
Tit.SUSPENFLEX - INDUSTRIA DE
COMPONENTES DE BORRACHA LTDA - ME
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10519432000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SF SUSPENFLEX

003

No.905803329 21/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANABOLICIOUS
NCL(10) 32 bebidas à base de soro de leite; bebidas
efervescentes
(pastilhas
para
-);
bebidas
efervescentes (pós para -); bebidas não alcoólicas à
base de fruta; bebidas não-alcoólicas; isotônicas
(bebidas -); bebida energética não alcoólica;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905803353 21/01/2013
003
Tit.MARCOS DANILO DE ARAÚJO BARROS - ME
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10878018000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RAYBOY
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bandanas;
bermudas; blazers [vestuário]; bonés; botas *;
calçados *; calçados de madeira; calçados em geral
*; calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisas; camisetas; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; chapéus [chapelaria]; chapéus,
bonés etc; chinelos [pantufas]; cintas [roupa íntima];
cintos [vestuário]; cintos porta-moedas [vestuário];
coletes; coletes [roupa íntima]; combinação [roupa
íntima]; combinações [vestuário]; corpete; cuecas;
espartilhos; faixas [vestuário]; faixas para a cabeça
[vestuário]; jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis
[vestuário]; leggings [calças]; lenços de pescoço;
ligas; ligas de meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário];
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
máscaras para dormir; meias; meias absorventes de
transpiração; meias-calças; peles [vestuário];
penhoar; pijamas; robe; roupa de baixo; roupa
íntima; roupa para ginástica; roupa para ginástica
[colante]; roupas de banho; roupas de couro; roupas
de imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupões de banho; saias; saias-calças; sandálias;
sapatos de praia; sobretudos [vestuário]; suéteres;

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 12 amortecedores para suspensão de
veículos; engates para veículos terrestres;
suspensão (amortecedores para -) de veículos;
bucha de borracha para automóvel; dispositivo de
vedação para veículo; elos de ligação (parte de
veículos); tirantes de união (parte de veículos);
Procurador: ODIVAM PAIM SIQUEIRA
No.905803418 21/01/2013
003
Tit.JFA COSMÉTICOS E AFINS EIRELI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15657035000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BELEZA24H

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1

NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de óleos essenciais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de óleos essenciais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais; comércio (através de qualquer meio) de
preparações higiênicas para uso medicinal [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações higiênicas para uso medicinal
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações higiênicas para uso medicinal
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações higiênicas para uso medicinal;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905803426 21/01/2013
003
Tit.SUPRITEX PRODUTOS DE INFORMATICA E
ESCRITORIO LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16895456000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPRITEX - TONERS E CARTUCHOS
REMANUFATURADOS
NCL(10) 37 recarga de cartuchos de toner [informação em]; recarga de cartuchos de toner;
recarga para cartucho de impressora (serviço de -) [informação em]; recarga para cartucho de
impressora (serviço de -); serviços de recarga de
cartuchos ou toner vazios - [informação em];
serviços de recarga de cartuchos ou toner vazios;
Procurador: LEANDRO BONVECHIO
No.905803434 21/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANABOLICIOUS
NCL(10) 05 albumina (alimentos à base de -) para
uso medicinal; albumina (preparações à base de -)
para uso medicinal; albumina (suplemento alimentar
de -); alimentos dietéticos (preparações para -)
adaptados para uso medicinal; enzimas (suplemento
alimentar de -); glicose (suplemento alimentar de-);
nutricionais (complementos -); proteína (suplemento
alimentar de -); suplementos alimentares minerais;
barra dietética para suplementação nutricional, para
fins medicinais; complemento/ suplemento alimentar
para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em barra
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em líquido para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em pó para uso
medicinal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905803442 21/01/2013
003
Tit.VALUE PHARMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12417650000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VIT2YOU
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
nutricionais
(complementos
-);
preparações
farmacêuticas; suplementos alimentares minerais;
vitaminas (preparações para -); complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em barra para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
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Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905803450 21/01/2013
003
Tit.PNEUS TURBO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA
EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09282847000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PNEUS TURBO

CFE(4) 2.1.2; 18.1.21; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905803469 21/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANABOLICIOUS
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [consultoria
em];
propaganda;
assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios para companhias industriais ou comerciais;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio; publicidade
por qualquer meio;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905803477 21/01/2013
003
Tit.BUJACHER FRANÇA CAFES DO BRASIL LTDA
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09284698000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BUJACHER & FRANÇA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 40 destruição de lixo e resíduos [informação em]; destruição de lixo e resíduos [consultoria em]; destruição de lixo e resíduos [assessoria em]; destruição de lixo e resíduos; lixo
(tratamento de -) [transformação] - [informação em];
lixo (tratamento de -) [transformação] - [consultoria
em]; lixo (tratamento de -) [transformação] [assessoria
em];
lixo
(tratamento
de
-)
[transformação]; lixo e resíduos (destruição de -) [informação em]; lixo e resíduos (destruição de -) [consultoria em]; lixo e resíduos (destruição de -) [assessoria em]; lixo e resíduos (destruição de -); lixo
e resíduos (reciclagem de -) - [informação em]; lixo e
resíduos (reciclagem de -) - [consultoria em]; lixo e
resíduos (reciclagem de -) - [assessoria em]; lixo e
resíduos (reciclagem de -); separação de resíduo
urbano para reciclagem - [informação em];
separação de resíduo urbano para reciclagem [consultoria em]; separação de resíduo urbano para
reciclagem - [assessoria em]; separação de resíduo
urbano para reciclagem;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905803493 21/01/2013
003
Tit.VALUE PHARMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12417650000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SMARTZEN
NCL(10) 03 cosméticos; cremes cosméticos; óleos
para uso cosmético; pomadas para uso cosmético;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905803507 21/01/2013
003
Tit.HONEST CONT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11282524000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESQUADRA CONTÁBIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para bebês - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para bebês;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 contabilidade; assessoria, consultoria e
informação em auditoria; assessoria, consultoria e
informação em contabilidade - [informação em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em contabilidade;
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas; organização e
administração de empresa; auditoria em negócios;
Procurador: ISAQUE PEREIRA DA SILVA

No.905803485 21/01/2013
Tit.CONSPIZZA HIDROSSEMEADURA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76931799000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSPIZZA

No.905803515 21/01/2013
003
Tit.INTER DYNAMIC GROUP IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00318274000123
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 1.1.25; 9.1.7
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet;
Procurador: MOISÉS ISAIAS DA SILVA
No.905803523 21/01/2013
003
Tit.BM PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09364856000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANSOMA
NCL(10) 36 consultoria financeira; assessoria,
consultoria e administração de investimentos de
terceiros; assessoria, consultoria e informação em
administração de patrimônio; assessoria, consultoria
e informação em administração de riscos financeiros;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos; serviços de consultoria econômica [informação em]; serviços de consultoria econômica [consultoria em]; serviços de consultoria econômica [assessoria em]; serviços de consultoria econômica;
participação em outras sociedades - [informação
em]; participação em outras sociedades [consultoria em]; participação em outras sociedades
- [assessoria em]; participação em outras
sociedades;
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.905803531 21/01/2013
003
Tit.VALUE PHARMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12417650000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SMARTZEN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
nutricionais
(complementos
-);
preparações
farmacêuticas; suplementos alimentares minerais;
vitaminas (preparações para -); complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em barra para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905803540 21/01/2013
Tit.CARLOS LAZARO DA CRUZ (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02964414572
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORQUESTRA YEMANJÁ

003

CFE(4) 7.5.25; 24.17.13; 27.5.1
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -) [informação em]; composição musical (serviços de -);

892 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

produção musical - [informação em]; produção
musical;
banda
de
música
[serviços
de
entretenimento] - [informação em]; banda de música
[serviços de entretenimento]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [informação em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; grupo musical [informação em]; grupo musical;
Procurador: HÉBER FERNANDES DOURADO
No.905803558 21/01/2013
003
Tit.PIETRO OCCIUZZI DE MELO SOUSA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32871437866
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORB DIGITAL BRANDING

NCL(10) 44 animais (toalete de-); animais de
estimação (toalete de -); criação de animais; toalete
de animais; toalete de animais de estimação;
veterinária (assistência -); higiene animal [toalete
animal];
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905803612 21/01/2013
003
Tit.R. NAKAYAMA ASSESSORIA EMPRESARIAL ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07488142000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SOTAI
CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 44 serviços de terapia;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905803582 21/01/2013
003
Tit.INTER DYNAMIC GROUP IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00318274000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BEYOND VISION
NCL(10) 16 revistas [periódicos]; hebdomadário
[semanário; publicação];
Procurador: MOISÉS ISAIAS DA SILVA

CFE(4) 27.5.12
NCL(10)
42
consultoria
em
design
e
desenvolvimento de hardware de computador;
criação e manutenção de web sites para terceiros;
hospedagem de web sites; análise e processamento
de dados [serviço de informática]; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905803566 21/01/2013
Tit.CARLOS LAZARO DA CRUZ (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02964414572
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDO LERO-LERO

No.905803590 21/01/2013
Tit.VOILA EVENTOS LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15776664000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVAH

003

003

CFE(4) 26.1.1; 26.1.4; 27.5.1
NCL(10) 41 entretenimento - [informação em];
entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [informação em]; entretenimento [lazer]
(informações
sobre
-);
informações
sobre
entretenimento
[lazer]
[informação
em];
informações sobre entretenimento [lazer]; produção
musical - [informação em]; produção musical; teatro
de variedades [espetáculos musicais] - [informação
em]; teatro de variedades [espetáculos musicais];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [informação em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento]; serviços
de lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social - [informação em]; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social; serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento
- [informação em]; serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento;
Procurador: HÉBER FERNANDES DOURADO

CFE(4) 8.7.7; 9.7.19; 11.1.10; 11.3.18; 27.5.1
NCL(10) 35 organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [assessoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários;
Procurador: VALOR MARCAS E PATENTES S/S
LTDA
No.905803604 21/01/2013
Tit.DONNA PET LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09606642000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DONNA PET

No.905803574 21/01/2013
003
Tit.IVAN CARLOS SIMÕES RODRIGUES (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87837200900
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FITALLY
CFE(4) 27.5.1

003

CFE(4) 26.1.5; 26.1.10; 27.5.1,27.5.9-10
NCL(10) 41 animais (treinamento de -); colóquios
(organização e apresentação de -) - [informação em];
colóquios (organização e apresentação de -) [consultoria em]; colóquios
(organização e
apresentação de -) - [assessoria em]; colóquios
(organização e apresentação de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento] [informação em]; competições (organização de -)
[educação ou entretenimento] - [consultoria em];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [assessoria em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -) [informação
em];
competições
desportivas
(organização de -) - [consultoria em]; competições
desportivas (organização de -) - [assessoria em];
competições desportivas (organização de -);
conferências (organização e apresentação de -) [informação em]; conferências (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
conferências (organização e apresentação de -);
congressos (organização e apresentação de -) [informação em]; congressos (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
congressos (organização e apresentação de -);
cursos por correspondência - [informação em];
cursos por correspondência - [consultoria em];
cursos por correspondência - [assessoria em];
cursos por correspondência; ensino (serviços de -) [informação em]; ensino (serviços de -) - [consultoria
em]; ensino (serviços de -) - [assessoria em]; ensino
(serviços de -); exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos - [informação em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos
[consultoria
em];
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos [assessoria em]; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos; filmagem em vídeo;
instrução (serviços de -); organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização
de
competições
desportivas;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e
apresentação de seminários; organização e
apresentação
de
simpósios;
orientação
[treinamento]; produção de filmes, exceto para fins
de publicidade; produção de programas de rádio e
televisão; produção de vídeos; publicação de livros;
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable]; rádio (programas de entretenimento
de -); rádio e televisão (produção de programas de -
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); simpósios (organização e apresentação de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
treinamento de animais; adestramento de animal;
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução] - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[informação
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ensino; cursos livres [ensino] [informação em]; cursos livres [ensino] - [consultoria
em]; cursos livres [ensino] - [assessoria em]; cursos
livres [ensino]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download];
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo.; provimento de web site disponibilizando
fotos, áudio e vídeo não downloadble [serviço de
entretenimento]; escolas (serviços de -) [educação] [informação em]; escolas (serviços de -) [educação] [consultoria em]; escolas (serviços de -) [educação] [assessoria em]; escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905803620 21/01/2013
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -FETRANSPOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33747288000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
NCL(10) 16 jornais; livros; manuais [impressos];
mapas geográficos; periódicos; revistas [periódicos];
revistas em quadrinhos; cartão; cartão impresso para
crachá;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905803639 21/01/2013
003
Tit.AUGURI FASHION COMÉRCIO DE MODAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09572233000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MYA HAAS

CFE(4) 3.1.2; 5.13.7; 24.1.15; 24.9.2; 27.5.1
NCL(10) 25 calçados *;
Procurador: PEDRO SZAJNFERBER DE FRANCO
CARNEIRO
No.905803817 21/01/2013
003
Tit.ATRIUM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07175299000164
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATRIUM
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis;
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO
No.905803825 21/01/2013
003
Tit.INTER DYNAMIC GROUP IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00318274000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAZZAR WALK
NCL(10) 16 periódicos; revistas [periódicos];
Procurador: MOISÉS ISAIAS DA SILVA
No.905803833 21/01/2013
003
Tit.ATRIUM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07175299000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ATRIUM
NCL(10) 20 almofadas; anéis de cortinas;
aparadores [bufê]; apoio de cabeça [móveis];
armários; armários [guarda-louças]; armários para
medicamentos; armários para toalhas [móveis];
arquivos [móveis]; arquivos para fichas [móveis]; arte
(obras de -) de madeira, cera, gesso ou plástico;
artigos para cama [exceto roupa de cama]; assentos
[cadeiras]; assentos de metal; balcões; bambu;
bancadas de lavatório [mobiliário]; bancadas de
trabalho; bancos [móveis]; bandejas de mesas;
bandejas não metálicas *; banquinhos para os pés;
baú para brinquedos; baús não metálicos; berços;
bibliotecas (prateleiras para -); biombos; braçadeiras
não têxteis para cortinas; cabideiros não metálicos;
cabides; cabides não metálicos para vestuário;
cabides para vestuário; cadeiras [assentos]; cadeiras
altas para bebês; caixas de correio, exceto de metal
ou alvenaria; caixas de madeira ou matérias
plásticas; caixilhos para molduras [ripas]; caixões
(guarnições não metálicas para -); camas
(guarnições não metálicas para -); camas *; camas
d'água, exceto para uso medicinal; camas
hidrostáticas, exceto para uso medicinal; canapés
[móveis]; capas para vestuário [guarda-roupa];
carrinhos [mobiliário]; carrinhos de chá; carrinhos de
servir à mesa [móveis]; carteiras [móveis]; cavaletes
[mobiliário]; cercadinhos infantis (tapetes para -);
cercados para bebê; cestaria; cestos [canastras];
chá (carrinhos de -); chaminés (guarda-fogo para -)
[doméstico]; chaves (quadros para pendurar -);
cofres não metálicos; colchões *; colchões de ar,
exceto para uso medicinal; colchões de molas;
computadores (mesas com rodinhas para -);
conchas; contas (cortinas de -) para decoração;
cortinas (anéis de -); cortinas (ganchos para -);
cortinas (rodízios para -); cortinas (trilhos para -);
cortinas (varas para -); cortinas de bambu; cortinas
de contas para decoração; cubas não metálicas;
degraus não metálicos [escadas portáteis]; desenho
(mesas para -); dispensadores fixos não metálicos
de toalhas; divãs; divisórias de madeira para móveis;
dobradiças não metálicas; escadas (barras para
passadeiras de -); escadas portáteis, de madeira ou
plástico; escolar (mobiliário -); escritório (móveis
para -); escrivaninhas; espelho (placas de vidro para
-); espelhos; espelhos portáteis [espelhos para
banheiro]; espreguiçadeiras [cadeiras]; estátuas de
madeira, cera, gesso ou plástico; estatuetas de
madeira, cera, gesso ou plástico; estrados [madeira]
para cama; fichas (arquivos para -) [móveis]; flores
(pedestais para vasos de -); fogo (guarda-) para
chaminés; ganchos não metálicos para cabideiros;
ganchos para cortinas; garrafeiras; guarda-fogo para
chaminés; guarda-louças; jardineiras [móveis];
lamelas (persianas -) de interior; leques; maçanetas
de porta, não metálicas; maçanetas, não metálicas;
marcenaria (trabalhos de -); marfim, não trabalhado
ou semitrabalhado; medicamentos (armários para -);
mesa (carrinhos de servir à -) [móveis]; mesas *;
mesas com rodinhas para computadores; mesas de
massagem; mesas de metal; mesas para
datilografia; móbiles [decoração]; móbiles sonoros
[decoração]; mobiliário (peças de -); mobiliário
escolar; molas (colchões de -); molduras (ripas para

-) [caixilhos]; molduras [encaixilhamentos]; molduras
para quadros; móveis (divisórias de madeira para -);
móveis (guarnições não metálicas para -); móveis
(rodízios não metálicos para -); móveis de metal;
móveis para escritório; obras de arte de madeira,
cera, gesso ou plástico; passadeiras de escadas
(barras para -); pateras para cortinas; pedestais para
vasos de flores; penteadeiras; persianas de lamelas
de interior; persianas de madeira trançada
[mobiliário]; persianas de papel; persianas feitas de
matéria têxtil para janelas; persianas internas para
janelas [mobiliário]; pias (revestimentos removíveis
para -); placas de vidro para espelho; poltronas;
porta (maçanetas de -), não metálicas; portachapéus; porta-livros [móveis]; portáteis (espelhos -)
[espelhos para banheiro]; prateado (vidro -)
[espelhos]; prateleiras para armas; prateleiras para
armazenagem; prateleiras para arquivos [móveis];
prateleiras para máquinas de escrever; prateleiras
para móveis; quadros (molduras para -); quadros
[encaixilhamentos]; racks (ingl.); rattan (fr.); ripas
para molduras [caixilhos]; rodízios não metálicos
para móveis; rodízios para cortinas; roldanas de
plástico para persianas; rolos de cama [travesseiros];
sinos-dos-ventos [decoração]; sofás; suportes para
guarda-chuvas; suportes para máquinas de calcular;
tapetes para cercadinhos infantis; toalhas (armários
para -) [móveis]; toalhas (dispensadores fixos não
metálicos de -); travesseiros; travesseiros de ar,
exceto para uso medicinal; trilhos para cortinas;
varas não metálicas; varas para cortinas; vestuário
(cabides para -); vestuário (capas para -)
[armazenamento]; vidro prateado [espelhos]; vitrines;
vitrines [móveis]; altar [tipo de móvel]; apoio para
braço [móvel]; apoio para cardápio [móvel]; apoio
para livro [móvel]; apoio para telefone [móvel]; arca;
armação de cadeira e poltrona; armário bar; balcão
[móvel]; banqueta [móvel]; banquinho [móvel]; bufê
[mobiliário]; bureau [escrivaninha com gaveta];
cabide não metálico para chapéu; cadeira de
balanço; cadeira ou poltrona [mobiliário]; cadeira
para bebê; cama [mobiliário]; cama guarda-roupa;
cama-beliche; cama-mesa [mobiliário]; camiseiro
[mobiliário]; cantoneira [mobiliário]; carrinho para
eletrodoméstico [mobiliário]; celulares falsos [objetos
de decoração]; chapeleira [mobiliário]; chaveiro
[porta-chave, parte do mobiliário]; coluna [mobiliário];
console; cortina de madeira; coxim [almofada];
criado mudo; cristaleira; descanso ou apoio para o
pé [mobiliário]; encosto de espuma; estantes
[móveis]; estrado para cama; estrutura ou base
(metálica ou não metálica) com mecanismo interno
de regulagem de altura com finalidade única de ser
componente de cadeiras e poltronas de escritório;
gaveta; laminados plásticos para revestimento de
móveis; móvel modulado; oratório [peça do
mobiliário]; otomana [sofá]; pé para móvel (não
metálico); porta-cd [móvel]; pufe; quadro decorativo;
rodízio não metálico para cortina; rodízio não
metálico para móvel; rolo para estofado, cama e
berço; sofá-cama; trocador de fralda portátil
[mobiliário]; venezianas não metálicas para
interiores; vime; divisórias [móveis];
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO
No.905803841 21/01/2013
003
Tit.AUGURI FASHION COMÉRCIO DE MODAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09572233000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MH

CFE(4) 24.9.2; 27.5.1
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NCL(10) 25 calçados *;
Procurador: PEDRO SZAJNFERBER DE FRANCO
CARNEIRO
No.905803850 21/01/2013
003
Tit.JOSIANA CAMARGO CORREA DE JESUS
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04335512910
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: humana+
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[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ensino; cursos livres [ensino] [informação em]; cursos livres [ensino] - [consultoria
em]; cursos livres [ensino] - [assessoria em]; cursos
livres [ensino];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905803868 21/01/2013
003
Tit.AUGURI FASHION COMÉRCIO DE MODAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09572233000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MYA HAAS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 ensino (serviços de -) - [informação em];
ensino (serviços de -) - [consultoria em]; ensino
(serviços de -) - [assessoria em]; ensino (serviços de
-); informações sobre educação [instrução] [informação em]; informações sobre educação
[instrução] - [consultoria em]; informações sobre
educação [instrução] - [assessoria em]; informações
sobre educação [instrução]; oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento] [informação em]; oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento] - [consultoria em];
oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento] - [assessoria em]; oficinas de
trabalho (organização e apresentação de -)
[treinamento]; organização e apresentação de
congressos - [informação em]; organização e
apresentação de congressos - [consultoria em];
organização e apresentação de congressos [assessoria em]; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento] - [informação em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [consultoria em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento] [assessoria em]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento]; organização e
apresentação de seminários - [informação em];
organização e apresentação de seminários [consultoria em]; organização e apresentação de
seminários - [assessoria em]; organização e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de simpósios - [informação em];
organização e apresentação de simpósios [consultoria em]; organização e apresentação de
simpósios - [assessoria em]; organização e
apresentação de simpósios; orientação [treinamento]
- [informação em]; orientação [treinamento] [consultoria em]; orientação [treinamento] [assessoria em]; orientação [treinamento]; prático
(treinamento -) [demonstração] - [informação em];
prático (treinamento -) [demonstração] - [consultoria
em]; prático (treinamento -) [demonstração] [assessoria
em];
prático
(treinamento
-)
[demonstração]; treinamento prático [demonstração]
[informação
em];
treinamento
prático
[demonstração] - [consultoria em]; treinamento
prático
[demonstração]
[assessoria
em];
treinamento prático [demonstração]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[informação
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento

CFE(4) 24.9.2; 27.5.1
NCL(10) 25 calçados *;
Procurador: PEDRO SZAJNFERBER DE FRANCO
CARNEIRO
No.905803876 21/01/2013
003
Tit.ROMANO ORSI AGRO INDUSTRIAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03934696000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GRANPARMA

CFE(4) 27.5.1,8
NCL(10) 29 laticínios; presunto; queijos; embutido
[frios];
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905803884 21/01/2013
003
Tit.INTER DYNAMIC GROUP IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00318274000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SpeedTM
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
programas de computador [para download];
programas de computador gravados;
Procurador: MOISÉS ISAIAS DA SILVA
No.905803892 21/01/2013
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -FETRANSPOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33747288000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
NCL(10) 35 arquivos (gestão computadorizada de -)
[informação
em];
arquivos
(gestão
computadorizada de -) - [consultoria em]; arquivos
(gestão computadorizada de -) - [assessoria em];

arquivos (gestão computadorizada de -); assessoria
em gestão comercial ou industrial - [informação em];
assessoria em gestão comercial ou industrial [consultoria em]; assessoria em gestão comercial ou
industrial - [assessoria em]; assessoria em gestão
comercial ou industrial; assessoria em gestão de
negócios - [informação em]; assessoria em gestão
de negócios - [consultoria em]; assessoria em gestão
de negócios - [assessoria em]; assessoria em gestão
de negócios; consultoria em gestão de pessoal [informação em]; consultoria em gestão de pessoal [consultoria em]; consultoria em gestão de pessoal [assessoria em]; consultoria em gestão de pessoal;
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [informação em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [assessoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; pessoal
(recrutamento de -) - [informação em]; pessoal
(recrutamento de -) - [consultoria em]; pessoal
(recrutamento de -) - [assessoria em]; pessoal
(recrutamento de -); relocalização (serviços de -)
para empresas - [informação em]; relocalização
(serviços de -) para empresas - [consultoria em];
relocalização (serviços de -) para empresas [assessoria em]; relocalização (serviços de -) para
empresas; sistematização de informações em
bancos de dados de computador - [informação em];
sistematização de informações em bancos de dados
de computador - [consultoria em]; sistematização de
informações em bancos de dados de computador [assessoria em]; sistematização de informações em
bancos de dados de computador; organização e
administração de empresa - [informação em];
organização e administração de empresa [consultoria em]; organização e administração de
empresa - [assessoria em]; organização e
administração
de
empresa;
serviços
de
processamento de dados [compilação em banco de
dados]
[informação
em];
serviços
de
processamento de dados [compilação em banco de
dados]
[consultoria
em];
serviços
de
processamento de dados [compilação em banco de
dados] - [assessoria em]; serviços de processamento
de dados [compilação em banco de dados]; serviços
de programa de incentivo a funcionários [informação em]; serviços de programa de incentivo
a funcionários - [consultoria em]; serviços de
programa de incentivo a funcionários - [assessoria
em]; serviços de programa de incentivo a
funcionários; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [informação
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados.; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, promoção de

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Pedidos 895

negócios dos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [informação em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, sistematização de
informações em bancos de dados para a inclusão e
disponibilização de currículos e ofertas de empregos
- [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, sistematização
de informações em bancos de dados para a inclusão
e disponibilização de currículos e ofertas de
empregos - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
sistematização de informações em bancos de dados
para a inclusão e disponibilização de currículos e
ofertas de empregos - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, sistematização de informações em bancos
de dados para a inclusão e disponibilização de
currículos e ofertas de empregos; serviços prestados
por entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios - [informação em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
administração de convênios de benefícios [consultoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, administração de convênios de
benefícios - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905803906 21/01/2013
003
Tit.ROMANO ORSI AGRO INDUSTRIAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03934696000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GRANPARMA

CFE(4) 27.5.1,8
NCL(10) 31 animais de criação; animais de criação
(preparações para engorda de -); animais vivos;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905803914 21/01/2013
Tit.CACIO NERES NUNES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38001733874
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA PAREDÃO DE SOM

CFE(4) 16.1.25; 26.4.2; 27.5.1

003

NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; grupo musical;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905803922 21/01/2013
003
Tit.INTER DYNAMIC GROUP IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00318274000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SpeedTM
NCL(10) 45 monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança];
Procurador: MOISÉS ISAIAS DA SILVA
No.905803930 21/01/2013
003
Tit.AUGURI FASHION COMÉRCIO DE MODAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09572233000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MYA HAAS

CFE(4) 24.9.2; 27.5.1
NCL(10) 44 spa [serviços médicos ou estéticos];
Procurador: PEDRO SZAJNFERBER DE FRANCO
CARNEIRO
No.905803949 21/01/2013
003
Tit.ROMANO ORSI AGRO INDUSTRIAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03934696000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRANPARMA

CFE(4) 9.1.10; 27.5.8
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA

CFE(4) 24.9.2; 27.5.1
NCL(10) 14 bijuteria / joalheria (artigos de -);
Procurador: PEDRO SZAJNFERBER DE FRANCO
CARNEIRO
No.905803965 21/01/2013
Tit.NOIVAS DE MINAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02231514000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GIULLIANO OLIVA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 aluguel de roupas; aluguel de trajes a
rigor;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905803973 21/01/2013
003
Tit.INTER DYNAMIC GROUP IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00318274000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEMPOSTMARK
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
programas de computador [para download];
Procurador: MOISÉS ISAIAS DA SILVA
No.905803981 21/01/2013
Tit.IRIS KATSILIS MARQUES 09660411782
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15085911000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Green Company

003

No.905803957 21/01/2013
003
Tit.AUGURI FASHION COMÉRCIO DE MODAS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09572233000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MYA HAAS

CFE(4) 9.3.1; 9.3.16; 9.3.25; 29.1.12-13
NCL(10) 25 banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); bermudas; bolsos; bolsos para
roupas; boné (palas de -); bonés; botas para
esportes *; calçados em geral *; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisetas; camisetas
(peitilhos de -); casacos [vestuário]; chapéus, bonés
etc; chuteiras de futebol (travas para -); ciclistas
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(vestuário para -); confeccionado (vestuário -);
confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
cuecas; enxovais de bebês; esportes (botas para -)
*; esportes (sapatos para -) *; faixas [vestuário];
faixas para a cabeça [vestuário]; fantasia (roupas de
-); futebol (sapatos de -); ginástica (roupa para -)
[colante]; ginástica (sapatos para -); gorros;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; luvas [vestuário]; luvas
de esqui; luvas sem dedos; macacões; malhas
[vestuário]; mantilhas; meias; meias absorventes de
transpiração; pijamas; polainas; porta-moedas
(cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -); pulôveres;
roupa de baixo; roupa de baixo; roupa íntima; roupa
para ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas
de banho; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupões de banho; sungas; toucas de
natação; trajes; trajes de banho; uniformes; vestuário
*; bandagem elástica [vestuário]; bermuda para
prática de esporte; biquíni; blusa militar; boné;
calçado esportivo; calção para banho; camisa para
militar; carapuça [barrete cônico; gorro]; chinelo
[vestuário comum]; chuteira; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905803990 21/01/2013
003
Tit.H.A PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17257112000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EUROTEC DESENTUPIDORA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 encanamento (serviços de -);
assessoria,
consultoria
e
informação
em
manutenção de instalações de esgoto; dedetização;
desentupimento e limpeza de cano e tubulação;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905804007 21/01/2013
003
Tit.INTER DYNAMIC GROUP IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00318274000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SEMPOSTMARK
NCL(10) 38 correio eletrônico; eletrônico (correio -);
serviços de correio de voz; correio, transmissão de
mensagem;
Procurador: MOISÉS ISAIAS DA SILVA
No.905804015 21/01/2013
003
Tit.ALEX SANDRA DE MACENA SILVA (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12223639000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TAÇA DE CRISTAL BUFFET

CFE(4) 27.5.1
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NCL(10) 43 aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de
mesa e artigos de vidro; auto-serviço (restaurantes
de -); bufê (serviço de -);
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905804023 21/01/2013
Tit.EVERALDO ALVES ATAIDE (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12503698000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INFOR E CIA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905804031 21/01/2013
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -FETRANSPOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33747288000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; cartões de crédito
(emissão de -) - [informação em]; cartões de crédito
(emissão de -) - [consultoria em]; cartões de crédito
(emissão de -) - [assessoria em]; cartões de crédito
(emissão de -); emissão de cartões de crédito [informação em]; emissão de cartões de crédito [consultoria em]; emissão de cartões de crédito [assessoria em]; emissão de cartões de crédito;
seguros - [informação em]; seguros - [consultoria
em]; seguros - [assessoria em]; seguros;
administração de cartão de crédito - [informação
em]; administração de cartão de crédito - [consultoria
em]; administração de cartão de crédito - [assessoria
em]; administração de cartão de crédito;
administração de cartão de débito - [informação em];
administração de cartão de débito - [consultoria em];
administração de cartão de débito - [assessoria em];
administração de cartão de débito; administração de
seguro - [informação em]; administração de seguro [consultoria em]; administração de seguro [assessoria em]; administração de seguro;
administração de seguro-saúde - [informação em];
administração de seguro-saúde - [consultoria em];
administração de seguro-saúde - [assessoria em];
administração de seguro-saúde; administração de
vale refeição - [informação em]; administração de
vale refeição - [consultoria em]; administração de
vale refeição - [assessoria em]; administração de
vale refeição; administração de vale transporte [informação em]; administração de vale transporte [consultoria em]; administração de vale transporte [assessoria em]; administração de vale transporte;
assessoria, consultoria e informação em crédito [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em crédito - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em crédito - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
crédito; assessoria, consultoria e informação em
seguros - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em seguros - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em seguros [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em seguros; assessoria, consultoria e
informação sobre planos de saúde - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre

planos de saúde - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre planos de saúde [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre planos de saúde; cheque-refeição
[serviços de pagamento de refeições através de
tíquetes, vales ou cupons] - [informação em];
cheque-refeição [serviços de pagamento de
refeições através de tíquetes, vales ou cupons] [consultoria em]; cheque-refeição [serviços de
pagamento de refeições através de tíquetes, vales
ou cupons] - [assessoria em]; cheque-refeição
[serviços de pagamento de refeições através de
tíquetes, vales ou cupons]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
gestão de fundo de pensão para os seus associados
- [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, gestão de
fundo de pensão para os seus associados [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, gestão de
fundo de pensão para os seus associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, gestão de fundo
de pensão para os seus associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, gestão de planos de saúde para os seus
associados - [informação em]; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
gestão de planos de saúde para os seus associados
- [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, gestão de
planos de saúde para os seus associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, gestão de planos
de saúde para os seus associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de administração de planos de
previdência privada - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de administração de planos de
previdência privada - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de administração de planos de
previdência privada - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de administração de planos de
previdência privada; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de captação de recursos financeiros para
seus associados - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de captação de recursos
financeiros para seus associados - [consultoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, serviços de captação de recursos
financeiros para seus associados - [assessoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, serviços de captação de recursos
financeiros para seus associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, promoção de crédito para os seus
associados - [informação em]; serviços prestados
por entidades sindicais, a saber, promoção de
crédito para os seus associados - [consultoria em];
serviços prestados por entidades sindicais, a saber,
promoção de crédito para os seus associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, promoção de crédito para os seus
associados; site para efetuar pagamentos de taxas,
consórcios, mensalidades - [informação em]; site
para efetuar pagamentos de taxas, consórcios,
mensalidades - [consultoria em]; site para efetuar
pagamentos de taxas, consórcios, mensalidades [assessoria em]; site para efetuar pagamentos de
taxas, consórcios, mensalidades;
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Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905804040 21/01/2013
Tit.RANCHO DA PIZZA LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11623611000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RANCHO DA PIZZA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); lanchonetes;
restaurantes;
restaurantes
de
auto-serviço;
churrascaria [restaurante];
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905804058 21/01/2013
Tit.BENDITA BENEDITA BIJOUX LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13282616000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Bendita Benedita

003

CFE(4) 5.5.20-21; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905804066 21/01/2013
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -FETRANSPOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33747288000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
NCL(10) 39 aluguel de contêineres de armazenagem
- [informação em]; aluguel de contêineres de
armazenagem - [consultoria em]; aluguel de
contêineres de armazenagem - [assessoria em];
aluguel de contêineres de armazenagem; aluguel de
garagem - [informação em]; aluguel de garagem [consultoria em]; aluguel de garagem - [assessoria
em]; aluguel de garagem; aluguel de ônibus
especiais - [informação em]; aluguel de ônibus
especiais - [consultoria em]; aluguel de ônibus
especiais - [assessoria em]; aluguel de ônibus
especiais; aluguel de vaga de garagem - [informação
em]; aluguel de vaga de garagem - [consultoria em];
aluguel de vaga de garagem - [assessoria em];
aluguel de vaga de garagem; aluguel de veículos [informação em]; aluguel de veículos - [consultoria
em]; aluguel de veículos - [assessoria em]; aluguel

de veículos; corretagem de transporte - [informação
em]; corretagem de transporte - [consultoria em];
corretagem de transporte - [assessoria em];
corretagem de transporte; excursões (organização
de -) - [informação em]; excursões (organização de -)
- [consultoria em]; excursões (organização de -) [assessoria em]; excursões (organização de -);
informação sobre tráfego - [informação em];
informação sobre tráfego - [consultoria em];
informação sobre tráfego - [assessoria em];
informação sobre tráfego; organização de excursões
- [informação em]; organização de excursões [consultoria em]; organização de excursões [assessoria em]; organização de excursões; reservas
para transporte - [informação em]; reservas para
transporte - [consultoria em]; reservas para
transporte - [assessoria em]; reservas para
transporte; reservas para viagens - [informação em];
reservas para viagens - [consultoria em]; reservas
para viagens - [assessoria em]; reservas para
viagens; tráfego (informação sobre - ) - [informação
em]; tráfego (informação sobre - ) - [consultoria em];
tráfego (informação sobre - ) - [assessoria em];
tráfego (informação sobre - ); transporte [informação em]; transporte - [consultoria em];
transporte - [assessoria em]; transporte; transporte
de passageiros - [informação em]; transporte de
passageiros - [consultoria em]; transporte de
passageiros - [assessoria em]; transporte de
passageiros; transporte de viajantes - [informação
em]; transporte de viajantes - [consultoria em];
transporte de viajantes - [assessoria em]; transporte
de viajantes; transporte por ônibus - [informação
em]; transporte por ônibus - [consultoria em];
transporte por ônibus - [assessoria em]; transporte
por ônibus; assessoria, consultoria e informação em
serviços de tráfego - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de tráfego [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em serviços de tráfego - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
serviços de tráfego; assessoria, consultoria e
informação em transportes - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em transportes
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em transportes - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em transportes;
assessoria, consultoria e informações sobre
transportes
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre transportes [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre transportes - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
transportes; controle de rodovia - [informação em];
controle de rodovia - [consultoria em]; controle de
rodovia - [assessoria em]; controle de rodovia;
controle de tráfego de veículos - [informação em];
controle de tráfego de veículos - [consultoria em];
controle de tráfego de veículos - [assessoria em];
controle de tráfego de veículos; emissão e venda de
passagens - [informação em]; emissão e venda de
passagens - [consultoria em]; emissão e venda de
passagens - [assessoria em]; emissão e venda de
passagens; operação de rodovias [transporte] [informação em]; operação de rodovias [transporte] [consultoria em]; operação de rodovias [transporte] [assessoria em]; operação de rodovias [transporte];
pedágio - [informação em]; pedágio - [consultoria
em]; pedágio - [assessoria em]; pedágio;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905804074 21/01/2013
Tit.RDZ SISTEMAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00458416000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ERPNOW

003

CFE(4) 27.5.1; 27.5.3,23
NCL(10) 09 acopladores [processamento de dados];
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas de jogos de computador; programas
operacionais para computador [gravados]; software
para jogo e entretenimento [programa de
computador];
Procurador: JOAQUIM CALHEIROS DE MORAIS
No.905804082 21/01/2013
Tit.GILBERTO DE CASTRO DOURADO ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11991930000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HIPPER PIZZA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); lanchonetes;
restaurantes;
restaurantes
de
auto-serviço;
churrascaria [restaurante];
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905804090 21/01/2013
Tit.MARCOS ANTÔNIO MORAES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06422582870
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PAVIMEX

003

CFE(4) 26.3.1; 27.5.1
NCL(10) 37 asfaltamento; pavimentação de rua [assessoria em]; pavimentação de rua; rua
(pavimentação de -) - [assessoria em]; rua
(pavimentação de -); calçado, reparo e manutenção;
colocação de piso e pedra; construção e reparação
em colocação de piso - [assessoria em]; construção
e reparação em colocação de piso; pavimentação de
estrada - [assessoria em]; pavimentação de estrada;
terraplanagem - [assessoria em]; terraplanagem;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905804104 21/01/2013

003

898 DIRMA – Despachos em Pedidos

Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -FETRANSPOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33747288000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -) - [informação em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
conferências (organização e apresentação de -) [assessoria em]; conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -) - [informação em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
congressos (organização e apresentação de -) [assessoria em]; congressos (organização e
apresentação de -); ensino (serviços de -) [informação em]; ensino (serviços de -) - [consultoria
em]; ensino (serviços de -) - [assessoria em]; ensino
(serviços de -); livros (publicação de -) - [informação
em]; livros (publicação de -) - [consultoria em]; livros
(publicação de -) - [assessoria em]; livros (publicação
de -); organização e apresentação de conferências [informação em]; organização e apresentação de
conferências - [consultoria em]; organização e
apresentação de conferências - [assessoria em];
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [informação em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento] [consultoria em]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento] - [assessoria em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento]; organização e apresentação de
seminários - [informação em]; organização e
apresentação de seminários - [consultoria em];
organização e apresentação de seminários [assessoria em]; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios - [informação em]; organização e
apresentação de simpósios - [consultoria em];
organização e apresentação de simpósios [assessoria em]; organização e apresentação de
simpósios; publicação de livros - [informação em];
publicação de livros - [consultoria em]; publicação de
livros - [assessoria em]; publicação de livros;
publicação de textos [exceto para publicidade] [informação em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [consultoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade] - [assessoria em];
publicação de textos [exceto para publicidade];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos [informação em]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos - [consultoria em]; publicação online de livros e jornais eletrônicos - [assessoria em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable] - [informação em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [consultoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable];
simpósios
(organização
e
apresentação de -) - [informação em]; simpósios
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
simpósios (organização e apresentação de -) [assessoria em]; simpósios (organização e
apresentação de -); curso técnico de formação [informação em]; curso técnico de formação [consultoria em]; curso técnico de formação [assessoria em]; curso técnico de formação; cursos
livres [ensino] - [informação em]; cursos livres
[ensino] - [consultoria em]; cursos livres [ensino] [assessoria em]; cursos livres [ensino]; serviços de
premiação - [informação em]; serviços de premiação
- [consultoria em]; serviços de premiação [assessoria em]; serviços de premiação; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento - [informação em]; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento - [consultoria em]; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento - [assessoria em]; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento; serviços prestados por entidades
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de representação de classe, a saber, apresentação
de cursos, treinamentos, palestras e seminários [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, apresentação
de cursos, treinamentos, palestras e seminários [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, apresentação
de cursos, treinamentos, palestras e seminários [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
cursos, treinamentos, palestras e seminários;
serviços prestados por entidades sindicais, a saber,
serviços de ensino - [informação em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber, serviços
de ensino - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, serviços de ensino [assessoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, serviços de ensino;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905804112 21/01/2013
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -FETRANSPOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33747288000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIOCARD CARTÕES E BENEFÍCIOS
NCL(10) 45 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, assistência jurídica aos associados [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, assistência jurídica aos associados;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, informações sobre legislação
trabalhista - [informação em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
informações
sobre
legislação
trabalhista
[consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, informações
sobre legislação trabalhista - [assessoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, informações sobre legislação
trabalhista; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
diante da administração pública ou de entidades
privadas. - [informação em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação diante da administração pública ou de
entidades privadas. - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação diante da administração
pública ou de entidades privadas. - [assessoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, representação diante da
administração pública ou de entidades privadas.;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, representação jurídica de uma
determinada classe - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação jurídica de uma determinada
classe - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação jurídica de uma determinada classe [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
orientação e assistência jurídica aos seus
associados - [informação em]; serviços prestados
por entidades sindicais, a saber, orientação e
assistência jurídica aos seus associados [consultoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, orientação e assistência jurídica
aos seus associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
orientação e assistência jurídica aos seus
associados; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou

de entidades privadas e em negociações trabalhistas
- [informação em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações trabalhistas
- [consultoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações trabalhistas
- [assessoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações
trabalhistas; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses trabalhistas por organizações sindicais
diante da administração pública ou de entidades
privadas e em negociações trabalhistas [informação em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses trabalhistas por organizações sindicais
diante da administração pública ou de entidades
privadas e em negociações trabalhistas - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades sindicais, a
saber, representação e defesa dos interesses
trabalhistas por organizações sindicais diante da
administração pública ou de entidades privadas e em
negociações trabalhistas - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
representação e defesa dos interesses trabalhistas
por organizações sindicais diante da administração
pública ou de entidades privadas e em negociações
trabalhistas;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905804120 21/01/2013
003
Tit.M H DOS SANTOS CIA LTDA - ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12282783000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VITÓRIA ESTOFADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de cordas e fios; comércio
(através de qualquer meio) de couro; comércio
(através de qualquer meio) de molduras; comércio
(através de qualquer meio) de móveis; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de redes; comércio (através de qualquer meio)
de rendas e bordados; comércio (através de
qualquer meio) de tecidos;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905804139 21/01/2013
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -FETRANSPOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33747288000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RIOCARD TI
NCL(10) 16 cartas, cartões, etc *; jornais; livros;
livros para escrever ou desenhar; manuais
[impressos]; periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos]; revistas em quadrinhos;
publicações em fascículos impressos;
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Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905804147 21/01/2013
Tit.IVONE COELHO PINTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17306040000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Artes que faço

003

CFE(4) 26.4.1; 26.4.16; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905804155 21/01/2013
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -FETRANSPOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33747288000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIOCARD TI
NCL(10) 35 arquivos (gestão computadorizada de -)
[informação
em];
arquivos
(gestão
computadorizada de -) - [consultoria em]; arquivos
(gestão computadorizada de -) - [assessoria em];
arquivos (gestão computadorizada de -); assessoria
em gestão comercial ou industrial - [informação em];
assessoria em gestão comercial ou industrial [consultoria em]; assessoria em gestão comercial ou
industrial - [assessoria em]; assessoria em gestão
comercial ou industrial; assessoria em gestão de
negócios - [informação em]; assessoria em gestão
de negócios - [consultoria em]; assessoria em gestão
de negócios - [assessoria em]; assessoria em gestão
de negócios; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -) - [informação em];
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -) - [consultoria em]; bancos de
dados de computador (compilação de informação em
-) - [assessoria em]; bancos de dados de
computador (compilação de informação em -);
bancos de dados de computador (sistematização de
informações em -) - [informação em]; bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -) - [consultoria em]; bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -) - [assessoria em]; bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -); consultoria em gestão de pessoal
- [informação em]; consultoria em gestão de pessoal
- [consultoria em]; consultoria em gestão de pessoal
- [assessoria em]; consultoria em gestão de pessoal;
eventos de moda para fins promocionais
(organização de-) - [informação em]; eventos de
moda para fins promocionais (organização de-) [consultoria em]; eventos de moda para fins
promocionais (organização de-) - [assessoria em];
eventos de moda para fins promocionais
(organização de-); exposições (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários - [informação
em]; exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [consultoria em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [informação em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [consultoria em]; feiras (organização

de -) para fins comerciais
ou publicitários [assessoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; gestão computadorizada
de
arquivos
[informação
em];
gestão
computadorizada de arquivos - [consultoria em];
gestão computadorizada de arquivos - [assessoria
em]; gestão computadorizada de arquivos; gestão de
pessoal (consultoria em -) - [informação em]; gestão
de pessoal (consultoria em -) - [consultoria em];
gestão de pessoal (consultoria em -) - [assessoria
em]; gestão de pessoal (consultoria em -);
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [consultoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [assessoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; pessoal (recrutamento de -) [informação em]; pessoal (recrutamento de -) [consultoria em]; pessoal (recrutamento de -) [assessoria em]; pessoal (recrutamento de -);
recrutamento de pessoal - [informação em];
recrutamento de pessoal - [consultoria em];
recrutamento de pessoal - [assessoria em];
recrutamento de pessoal; sistematização de
informações em bancos de dados de computador [informação em]; sistematização de informações em
bancos de dados de computador - [consultoria em];
sistematização de informações em bancos de dados
de computador - [assessoria em]; sistematização de
informações em bancos de dados de computador;
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisa de dados
em arquivos de computador para terceiros [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
intermediação comercial para os seus associados. [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados.; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [informação em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de

benefícios - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, sistematização de
informações em bancos de dados para a inclusão e
disponibilização de currículos e ofertas de empregos
- [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, sistematização
de informações em bancos de dados para a inclusão
e disponibilização de currículos e ofertas de
empregos - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
sistematização de informações em bancos de dados
para a inclusão e disponibilização de currículos e
ofertas de empregos - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, sistematização de informações em bancos
de dados para a inclusão e disponibilização de
currículos e ofertas de empregos; serviços prestados
por entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios - [informação em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
administração de convênios de benefícios [consultoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, administração de convênios de
benefícios - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905804163 21/01/2013
003
Tit.LUIS MARCELO GALVÃODE ALBUQUERQUER
CARVALHO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42236096372
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERMINAS FC

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 41 acampamentos desportivos (serviços de
-); clubes (serviços de -) [lazer ou educação];
educação
física;
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
Procurador: CHARLES SOARES ROCHA
No.905804171 21/01/2013
Tit.STOLF & STOLF LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57147266000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PIZZARIA CUORE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); lanchonetes;
restaurantes; restaurantes de auto-serviço;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
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No.905804180 21/01/2013
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -FETRANSPOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33747288000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIOCARD TI
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; cartão de crédito (serviços
de -) - [informação em]; cartão de crédito (serviços
de -) - [consultoria em]; cartão de crédito (serviços
de -) - [assessoria em]; cartão de crédito (serviços de
-); cartão de débito (serviços de -) - [informação em];
cartão de débito (serviços de -) - [consultoria em];
cartão de débito (serviços de -) - [assessoria em];
cartão de débito (serviços de -); cartões de crédito
(emissão de -) - [informação em]; cartões de crédito
(emissão de -) - [consultoria em]; cartões de crédito
(emissão de -) - [assessoria em]; cartões de crédito
(emissão de -); emissão de cartões de crédito [informação em]; emissão de cartões de crédito [consultoria em]; emissão de cartões de crédito [assessoria em]; emissão de cartões de crédito;
previdência (serviços de fundos de-) - [informação
em]; previdência (serviços de fundos de-) [consultoria em]; previdência (serviços de fundos de) - [assessoria em]; previdência (serviços de fundos
de-); seguros - [informação em]; seguros [consultoria em]; seguros - [assessoria em]; seguros;
seguros de saúde - [informação em]; seguros de
saúde - [consultoria em]; seguros de saúde [assessoria em]; seguros de saúde; administração
de cartão de crédito - [informação em];
administração de cartão de crédito - [consultoria em];
administração de cartão de crédito - [assessoria em];
administração de cartão de crédito; administração de
cartão de débito - [informação em]; administração de
cartão de débito - [consultoria em]; administração de
cartão de débito - [assessoria em]; administração de
cartão de débito; administração de seguro [informação em]; administração de seguro [consultoria em]; administração de seguro [assessoria em]; administração de seguro;
administração de seguro-saúde - [informação em];
administração de seguro-saúde - [consultoria em];
administração de seguro-saúde - [assessoria em];
administração de seguro-saúde; administração de
vale refeição - [informação em]; administração de
vale refeição - [consultoria em]; administração de
vale refeição - [assessoria em]; administração de
vale refeição; administração de vale transporte [informação em]; administração de vale transporte [consultoria em]; administração de vale transporte [assessoria em]; administração de vale transporte;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, gestão de fundo de pensão para
os seus associados - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, gestão de fundo de pensão para os seus
associados - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
gestão de fundo de pensão para os seus associados
- [assessoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, gestão de
fundo de pensão para os seus associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, gestão de planos de saúde para os seus
associados - [informação em]; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
gestão de planos de saúde para os seus associados
- [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, gestão de
planos de saúde para os seus associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, gestão de planos
de saúde para os seus associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de administração de planos de
previdência privada - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de administração de planos de
previdência privada - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
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a saber, serviços de administração de planos de
previdência privada - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de administração de planos de
previdência privada; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de captação de recursos financeiros para
seus associados - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de captação de recursos
financeiros para seus associados - [consultoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, serviços de captação de recursos
financeiros para seus associados - [assessoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, serviços de captação de recursos
financeiros para seus associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, promoção de crédito para os seus
associados - [informação em]; serviços prestados
por entidades sindicais, a saber, promoção de
crédito para os seus associados - [consultoria em];
serviços prestados por entidades sindicais, a saber,
promoção de crédito para os seus associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, promoção de crédito para os seus
associados; site para efetuar pagamentos de taxas,
consórcios, mensalidades - [informação em]; site
para efetuar pagamentos de taxas, consórcios,
mensalidades - [consultoria em]; site para efetuar
pagamentos de taxas, consórcios, mensalidades [assessoria em]; site para efetuar pagamentos de
taxas, consórcios, mensalidades;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905804198 21/01/2013
Tit.COMERCIAL SHARON LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03222003000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TINTAS BRASIL

003

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 02 copal (verniz de -); corante (madeira -);
couro (tintas para -); esmaltes [vernizes]; esmaltes
para tintas; espessantes para tintas; fixadores
[vernizes]; revestimentos [tintas]; substâncias usadas
para preparar uma superfície para pintura [primer];
tintas (aglutinante para -); tintas (esmaltes para -);
tintas *; vernizes *; conservante para tinta; corante
para
pintura;
massa
corrida;
substância
antiincrustante para tintas; tinta absorvedora de
irradiação; tinta anti-corrosiva; tinta antiincrustante;
tinta de emulsão;
Procurador: CHARLES SOARES ROCHA
No.905804201 21/01/2013
003
Tit.J A RODRIGUES & CIA LTDA - ME (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08937599000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RM ACESSÓRIOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
lubrificantes; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
veículos;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905804210 21/01/2013
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -FETRANSPOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33747288000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIOCARD TI
NCL(10) 39 aluguel de contêineres de armazenagem
- [informação em]; aluguel de contêineres de
armazenagem - [consultoria em]; aluguel de
contêineres de armazenagem - [assessoria em];
aluguel de contêineres de armazenagem; aluguel de
garagem - [informação em]; aluguel de garagem [consultoria em]; aluguel de garagem - [assessoria
em]; aluguel de garagem; aluguel de ônibus
especiais - [informação em]; aluguel de ônibus
especiais - [consultoria em]; aluguel de ônibus
especiais - [assessoria em]; aluguel de ônibus
especiais; informação sobre tráfego - [informação
em]; informação sobre tráfego - [consultoria em];
informação sobre tráfego - [assessoria em];
informação sobre tráfego; informações sobre
transportes - [informação em]; informações sobre
transportes - [consultoria em]; informações sobre
transportes - [assessoria em]; informações sobre
transportes; reservas para transporte - [informação
em]; reservas para transporte - [consultoria em];
reservas para transporte - [assessoria em]; reservas
para transporte; tráfego (informação sobre - ) [informação em]; tráfego (informação sobre - ) [consultoria em]; tráfego (informação sobre - ) [assessoria em]; tráfego (informação sobre - );
transporte - [informação em]; transporte - [consultoria
em]; transporte - [assessoria em]; transporte;
transporte (corretagem de -) - [informação em];
transporte (corretagem de -) - [consultoria em];
transporte (corretagem de -) - [assessoria em];
transporte (corretagem de -); transporte (reservas
para -) - [informação em]; transporte (reservas para ) - [consultoria em]; transporte (reservas para -) [assessoria em]; transporte (reservas para -);
transporte de passageiros - [informação em];
transporte de passageiros - [consultoria em];
transporte de passageiros - [assessoria em];
transporte de passageiros; transporte por ônibus [informação em]; transporte por ônibus - [consultoria
em]; transporte por ônibus - [assessoria em];
transporte por ônibus; assessoria, consultoria e
informação em serviços de tráfego - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
serviços de tráfego - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de tráfego [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em serviços de tráfego; assessoria,
consultoria e informação em transportes [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em transportes - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em transportes
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em transportes; assessoria, consultoria e
informações sobre transportes - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
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transportes
[consultoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre transportes [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre transportes; controle de rodovia [informação em]; controle de rodovia - [consultoria
em]; controle de rodovia - [assessoria em]; controle
de rodovia; controle de tráfego de veículos [informação em]; controle de tráfego de veículos [consultoria em]; controle de tráfego de veículos [assessoria em]; controle de tráfego de veículos;
pedágio - [informação em]; pedágio - [consultoria
em]; pedágio - [assessoria em]; pedágio;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905804228 21/01/2013
003
Tit.PREVENIR ASSISTENCIAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04333253000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PREVENIR PLANO DE ASSISTÊNCIA
FAMILIAR

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 45 agente funerário (serviços de -) [informação em]; agente funerário (serviços de -) [consultoria em]; agente funerário (serviços de -) [assessoria em]; agente funerário (serviços de -);
Procurador: CHARLES SOARES ROCHA
No.905804236 21/01/2013
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -FETRANSPOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33747288000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIOCARD TI
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -) - [informação em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
conferências (organização e apresentação de -) [assessoria em]; conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -) - [informação em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
congressos (organização e apresentação de -) [assessoria em]; congressos (organização e
apresentação de -); ensino (serviços de -) [informação em]; ensino (serviços de -) - [consultoria
em]; ensino (serviços de -) - [assessoria em]; ensino
(serviços de -); livros (publicação de -) - [informação
em]; livros (publicação de -) - [consultoria em]; livros
(publicação de -) - [assessoria em]; livros (publicação
de -); publicação de livros - [informação em];
publicação de livros - [consultoria em]; publicação de
livros - [assessoria em]; publicação de livros;
publicação de textos [exceto para publicidade] [informação em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [consultoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade] - [assessoria em];
publicação de textos [exceto para publicidade];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos [informação em]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos - [consultoria em]; publicação online de livros e jornais eletrônicos - [assessoria em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable] - [informação em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [consultoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable];
seminários
(organização
e
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apresentação de -) - [informação em]; seminários
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
seminários (organização e apresentação de -) [assessoria em]; seminários (organização e
apresentação de -); assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino; cursos
livres [ensino] - [informação em]; cursos livres
[ensino] - [consultoria em]; cursos livres [ensino] [assessoria em]; cursos livres [ensino]; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento - [informação em]; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento - [consultoria em]; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento - [assessoria em]; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, apresentação
de cursos, treinamentos, palestras e seminários [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, apresentação
de cursos, treinamentos, palestras e seminários [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, apresentação
de cursos, treinamentos, palestras e seminários [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
cursos, treinamentos, palestras e seminários;
serviços prestados por entidades sindicais, a saber,
serviços de ensino - [informação em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber, serviços
de ensino - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, serviços de ensino [assessoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, serviços de ensino;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905804244 21/01/2013
003
Tit.JORGE VARGAS NETO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07835411636
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TheNews
NCL(10) 38 computador (comunicação por terminais
de -); agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905804252 21/01/2013
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -FETRANSPOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33747288000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RIOCARD TI
NCL(10) 45 serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, assistência jurídica aos associados [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, assistência jurídica aos associados;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, informações sobre legislação
trabalhista - [informação em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
informações
sobre
legislação
trabalhista
[consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, informações
sobre legislação trabalhista - [assessoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, informações sobre legislação

trabalhista; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
diante da administração pública ou de entidades
privadas. - [informação em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação diante da administração pública ou de
entidades privadas. - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação diante da administração
pública ou de entidades privadas. - [assessoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, representação diante da
administração pública ou de entidades privadas.;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, representação jurídica de uma
determinada classe - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, representação jurídica de uma determinada
classe - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação jurídica de uma determinada classe [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, representação
jurídica de uma determinada classe; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
orientação e assistência jurídica aos seus
associados - [informação em]; serviços prestados
por entidades sindicais, a saber, orientação e
assistência jurídica aos seus associados [consultoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, orientação e assistência jurídica
aos seus associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
orientação e assistência jurídica aos seus
associados; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações trabalhistas
- [informação em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações trabalhistas
- [consultoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações trabalhistas
- [assessoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses das organizações associativas, patronais
e empresariais diante da administração pública ou
de entidades privadas e em negociações
trabalhistas; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses trabalhistas por organizações sindicais
diante da administração pública ou de entidades
privadas e em negociações trabalhistas [informação em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, representação e defesa dos
interesses trabalhistas por organizações sindicais
diante da administração pública ou de entidades
privadas e em negociações trabalhistas - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades sindicais, a
saber, representação e defesa dos interesses
trabalhistas por organizações sindicais diante da
administração pública ou de entidades privadas e em
negociações trabalhistas - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
representação e defesa dos interesses trabalhistas
por organizações sindicais diante da administração
pública ou de entidades privadas e em negociações
trabalhistas;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905804260 21/01/2013
003
Tit.DIOGO FELIPE PERTENCE BATISTA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01256975621
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto
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CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 29 batata em flocos; batatas chips com
baixo teor de gordura; batatas fritas; batatas fritas;
Procurador: CHARLES SOARES ROCHA
No.905804279 21/01/2013
003
Tit.FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15643022000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: Coletiva
Marca: MegAxé
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 19.7.1; 24.11.25; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
destiladas [bebidas alcoólicas] [espirituosas]; licores;
vinho;
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905804325 21/01/2013
003
Tit.VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00562190000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: embelleze

No.905804287 21/01/2013
003
Tit.DALILA RIBEIRO LIMA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08327722751
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Dolce Lila
NCL(10) 14 berloques [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); marfim (adereços de -) [jóias
e bijuterias]; metal precioso (fios de -) [jóias e
bijuterias]; tiara; tornozeleira (jóia/bijuteria); turmalina
[pedra preciosa]; turquesa [pedra preciosa];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905804309 21/01/2013
Tit.PEDRO GOULART JUNIOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69139229904
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 27.1.12
NCL(10) 45 arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905804317 21/01/2013
003
Tit.THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8795908
Apres.: Tridimensional ; Nat.: De Produto
Marca: THE GLENLIVET. THE DISTILLERS OF
SCOTCH WHISKY GEORGE & J. G. SMITH ESTD
1824 THE ORIGINAL GLENLIVET THE
GLENLIVET SINGLE MALT SCOTCH WHISKY IN
1824, GEORGE SMITH ESTABLISHED HIS
DISTILLERY IN THE REMOTE AND WILD
LOCATION OF GLENLIVET. HE

CFE(4) 3.13.1; 26.1.5; 27.5.1
NCL(10) 44 banhos turcos - [informação em]; banhos
turcos - [consultoria em]; banhos turcos - [assessoria
em]; banhos turcos; beleza (salões de -) [informação em]; beleza (salões de -) - [consultoria
em]; beleza (salões de -) - [assessoria em]; beleza
(salões de -); cabeleireiro (salões de -) - [informação
em]; cabeleireiro (salões de -) - [consultoria em];
cabeleireiro (salões de -) - [assessoria em];
cabeleireiro (salões de -); implante de cabelos [informação em]; implante de cabelos - [consultoria
em]; implante de cabelos - [assessoria em]; implante
de cabelos; manicure - [informação em]; manicure [consultoria em]; manicure - [assessoria em];
manicure; salões de beleza - [informação em];
salões de beleza - [consultoria em]; salões de beleza
- [assessoria em]; salões de beleza; salões de
cabeleireiro - [informação em]; salões de cabeleireiro
- [consultoria em]; salões de cabeleireiro [assessoria em]; salões de cabeleireiro; assessoria,
consultoria e informação em estética capilar [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em estética capilar - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em estética
capilar - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em estética capilar; assessoria,
consultoria e informação em estética pessoal
[tratamento de pele e cabelo] - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em estética
pessoal [tratamento de pele e cabelo] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
estética pessoal [tratamento de pele e cabelo] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em estética pessoal [tratamento de pele
e cabelo]; assessoria, consultoria e informação em
massagem
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informação em massagem [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em massagem - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em massagem;
assessoria, consultoria e informação sobre beleza [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre beleza - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre beleza [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e

informação sobre beleza; barbearia e salões de
beleza (aluguel de aparelhos e equipamentos de uso
em -) - [informação em]; barbearia e salões de
beleza (aluguel de aparelhos e equipamentos de uso
em -) - [consultoria em]; barbearia e salões de
beleza (aluguel de aparelhos e equipamentos de uso
em -) - [assessoria em]; barbearia e salões de beleza
(aluguel de aparelhos e equipamentos de uso em -);
barbeiro (serviços de - ) - [informação em]; barbeiro
(serviços de - ) - [consultoria em]; barbeiro (serviços
de - ) - [assessoria em]; barbeiro (serviços de - );
corte de cabelo masculino, feminino e infantil [informação em]; corte de cabelo masculino,
feminino e infantil - [consultoria em]; corte de cabelo
masculino, feminino e infantil - [assessoria em]; corte
de cabelo masculino, feminino e infantil; depilação [informação em]; depilação - [consultoria em];
depilação - [assessoria em]; depilação; ducha e
banho - [informação em]; ducha e banho [consultoria em]; ducha e banho - [assessoria em];
ducha e banho; estética [tratamento da pele e
cabelo] - [informação em]; estética [tratamento da
pele e cabelo] - [consultoria em]; estética [tratamento
da pele e cabelo] - [assessoria em]; estética
[tratamento da pele e cabelo]; estética facial e
corporal - [informação em]; estética facial e corporal [consultoria em]; estética facial e corporal [assessoria em]; estética facial e corporal; estética
para animal [toalete animal] - [informação em];
estética para animal [toalete animal] - [consultoria
em]; estética para animal [toalete animal] [assessoria em]; estética para animal [toalete
animal]; manicure e pedicure - [informação em];
manicure e pedicure - [consultoria em]; manicure e
pedicure - [assessoria em]; manicure e pedicure;
Procurador: JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM
No.905804350 21/01/2013
003
Tit.ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58237280000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTUGUESA SANTISTA
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
administração comercial do licenciamento de
produtos e serviços de terceiros [ompi];
Procurador: GIOVANNI CASTAGNA NETO
No.905804368 21/01/2013
003
Tit.ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58237280000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTUGUESA SANTISTA
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde]; academias
[educação]; acampamentos desportivos (serviços de
-); clubes (serviços de -) [lazer ou educação]; colônia
de férias; colóquios (organização e apresentação de
-); competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
competições
desportivas
(organização de -); conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); cronometragem de eventos
desportivos;
educação
(serviços
de
-);
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -); estádios (aluguel de -);
eventos desportivos (cronometragem de -);
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; informações sobre entretenimento
[lazer]; informações sobre recreação; instrução
(serviços de -); jogos on-line (provimento de serviços
para -) [computadores]; livros (publicação de -);
notícias (agências de -); organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização
de
competições
desportivas;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios; produção
de programas de rádio e televisão; provimento de
instalações desportivas; publicação de livros;
publicação de textos [exceto para publicidade];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
rádio (programas de entretenimento de -); recreação
(informações sobre -); recreação (provimento de
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instalações para -); serviços de bibliotecas
itinerantes; shows (produção de -); simpósios
(organização e apresentação de -); organização de
programas de intercâmbio cultural e educativo.;
Procurador: GIOVANNI CASTAGNA NETO
No.905804465 21/01/2013
003
Tit.THURY PRODUÇÕES S/C LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04476010000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Egoeco
NCL(10) 38 assessoria, consultoria e informação em
comunicação no campo áudio visual;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905804490 21/01/2013
003
Tit.CARLOS EDUARDO MAIA DE VASCONCELOS
E OLIVEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07704553798
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARIOCA-COLA
NCL(10) 32 refrigerante [bebida];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905804635 21/01/2013
003
Tit.GABRIELA LUONGO LORENZETTI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34715209888
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: épice
NCL(10) 21 açucareiros; adornos para centros de
mesa; alho (espremedores de -) [utensílio para
cozinha]; argolas para guardanapos; bacias [tigelas];
baixelas [serviços] para licores; baldes para gelo;
bandejas; bandejas giratórias de mesa; bases para
pratos [utensílios de mesa]; beber (recipientes para ); bomboneiras; cachepôs, exceto de papel, para
vasos de plantas; caixas de vidro; caixas para chá;
canecas; canudos para bebidas; castiçais; cerâmica;
cerâmica (louça de -); cerâmicas para uso
doméstico; cestas para pão; cestos para pão [uso
doméstico]; cestos para papel; cestos para uso
doméstico; colheres para misturar [utensílios de
cozinha]; conchas para sopa, para uso na cozinha;
copos para beber; coqueteleiras; cristais [vidraçaria];
cubos de gelo (formas para -); descansos de
talheres para mesa; enfeites de porcelana; espátulas
[utensílios de cozinha]; espátulas para tortas; estojos
de toalete; faiança (louça de -); flores (vasos para -);
jarras de vidro; louças; manteigueiras; porcelanas;
potes de biscoitos; pratos; queijeira (redomas para ); recipientes para cozinha ou uso doméstico; tigelas
de vidro; utensílios de uso doméstico; utensílios não
elétricos para cozinhar; utensílios para cozinha;
utensílios para mesa; utensílios para toalete; balde
para bebida; biscoiteira; bule de chá; coador, exceto
de papel; cofrinho não metálico [enfeite]; colheres,
garfos, escumadeiras, conchas [utensílios de
cozinha], exceto parte de faqueiro; descanso para
prato, exceto de papel ou tecido; elo para
guardanapo; xícara; arte (obras de -) de porcelana
cerâmica faiança ou vidro;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905805011 22/01/2013
003
Tit.ALBERTO-CULVER USA, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0374563
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EMERGENCEE
NCL(10) 03 banhos (preparações cosméticas para ); cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cosméticos; desodorantes
[perfumaria]; essenciais (óleos -); laquê para
cabelos; loções capilares; pele (produtos cosméticos
para cuidados da -); perfumaria (produtos de -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); sabonetes; toalete (produtos de-); xampus;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador
[cosmético];
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905805046 22/01/2013
003
Tit.EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90191529000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SHOWERSHOW
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NCL(10) 11 chuveiros;
Procurador: LUIZ ALBERTO ROSENSTENGEL

NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI

No.905805070 22/01/2013
003
Tit.ENI DIEGO (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04483726498
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARPE DIEM CABELO E MAQUIAGEM
NCL(10) 44 salões de cabeleireiro;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905805658 22/01/2013
003
Tit.FREDERICO SCIAMMARELLA BARROS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09056709739
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Buscafundos
NCL(10) 36 fundos de investimentos [finanças] [informação em];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905805151 22/01/2013
003
Tit.DANIELA CRISTINA DA SILVA BARBOSA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15288675000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PERFILCALL
NCL(10) 35 apoio administrativo e secretariado;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905805321 22/01/2013
003
Tit.WILSON MARTINS JUNIOR VESTUÁRIO - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14372454000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Estilo W
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905805526 22/01/2013
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALARTANA
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905805542 22/01/2013
003
Tit.RICARDO JOSÉ SANDOVAL GARCIA JUNIOR
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21802185836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Pele Delicada
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de colônia; água de lavanda; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); antitranspirante
(sabonete -); antitranspirante (sabonete -);
aromáticos [óleos essenciais]; banhos (preparações
cosméticas para -); beleza (máscaras de -); beleza
(máscaras de -); cosméticos; cremes cosméticos;
desodorante
(sabonete
-);
desodorantes
[perfumaria]; géis de massagem, exceto para uso
medicinal; loções capilares; loções cosméticas
(lenços impregnados com -); loções para uso
cosmético; óleo de lavanda; óleos para uso
cosmético; pele (produtos cosméticos para cuidados
da -); perfumaria (produtos de -); perfumes; pés
(sabonetes antitranspirantes para os -); pomadas
para uso cosmético; rosa (óleo de -); roupa (sachês
para perfumar -); sabonete desodorante; sabonetes;
sachês para perfumar roupa; sais de banho, exceto
para uso medicinal; xampus; banho de espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
condicionador [cosmético]; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; estojo cosmético;
produto para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso;
Procurador: LEONARDO TAVARES SIQUEIRA
No.905805585 22/01/2013
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TABAPIONA
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905805623 22/01/2013
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RIVASTELON

No.905805712 22/01/2013
003
Tit.ESSENCIAL DROGARIA E MANIPULAÇÃO DE
FÓRMULAS LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05571947000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Essencial Farmácia de Manipulação
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
medicamentos para uso veterinário; preparações
farmacêuticas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905805755 22/01/2013
003
Tit.ESSENCIAL DROGARIA E MANIPULAÇÃO DE
FÓRMULAS LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05571947000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Essencial
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
medicamentos para uso veterinário; preparações
farmacêuticas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905805852 22/01/2013
003
Tit.SENSORAMA PRODUÇÕES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11356095000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SENSORAMA
NCL(10) 41 aluguel de aparelhos de rádio e
televisão - [informação em]; aluguel de aparelhos de
rádio e televisão - [consultoria em]; aluguel de
aparelhos de rádio e televisão - [assessoria em];
aluguel de aparelhos de rádio e televisão; aluguel de
câmeras de vídeo - [informação em]; aluguel de
câmeras de vídeo - [consultoria em]; aluguel de
câmeras de vídeo - [assessoria em]; aluguel de
câmeras de vídeo; aluguel de equipamento de áudio
- [informação em]; aluguel de equipamento de áudio
- [consultoria em]; aluguel de equipamento de áudio
- [assessoria em]; aluguel de equipamento de áudio;
aluguel de equipamentos para gravação de som [informação em]; aluguel de equipamentos para
gravação de som - [consultoria em]; aluguel de
equipamentos para gravação de som - [assessoria
em]; aluguel de equipamentos para gravação de
som; aluguel de equipamentos para iluminação de
teatro ou estúdios de televisão - [informação em];
aluguel de equipamentos para iluminação de teatro
ou estúdios de televisão - [consultoria em]; aluguel
de equipamentos para iluminação de teatro ou
estúdios de televisão - [assessoria em]; aluguel de
equipamentos para iluminação de teatro ou estúdios
de televisão; aluguel de filmes cinematográficos [informação em]; aluguel de filmes cinematográficos
- [consultoria em]; aluguel de filmes cinematográficos
[assessoria
em];
aluguel
de
filmes
cinematográficos; aluguel de fitas de vídeo [informação em]; aluguel de fitas de vídeo [consultoria em]; aluguel de fitas de vídeo [assessoria em]; aluguel de fitas de vídeo; aluguel de
projetores e acessórios para cinema - [informação
em]; aluguel de projetores e acessórios para cinema
- [consultoria em]; aluguel de projetores e acessórios
para cinema - [assessoria em]; aluguel de projetores
e acessórios para cinema; cenários para palco
(aluguel de -) - [informação em]; cenários para palco
(aluguel de -) - [consultoria em]; cenários para palco
(aluguel de -) - [assessoria em]; cenários para palco
(aluguel de -); cenários para shows (aluguel de -) [informação em]; cenários para shows (aluguel de -)
- [consultoria em]; cenários para shows (aluguel de
-) - [assessoria em]; cenários para shows (aluguel
de -); cinema (aluguel de filmes de -) - [informação
em]; cinema (aluguel de filmes de -) - [consultoria
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em]; cinema (aluguel de filmes de -) - [assessoria
em]; cinema (aluguel de filmes de -); cinema
(estúdios de -) - [informação em]; cinema (estúdios
de -) - [consultoria em]; cinema (estúdios de -) [assessoria em]; cinema (estúdios de -); cinema
(provimento de instalações para salas de -) [informação em]; cinema (provimento de instalações
para salas de -) - [consultoria em]; cinema
(provimento de instalações para salas de -) [assessoria em]; cinema (provimento de instalações
para salas de -); cinematográficos (aluguel de filmes
-) - [informação em]; cinematográficos (aluguel de
filmes -) - [consultoria em]; cinematográficos (aluguel
de filmes -) - [assessoria em]; cinematográficos
(aluguel de filmes -); edição de videoteipe [informação em]; edição de videoteipe - [consultoria
em]; edição de videoteipe - [assessoria em]; edição
de videoteipe; equipamentos para gravação de som
(aluguel de -) - [informação em]; equipamentos para
gravação de som (aluguel de -) - [consultoria em];
equipamentos para gravação de som (aluguel de -) [assessoria em]; equipamentos para gravação de
som (aluguel de -); espetáculos (serviços de -) [informação em]; espetáculos (serviços de -) [consultoria em]; espetáculos (serviços de -) [assessoria em]; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [informação em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [consultoria em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [assessoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); estúdios de cinema [informação em]; estúdios de cinema - [consultoria
em]; estúdios de cinema - [assessoria em]; estúdios
de cinema; estúdios de gravação (serviços de -) [informação em]; estúdios de gravação (serviços de ) - [consultoria em]; estúdios de gravação (serviços
de -) - [assessoria em]; estúdios de gravação
(serviços de -); filmagem em vídeo - [informação
em]; filmagem em vídeo - [consultoria em]; filmagem
em vídeo - [assessoria em]; filmagem em vídeo;
filmes de cinema (aluguel de -) - [informação em];
filmes de cinema (aluguel de -) - [consultoria em];
filmes de cinema (aluguel de -) - [assessoria em];
filmes de cinema (aluguel de -); fitas de vídeo
(aluguel de -) - [informação em]; fitas de vídeo
(aluguel de -) - [consultoria em]; fitas de vídeo
(aluguel de -) - [assessoria em]; fitas de vídeo
(aluguel de -); fotografia - [informação em]; fotografia
- [consultoria em]; fotografia - [assessoria em];
fotografia; fotográficas (reportagens -) - [informação
em]; fotográficas (reportagens -) - [consultoria em];
fotográficas (reportagens -) - [assessoria em];
fotográficas (reportagens -); microfilmagem [informação em]; microfilmagem - [consultoria em];
microfilmagem - [assessoria em]; microfilmagem;
produção de filmes, exceto para fins de publicidade [informação em]; produção de filmes, exceto para
fins de publicidade - [consultoria em]; produção de
filmes, exceto para fins de publicidade - [assessoria
em]; produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de programas de rádio e
televisão - [informação em]; produção de programas
de rádio e televisão - [consultoria em]; produção de
programas de rádio e televisão - [assessoria em];
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows - [informação em]; produção de
shows - [consultoria em]; produção de shows [assessoria em]; produção de shows; produção de
vídeos - [informação em]; produção de vídeos [consultoria em]; produção de vídeos - [assessoria
em]; produção de vídeos; produção musical [informação em]; produção musical - [consultoria
em]; produção musical - [assessoria em]; produção
musical; projetores e acessórios para cinema
(aluguel de -) - [informação em]; projetores e
acessórios para cinema (aluguel de -) - [consultoria
em]; projetores e acessórios para cinema (aluguel de
-) - [assessoria em]; projetores e acessórios para
cinema (aluguel de -); rádio (programas de
entretenimento de -) - [informação em]; rádio
(programas de entretenimento de -) - [consultoria
em]; rádio (programas de entretenimento de -) [assessoria em]; rádio (programas de entretenimento
de -); rádio e televisão (aluguel de aparelhos de -) [informação em]; rádio e televisão (aluguel de
aparelhos de -) - [consultoria em]; rádio e televisão
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(aluguel de aparelhos de -) - [assessoria em]; rádio e
televisão (aluguel de aparelhos de -); rádio e
televisão (produção de programas de -) - [informação
em]; rádio e televisão (produção de programas de -)
- [consultoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [assessoria em]; rádio e televisão
(produção de programas de -); roteirização (serviços
de -) - [informação em]; roteirização (serviços de -) [consultoria em]; roteirização (serviços de -) [assessoria em]; roteirização (serviços de -); salas de
cinema (provimento de instalações para -) [informação em]; salas de cinema (provimento de
instalações para -) - [consultoria em]; salas de
cinema (provimento de instalações para -) [assessoria em]; salas de cinema (provimento de
instalações para -); serviços de layout, exceto para
fins publicitários - [informação em]; serviços de
layout, exceto para fins publicitários - [consultoria
em]; serviços de layout, exceto para fins publicitários
- [assessoria em]; serviços de layout, exceto para
fins publicitários; televisão (aluguel de aparelhos de
rádio e -) - [informação em]; televisão (aluguel de
aparelhos de rádio e -) - [consultoria em]; televisão
(aluguel de aparelhos de rádio e -) - [assessoria em];
televisão (aluguel de aparelhos de rádio e -);
televisão (programas de entretenimento de -) [informação
em];
televisão
(programas
de
entretenimento de -) - [consultoria em]; televisão
(programas de entretenimento de -) - [assessoria
em]; televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -) [informação em]; televisão e rádio (produção de
programas de -) - [consultoria em]; televisão e rádio
(produção de programas de -) - [assessoria em];
televisão e rádio (produção de programas de -);
textos (publicação de -) [exceto para publicidade] [informação em]; textos (publicação de -) [exceto
para publicidade] - [consultoria em]; textos
(publicação de -) [exceto para publicidade] [assessoria em]; textos (publicação de -) [exceto
para publicidade]; textos (redação de-), exceto
publicitários - [informação em]; textos (redação de-),
exceto publicitários - [consultoria em]; textos
(redação de-), exceto publicitários - [assessoria em];
textos (redação de-), exceto publicitários; vídeos
(produção de -) - [informação em]; vídeos (produção
de -) - [consultoria em]; vídeos (produção de -) [assessoria em]; vídeos (produção de -); videoteipe
(edição de -) - [informação em]; videoteipe (edição
de -) - [consultoria em]; videoteipe (edição de -) [assessoria em]; videoteipe (edição de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não) - [informação em]; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não) - [consultoria em]; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não) - [assessoria em]; agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); agência fotográfica [informação em]; agência fotográfica - [consultoria
em]; agência fotográfica - [assessoria em]; agência
fotográfica; assessoria, consultoria e informação em
edição - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em edição - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em edição - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em edição;
cenografia (serviços de -) - [informação em];
cenografia (serviços de -) - [consultoria em];
cenografia (serviços de -) - [assessoria em];
cenografia (serviços de -); edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque] - [informação em]; edição
de texto, exceto de publicidade [copidesque] [consultoria em]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque] - [assessoria em]; edição
de texto, exceto de publicidade [copidesque];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) - [informação em]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) - [consultoria em];
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio) - [assessoria em]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); locutor de eventos [informação em]; locutor de eventos - [consultoria
em]; locutor de eventos - [assessoria em]; locutor de
eventos; provimento de web site disponibilizando
fotos, áudio e vídeo não downloadble [serviço de
entretenimento] - [informação em]; provimento de

web site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[consultoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[assessoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; salas de
cinema - [informação em]; salas de cinema [consultoria em]; salas de cinema - [assessoria em];
salas de cinema; serviços de concepção de
programas de tv/rádio - [informação em]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio - [consultoria
em]; serviços de concepção de programas de
tv/rádio - [assessoria em]; serviços de concepção de
programas de tv/rádio; sonorização - [informação
em]; sonorização - [consultoria em]; sonorização [assessoria em]; sonorização; sonorização de
eventos para empresas e similares - [informação
em]; sonorização de eventos para empresas e
similares - [consultoria em]; sonorização de eventos
para empresas e similares - [assessoria em];
sonorização de eventos para empresas e similares;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905806212 22/01/2013
003
Tit.STUDIO VITTY COMÉRCIO, DESIGN E
SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08746809000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROBELLA
NCL(10) 24 almofadas (capas para -); cama, mesa e
banho (roupa de -); capas para almofadas;
cobertores de cama; colchões (capas para -);
edredons; fronhas de travesseiros; roupa de cama,
mesa e banho; toalhas de mesa [exceto de papel];
toalhas de rosto de matérias têxteis; toalhas têxteis;
acolchoado usado como cobertura para cama;
Procurador: JULIO CESAR GONÇALVES
No.905806220 22/01/2013
003
Tit.MED SAMP SERVIÇOS DE MEDICINA S/C
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64868029000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAMP
NCL(10) 35 amostras (distribuição de -) [informação em]; amostras (distribuição de -) [consultoria em]; amostras (distribuição de -) [assessoria em]; amostras (distribuição de -);
assessoria em gestão de negócios - [informação
em]; assessoria em gestão de negócios - [consultoria
em]; assessoria em gestão de negócios - [assessoria
em]; assessoria em gestão de negócios; consultoria
em organização de negócios - [informação em];
consultoria em organização de negócios [consultoria em]; consultoria em organização de
negócios - [assessoria em]; consultoria em
organização de negócios; distribuição de amostras [informação em]; distribuição de amostras [consultoria em]; distribuição de amostras [assessoria
em];
distribuição
de
amostras;
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [informação em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; marketing - [informação em]; marketing
- [consultoria em]; marketing - [assessoria em];
marketing; negócios (consultoria profissional em -) [informação em]; negócios (consultoria profissional
em -) - [consultoria em]; negócios (consultoria
profissional em -) - [assessoria em]; negócios
(consultoria profissional em -); publicidade on-line
em rede de computadores - [informação em];
publicidade on-line em rede de computadores [consultoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores - [assessoria em]; publicidade on-line
em rede de computadores; anúncio - [informação
em]; anúncio - [consultoria em]; anúncio [assessoria em]; anúncio; assessoria, consultoria e
informação sobre organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
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organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço
de orientação ao consumidor] - [informação em];
atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de orientação
ao consumidor] - [consultoria em]; atendimento ao
cliente [s.a.c.; serviço de orientação ao consumidor] [assessoria em]; atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados [informação em]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados - [consultoria em]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados [assessoria em]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [informação em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [consultoria em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [assessoria em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de preparações farmacêuticas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações farmacêuticas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas; gestão de franquia [informação em]; gestão de franquia - [consultoria
em]; gestão de franquia - [assessoria em]; gestão de
franquia; implantação de programa de controle de
qualidade - [informação em]; implantação de
programa de controle de qualidade - [consultoria
em]; implantação de programa de controle de
qualidade - [assessoria em]; implantação de
programa de controle de qualidade; serviços de
programas de fidelidade (clube, cartão, talão) [informação em]; serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão) - [consultoria em];
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão) - [assessoria em]; serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão); serviços de
promoção de campanhas publicitárias com vistas à
prevenção de doenças, a título de assistência social
- [informação em]; serviços de promoção de
campanhas publicitárias com vistas à prevenção de
doenças, a título de assistência social - [consultoria
em]; serviços de promoção de campanhas
publicitárias com vistas à prevenção de doenças, a
título de assistência social - [assessoria em];
serviços de promoção de campanhas publicitárias
com vistas à prevenção de doenças, a título de
assistência social; comércio no atacado ou varejo de
preparações sanitárias farmacêuticas ou veterinárias
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e suprimentos médicos. - [informação em]; comércio
no atacado ou varejo de preparações sanitárias
farmacêuticas ou veterinárias e suprimentos
médicos. - [consultoria em]; comércio no atacado ou
varejo de preparações sanitárias farmacêuticas ou
veterinárias e suprimentos médicos. - [assessoria
em]; comércio no atacado ou varejo de preparações
sanitárias
farmacêuticas
ou
veterinárias
e
suprimentos médicos.;
Procurador: AMADEU GENNARI FILHO
No.905806247 22/01/2013
003
Tit.MED SAMP SERVIÇOS DE MEDICINA S/C
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64868029000172
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAMP
NCL(10) 36 seguros de saúde - [informação em];
seguros de saúde - [consultoria em]; seguros de
saúde - [assessoria em]; seguros de
saúde;
administração de convênio médico-hospitalar [consultoria em]; administração de convênio médicohospitalar - [assessoria em]; administração de
convênio médico-hospitalar; administração de
seguro-saúde - [informação em]; administração de
seguro-saúde - [consultoria em]; administração de
seguro-saúde - [assessoria em]; administração de
seguro-saúde; assessoria consultoria e informação
em cobrança e cadastro - [informação em];
assessoria consultoria e informação em cobrança e
cadastro - [consultoria em]; assessoria consultoria e
informação em cobrança e cadastro - [assessoria
em]; assessoria consultoria e informação em
cobrança e cadastro; assessoria, consultoria e
informação sobre planos de saúde - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre planos de
saúde - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre planos de saúde; assessoria,
consultoria e informação sobre seguros de saúde [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre seguros de saúde - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
seguros de saúde - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre seguros de saúde;
comercialização de seguro saúde - [consultoria em];
comercialização de seguro saúde - [assessoria em];
comercialização de seguro saúde; plano de saúde,
venda e administração - [informação em]; plano de
saúde, venda e administração - [consultoria em];
plano de saúde, venda e administração - [assessoria
em]; plano de saúde, venda e administração;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, gestão de planos de saúde para
os seus associados - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, gestão de planos de saúde para os seus
associados - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
gestão de planos de saúde para os seus associados
- [assessoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, gestão de
planos de saúde para os seus associados;
Procurador: AMADEU GENNARI FILHO
No.905806255 22/01/2013
003
Tit.SENSORAMA PRODUÇÕES LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11356095000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SENSORAMA
NCL(10) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros - [informação em]; criação e manutenção
de web sites para terceiros - [consultoria em];
criação e manutenção de web sites para terceiros [assessoria em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros; criação em artes gráficas (serviços de
-) - [informação em]; criação em artes gráficas
(serviços de -) - [consultoria em]; criação em artes
gráficas (serviços de -) - [assessoria em]; criação em
artes gráficas (serviços de -); desenho de
embalagens (serviços de -) - [informação em];
desenho de embalagens (serviços de -) - [consultoria
em]; desenho de embalagens (serviços de -) [assessoria em]; desenho de embalagens (serviços
de -); embalagens (serviços de desenho de -) [informação em]; embalagens (serviços de desenho
de -) - [consultoria em]; embalagens (serviços de

desenho de -); manutenção (criação e -) de web
sites para terceiros - [informação em]; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros - [consultoria
em]; manutenção (criação e -) de web sites para
terceiros - [assessoria em]; manutenção (criação e -)
de web sites para terceiros; criação de homepage [informação em]; criação de homepage - [consultoria
em]; criação de homepage - [assessoria em]; criação
de homepage; criação de software de computação
gráfica - [informação em]; criação de software de
computação gráfica - [consultoria em]; criação de
software de computação gráfica - [assessoria em];
criação de software de computação gráfica; design
de aplicativo de multimídia - [informação em]; design
de aplicativo de multimídia - [consultoria em]; design
de aplicativo de multimídia - [assessoria em]; design
de aplicativo de multimídia; design de homepage [informação em]; design de homepage - [consultoria
em]; design de homepage - [assessoria em]; design
de homepage; diagramação - [informação em];
diagramação - [consultoria em]; diagramação [assessoria em]; diagramação; ilustradores (serviços
de -) [ompi] - [informação em]; ilustradores (serviços
de -) [ompi] - [consultoria em]; ilustradores (serviços
de -) [ompi] - [assessoria em]; ilustradores (serviços
de -) [ompi]; planejamento, confecção, manutenção
e atualização de páginas eletrônicas - [informação
em]; planejamento, confecção, manutenção e
atualização de páginas eletrônicas - [consultoria em];
planejamento, confecção, manutenção e atualização
de páginas eletrônicas - [assessoria em];
planejamento, confecção, manutenção e atualização
de páginas eletrônicas; serviços de ilustrações
gráficas, técnicas e simulações gráficas de projeto [informação em]; serviços de ilustrações gráficas,
técnicas e simulações gráficas de projeto [consultoria em]; serviços de ilustrações gráficas,
técnicas e simulações gráficas de projeto [assessoria em]; serviços de ilustrações gráficas,
técnicas e simulações gráficas de projeto;
consultoria em design de websites - [informação em];
consultoria em design de websites - [consultoria em];
consultoria em design de websites - [assessoria em];
consultoria em design de websites;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905806263 22/01/2013
003
Tit.EMERSON DANIEL DOS SANTOS (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78603382549
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FILARMÔNICA LIRA 30 DE MARÇO
NCL(10) 41 concertos (organização e regência de-);
ensino (serviços de -); produção musical; shows
(produção de -); banda de música [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
banda de música [serviços de entretenimento];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];
empresário
[organização
e
produção de espetáculos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905806301 22/01/2013
003
Tit.RISHIS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12097734000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RISHIS
NCL(10) 39 logística referente ao transporte de
carga;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905806433 22/01/2013
003
Tit.LUIZ CARLOS FURQUIM VIEIRA SEGUNDO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30337608806
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LUCA VIEIRA
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -);
banda de música [serviços de entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905806506 22/01/2013

003
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Tit.EVABIO AUGUSTO DE PAIVA - ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06157502000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BELLA BELLA
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; anáguas;
artigos de malha [vestuário]; aventais [vestuário];
banho (calções de -); banho (roupas de -); banho
(roupões de -); bermudas; blazers [vestuário];
calçados *; calças; calças compridas; calções de
banho [sungas]; camisas; camisetas; capotes;
casacos
[vestuário];
coletes;
combinações
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); couro
(roupas de -); cuecas; espartilhos; ginástica (roupa
para -) [colante]; íntima (roupa -); jaquetas; jérseis
[vestuário]; leggings [calças]; macacões; malhas
[vestuário]; paletós; parcas; penhoar; pijamas; praia
(roupas de -); pulôveres; robe; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; saias; saias-calças;
sobretudos [vestuário]; suéteres; sungas; vestuário *;
baby-doll; bermuda para prática de esporte; biquíni;
boné; canga; maiô; quimono [vestuário];
Procurador: ROGÉRIO HENRIQUE CORREA
NUNES ESBERARD
No.905806522 22/01/2013
003
Tit.RUIA GLOBAL FASTENERS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8928070
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Lotox
NCL(10) 06 cabos (uniões de metal para -), não
elétricos; canaletas de metal; canos (materiais de
metal para reforço de -); cofres de metal;
construções transportáveis de metal; ferragens para
construção; ferragens para edificações; materiais de
construção refratários, metálicos; materiais de metal
para construção; materiais de metal para funiculares
fixos de ferrovias; metais comuns, brutos ou
semitrabalhados; minérios de metal; parafusos de
metal; porcas de metal; rebites de metal; tubos de
metal;
Prior.:30 2012 051 241 27/09/2012 DE
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.905806549 22/01/2013
003
Tit.RUIA GLOBAL FASTENERS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8928070
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Lotox
NCL(10) 07 agrícolas (máquinas -); correntes de
transmissão exceto para veículos terrestres; eixos de
transmissão [exceto para veículos terrestres];
ferramentas [partes de máquinas]; incubadoras para
ovos; rosquear (máquinas para -);
Prior.:30 2012 051 241 27/09/2012 DE
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.905806557 22/01/2013
003
Tit.RUIA GLOBAL FASTENERS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8928070
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Lotox
NCL(10) 08 agrícolas (implementos -) [manuais];
lâminas [armas]; lâminas para tesouras; talheres
[facas, garfos e colheres]; arma branca;
Prior.:30 2012 051 241 27/09/2012 DE
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.905806565 22/01/2013
003
Tit.RUIA GLOBAL FASTENERS AG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8928070
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Lotox
NCL(10) 20 parafusos não metálicos; pernos não
metálicos; pinos guias não metálicos; porcas
[parafusos], não metálicas; rebites não metálicos;
vedação (cápsulas não metálicas para -);
Prior.:30 2012 051 241 27/09/2012 DE
Procurador: MARCELO BRIZOLARA DE FREITAS
No.905806573 22/01/2013
003
Tit.HALAVE BENEFICIAMENTO DE CONFECÇÕES
LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06988614000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HESTA-DUAL
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NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; anáguas;
artigos de malha [vestuário]; aventais [vestuário];
bandanas; bermudas; blazers [vestuário]; bonés;
cachecóis; calçados *; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; capotes; casacos [vestuário];
cintos [vestuário]; coletes; combinações [vestuário];
confeccionado (vestuário -); corpete; cuecas;
enxovais de bebês; faixas para a cabeça [vestuário];
gorros; gravatas; guarda-pós; jaquetas; lingerie (fr.);
luvas [vestuário]; macacões; malhas [vestuário];
meias; paletós; pijamas; praia (roupas de -);
pulôveres; robe; roupa de baixo; roupa íntima; roupa
para ginástica; roupas de banho; roupas de couro;
roupas de fantasia; saias; sáris; suéteres;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
natação; trajes; túnicas; turbantes; uniformes;
vestuário *; véus [vestuário]; xales; baby-doll; biquíni;
camisola; jaleco; maiô;
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO
No.905806581 22/01/2013
003
Tit.DIAGEO NORTH AMERICA, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0058718
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAKE IT GOLD
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905806620 22/01/2013
003
Tit.LEONARDO ROLIM DE MOURA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07776098000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RAIZAME
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
No.905806670 22/01/2013
003
Tit.LEONARDO ROLIM DE MOURA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07776098000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ICEBOX
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
No.905806743 22/01/2013
003
Tit.SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06347409000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FULL SIZE
NCL(10) 09 binóculos; bússolas; capacetes de
segurança para esportes; luvas para mergulhadores;
óculos de sol; óculos para esportes;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905806778 22/01/2013
003
Tit.SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06347409000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FULL SIZE
NCL(10) 12 bicicletas;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905806832 22/01/2013
003
Tit.KUMHO TIRE CO., INC. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8568260
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EXPERION
NCL(10) 12 pneus de automóvel;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR

Tit.DMS PUBLICIDADE MÍDIA INTERATIVA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14977802000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MODERN
NCL(10) 35 agências de propaganda - [consultoria
em]; agências de propaganda; agências de
publicidade - [consultoria em]; agências de
publicidade; aluguel de espaço publicitário; aluguel
de material publicitário; atualização de material
publicitário - [consultoria em]; atualização de material
publicitário; exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [consultoria em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors] - [consultoria em]; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors]; marketing - [consultoria em];
marketing; marketing (estudos de -) - [consultoria
em]; marketing (estudos de -); material publicitário
(atualização de -) - [consultoria em]; material
publicitário (atualização de -); material publicitário
(distribuição de -) - [consultoria em]; material
publicitário (distribuição de -); organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [consultoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários [consultoria em]; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; publicação de textos
publicitários - [consultoria em]; publicação de textos
publicitários; publicidade - [consultoria em];
publicidade; publicidade externa [letreiros, outdoors]
- [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores - [consultoria em]; publicidade on-line
em rede de computadores; publicidade por catálogos
de vendas - [consultoria em]; publicidade por
catálogos de vendas; publicitário (aluguel de material
-) - [consultoria em]; publicitário (aluguel de material ); publicitários (redação de-) - [consultoria em];
publicitários (redação de-); assessoria promocional,
consultoria e informação sobre propaganda [consultoria em]; assessoria promocional, consultoria
e informação sobre propaganda; assessoria,
consultoria e informação em marketing - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
marketing; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre marketing;
publicidade por qualquer meio - [consultoria em];
publicidade por qualquer meio;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905806972 22/01/2013
003
Tit.DMS PUBLICIDADE MÍDIA INTERATIVA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14977802000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MODERN
NCL(10) 38 comunicação por terminais de
computador - [consultoria em]; comunicação por
terminais de computador - [assessoria em];
fornecimento de acesso a banco de dados [consultoria em]; fornecimento de acesso a banco de
dados - [assessoria em]; provedor de acesso
[telecomunicação] - [consultoria em]; provedor de
acesso [telecomunicação] - [assessoria em];
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

No.905806891 22/01/2013
003
Tit.SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06347409000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FULL SIZE
NCL(10) 14 bijuteria / joalheria (artigos de -);
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA

No.905806980 22/01/2013
003
Tit.MARTELI E MARTELI COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15515276000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VITAFLORA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: ALMIR ANTONIO DE ALMEIDA

No.905806921 22/01/2013

No.905806999 22/01/2013

003

003
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Tit.MATHEUS ALVES JUNIOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08972085790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ORAL UP
NCL(10) 44 odontologia; assessoria, consultoria e
informação odontológica; odontologia [cirurgiãodentista];
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO

Procurador: DANILO MARTUCCI DE ALENCAR
No.905807111 22/01/2013
Tit.SAMAUMA BOULEVARD SJC
EMPREENDIMENTO SPE LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16965987000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GREENLAKE Boulevard Mall

003

No.905807146 22/01/2013
003
Tit.JOSE SAMUEL DE MIRANDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02417834456
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: B BELLA DO LAR "BELEZA PARA O SEU
LAR"

No.905807073 22/01/2013
003
Tit.SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06347409000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FULL SIZE
NCL(10) 25 calçados *; vestuário *;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905807081 22/01/2013
003
Tit.DMS PUBLICIDADE MÍDIA INTERATIVA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14977802000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MODERN
NCL(10) 41 publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable] - [consultoria
em]; publicações eletrônicas on-line (provimento de-)
[não downloadable] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em edição - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em edição
- [assessoria em];
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905807090 22/01/2013
Tit.ECAP DO VALE PARTICIPAÇÕES &
EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03436305000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECAP DO VALE PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS

003

CFE(4) 26.11.13; 27.5.1
NCL(10) 35 administração comercial - [informação
em]; administração comercial - [consultoria em];
administração comercial - [assessoria em];
administração comercial; gestão de franquia [informação em]; gestão de franquia - [consultoria
em]; gestão de franquia - [assessoria em]; gestão de
franquia;
Procurador: SOCIEDADE CIVIL BRAXIL LTDA
No.905807120 22/01/2013
003
Tit.UNITOTAL CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07919708000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGIR

CFE(4) 27.5.1; 27.5.13,17
NCL(10) 24 banho (roupa de -) [exceto vestuário];
cama, mesa e banho (roupa de -); caminhos de
mesa; descanso de garrafas e copos [roupas de
mesa]; mesa (caminhos de -); oleados [toalhas de
mesa]; roupa de cama, mesa e banho; têxteis
(guardanapos de mesa -); acolchoado [roupa de
cama]; acolchoado usado como cobertura para
cama; cobertura de mesa [toalha];
Procurador: ALEXANDRE JOSÉ DO AMARAL
SOARES
No.905807154 22/01/2013
003
Tit.SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06347409000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FULL SIZE
NCL(10) 18 malas de roupas para viagem; malas de
viagem; mochilas; mochilas escolares; bolsas;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905807162 22/01/2013
003
Tit.MBIOLOG DIAGNÓSTICOS LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03590360000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMUNOSCREEN

CFE(4) 26.3.1; 26.11.1; 29.1.1-2; 29.1.14
NCL(10) 36 aluguel de apartamentos; aluguel de
escritórios [imóveis]; imóveis (administração de -);
imóveis (arrendamento de -); aluguel de loja [imóvel];
imóveis [compra e venda de -]; incorporação de
imóvel; loteamento imobiliário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905807103 22/01/2013
003
Tit.SINVAL ABEL DE FIGUEIREDO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12481911000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NILDA LINGERIE

CFE(4) 3.13.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;

CFE(4) 26.4.4; 26.4.18; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bandanas;
bermudas; blazers [vestuário]; bonés; calças; calças
compridas; camisas; camisetas; coletes; jaquetas;
macacões; saias; saias-calças; biquíni; canga; maiô;
Procurador: DILERMAR RIBEIRO SCHAEWER
No.905807138 22/01/2013
003
Tit.ARMAZEM DAS CORES LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05283811000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARMAZÉM DAS CORES
NCL(10) 19 água (válvulas para encanamentos de -),
não metálicos ou plásticos; alcatroadas (tiras -), para
construção; amianto (argamassa de -); ardósia;
argamassa; assoalho (tacos para -); azulejos não
metálicos para construção; cal; calha (canos não
metálicos para -); cimento *; concreto; construção
(madeira para -); construção (materiais de -), não
metálicos; ladrilhos não metálicos para construção;
lambris [madeira]; madeira para construção;
mármore; materiais de construção, não metálicos;
pedra; portais não metálicos; portas não metálicas *;
ripas de telhado; ripas não metálicas; tábuas; tacos
para assoalho; telhados (caibros para -); tijolos;
abrigo pré-fabricado não metálico; adobe [tijolo seco
ao sol]; aduela [ombreira de porta]; alizar de janela
de madeira; areia; argila para construção; artigo para
instalação hidráulica; calcário; lajota; manilha;
quadro de janela e porta; sarrafo de madeira; tela
não metálica; telha de amianto; tubo de plástico pvc
[tubos não metálicos para instalações de água ou
esgoto];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 pesquisa bacteriológica; pesquisas
químicas; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas científicas no campo da bioquímica e
biotecnologia; assessoria, consultoria e informações
sobre pesquisas e análises bacteriológicas,
biológicas, químicas e bioquímicas; pesquisas
médicas;
Procurador: MAURÍCIO RAMOS DAMASCENO
No.905807170 22/01/2013
003
Tit.SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06347409000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FULL SIZE
NCL(10) 28 brinquedos; jogos *;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905807189 22/01/2013
Tit.MARTELI E MARTELI COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15515276000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003
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Marca: VITAFLORA
NCL(10) 31 castanhas; castanhas frescas; noz [in
natura];
Procurador: ALMIR ANTONIO DE ALMEIDA

Marca: INTROGEN

No.905807197 22/01/2013
003
Tit.SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06347409000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FULL SIZE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário;
Procurador: LILIAN DOS SANTOS DA SILVA
No.905807200 22/01/2013
003
Tit.MBIOLOG DIAGNÓSTICOS LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03590360000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INTROGEN

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 pesquisa bacteriológica; pesquisas
químicas; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas científicas no campo da bioquímica e
biotecnologia; assessoria, consultoria e informações
sobre pesquisas e análises bacteriológicas,
biológicas, químicas e bioquímicas; pesquisas
médicas;
Procurador: MAURÍCIO RAMOS DAMASCENO
No.905807243 22/01/2013
003
Tit.EIDOS DO BRASIL PROCESSAMENTOS
TECNICOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35815869000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EIDOS ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 05 reagente químico para fim
diagnóstico;
Procurador: MAURÍCIO RAMOS DAMASCENO

de

No.905807219 22/01/2013
003
Tit.TEMPEROS BRILHANTE LTDA - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16828633000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TEMPEROS BRILHANTE
CFE(4) 26.4.2; 27.1.1; 27.5.1
NCL(10) 40 incineração de lixo e resíduos [assessoria em]; incineração de lixo e resíduos;
informação sobre tratamento de materiais [assessoria em]; informação sobre tratamento de
materiais; assessoria, consultoria e informação em
produção de energia - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em produção de energia;
assessoria, consultoria e informação em tratamento
de materiais - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em tratamento de materiais;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
CFE(4) 1.15.9; 17.2.1; 27.5.1
NCL(10) 30 açafrão [temperos]; amido para uso
alimentar; canela [especiaria]; cereais (preparações
feitas com -); cereais secos (flocos de -);
condimentos; cravos-da-índia [especiaria]; farinha de
milho; farinhas*; gengibre [especiaria]; molhos
[condimentos]; mostarda; noz-moscada; picles
mistos [condimento]; pimenta; pimenta-da-jamaica
[tempero]; pimentão [temperos]; pipoca (milho para ); sal para conservar alimentos; soja (pasta de -)
[condimento]; tempero [condimento]; temperos; alho
[condimento]; cominho; farinha de aveia; farinha de
mandioca; fécula de araruta; fécula de arroz; louro;
orégano; urucum para uso alimentar [condimento];
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA
No.905807227 22/01/2013
003
Tit.LUIZA DE MARILAC ROSA LEITE (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41435257634
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Bubble Tea
NCL(10) 43 cafés [bares];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905807235 22/01/2013
003
Tit.MBIOLOG DIAGNÓSTICOS LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03590360000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

No.905807251 22/01/2013
003
Tit.PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87090486000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: A ARCHITETTO

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 19 água (encanamentos não metálicos de ); água (válvulas para encanamentos de -), não
metálicos ou plásticos; alcatroadas (tiras -), para
construção; amianto (argamassa de -); andaimes
não metálicos; ardósias para telhados; areia [exceto
areia para fundição]; areia argentífera; arenito (tubos
para -); arenito para construção; argamassa;

argamassa para construção; argentífera (areia -);
argila *; argila refratária; assoalho (tacos para -);
assoalhos em parquetes; azulejos não metálicos
para construção; bagaços de cana-de-açúcar
(aglomerados de -) [material de construção]; barro
para tijolos; betuminosos (produtos -) para
construção; caibros [carpintaria]; caibros para
telhados; caixa para construção debaixo d'água;
caixas de correspondência, de alvenaria; caixilhos
não metálicos para construção; caixilhos para
estufas, não metálicos; cal; calcária (pedra -);
calcário argiloso; calha (canos não metálicos para -);
calhas não metálicas; calhas não metálicas; calhas
não metálicas para construção; canos não metálicos
para calha; canos para drenagem, não metálicos;
canos
rígidos
não
metálicos
[construção];
caramanchões [estruturas]; cascalho; cascalho;
cerâmica (matérias-primas para -); cimento (placas
de -); cimento (postes de -); cimento (revestimentos
de -) à prova de fogo; cimento *; cimento de amianto
[fibrocimento]; coberturas não metálicas para
construção; compensados de madeira; concreto;
concreto (cofragens não metálicas para -); concreto
(elementos de -) para construção; construção
(madeira para -); construção (materiais de -), não
metálicos; construção (painéis não metálicos para -);
construção (papel de -); construção (papelão para -);
construção (revestimentos não metálicos para -);
construção (vidro de -); construções não metálicas;
divisórias não metálicas; drenagem (canos para -),
não metálicos; encanamentos não metálicos de
água; escórias [materiais de construção]; esquadrias
para portas, não metálicas; estaca-pranchas não
metálicas; estacas não metálicas; estacas não
metálicas para amarração; estruturas não metálicas
para construção; feltro para construção; forros
[revestimentos] não metálicos para construção;
gesso [gipsita]; granito; janelas (caixilhos para -), não
metálicos; janelas de batente, não metálicas; janelas
não metálicas; junco para construção; ladrilhos não
metálicos para construção; ladrilhos não metálicos
para construção; lajes lustrosas; lajes não metálicas;
lajes não metálicas; lambris [madeira]; lambris não
metálicos; madeira (papelão de pasta de -), para
construções; madeira (pavimentos de -); madeira
compensada (folhas de -); madeira manufaturada;
madeira moldável; madeira para compensados;
madeira para construção; madeira para fabricação
de utensílios domésticos; madeira semitrabalhada;
madeira serrada; madeira serrada; magnésia
(cimento de -); mármore; marquises não metálicas
para construção; mastros [postes] não metálicos;
materiais de construção refratários, não metálicos;
materiais de construção, não metálicos; materiais de
reforço não metálicos para construção; moldável
(madeira -); molduras não metálicas para
construção; molduras não metálicas para cornijas;
molduras para portas, não metálicas; mosaicos para
construção; olivina para construção; painéis não
metálicos para construção; painéis sinalizadores não
mecânicos, não luminosos e não metálicos; papel de
construção; papelão para construção; pedra; pedra
artificial; pedra calcária; pedras de construção;
pedras de escórias; pedras refratárias; persianas de
exterior, não metálicas ou têxteis; pisos não
metálicos; pisos não metálicos para construção;
plataformas pré-fabricadas não metálicas; poleiros;
portas (painéis não metálicos para -); portas não
metálicas *; portas sanfonadas não metálicas; postes
não metálicos; postes não metálicos para linhas de
transmissão de energia elétrica; postes telegráficos
não metálicos; pranchas [madeira para construção];
ramificação (canos não metálicos de -); refratários
(materiais de construção - ), não metálicos;
revestimento de ruas (materiais para -);
revestimentos
[materiais
de
construção];
revestimentos
betuminosos
para
telhados;
revestimentos de cimento à prova de fogo;
revestimentos de madeira; revestimentos não
metálicos para construção; revestimentos não
metálicos para construção; revestimentos não
metálicos para paredes e muros; revestimentos não
metálicos para paredes, para construção; ripas de
telhado; ripas não metálicas; ruas (materiais para
construção e revestimento de -); tábuas; tábuas para
passagem, não-metálicas; tacos de assoalho em
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parquete; tacos para assoalho; tapume de vinil;
telhado, não metálico, contendo células solares;
telhados (algerozes não metálicos para -); telhados
(caibros para -); telhados (coberturas não metálicas
para -); telhados não metálicos; telhas não
metálicas; telhas não metálicas; tijolos; tijolos
(aglutinantes para -); tijolos (barro para -); tufo
[calcário]; venezianas não metálicas; vidraças
[exceto vidros para janelas de automóveis]; vidraças
para construção; vidro de construção; vidro isolante
[construção]; vidros para construção [vidraças];
vigamentos não metálicos para construção; vigas de
suporte não metálicas [partes de escadas]; vigas
não metálicas; vitrais; vitrais; adobe [tijolo seco ao
sol]; alcatrão esteárico para construção; areia; areia
monazítica para construção; argamassa de amianto;
argila para construção; artigo para instalação
hidráulica; basalto; basculante não metálico; bóia
para caixa d'água; caibro para construção; caixa
d'água [reservatório para abastecimento]; caixão não
metálico para construção sub-aquática; caixilho de
madeira; caixilho para janela de correr, exceto de
metal; calcário; cano de cimento ou faiança; carpete
de madeira; cavalete ou suporte não metálico
desmontável para banheira; cimento armado;
cimento de alto-forno; cimento de pouzzolane;
cobertura para parede e assoalho; concreto armado;
cré para construção [calcário, argila]; cumeeira de
telhado não metálica; dreno para construção;
esquadria não metálica; jaú não metálico [andaime];
lajota; mesa de cimento ou concreto; móvel em
cimento ou concreto; pilastra não metálica para
construção; prateleira [construção]; ralo não
metálico; tábua de madeira; tela não metálica; tela
protetora para piscina; tela protetora para varanda;
telha de amianto; tira alcatroada para construção;
tira de madeira; tora de madeira; tubo de plástico pvc
[tubos não metálicos para instalações de água ou
esgoto]; venezianas não metálicas para exteriores;
catracas não metálicas; estábulos não metálicos;
madeira (tábuas de assoalho em -); tábuas de
assoalho em madeira;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905807260 22/01/2013
003
Tit.PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87090486000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A ARCHITETTO

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 35 madeira (avaliação de -) em pé [para
construção]; comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de louça de faiança; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana; comércio
(através de qualquer meio) de capachos e esteiras;
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
linóleo [piso em manta]; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de tubos rígidos não
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metálicos para a construção; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha;
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
No.905807278 22/01/2013
Tit.CCVI BEARING COMPANY (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8928649
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CCTY

003

CFE(4) 2.5.8; 5.5.4; 27.5.1; 27.5.24; 29.1.13
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: ALEXANDRE JOSÉ DO AMARAL
SOARES
No.905807308 22/01/2013
003
Tit.DOMENICCA INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11101190000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MMA ULTIMATE SPORT
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 autolubrificadores (mancais -); cadeiras
de mancais para máquinas; chumaceiras [partes de
máquinas]; esferas (mancais de -); mancais para
eixos de transmissão; rolamentos; rolamentos
antifricção para máquinas [chumaceiras];
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
No.905807286 22/01/2013
003
Tit.DMS PUBLICIDADE MÍDIA INTERATIVA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14977802000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MODERN
NCL(10) 42 hospedagem de web sites - [informação
em]; hospedagem de web sites - [consultoria em];
hospedagem de web sites - [assessoria em];
manutenção (criação e -) de web sites para terceiros
- [informação em]; manutenção (criação e -) de web
sites para terceiros - [consultoria em]; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação - [assessoria em]; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática] - [informação em];
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática] - [consultoria
em]; atualização de informação em banco de dados
de computador [serviço de informática] - [assessoria
em]; banco de dados (serviços de desenvolvimento
de -) [informática] - [informação em]; banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática] [consultoria em]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática] - [assessoria
em]; design de homepage - [informação em]; design
de homepage - [consultoria em]; design de
homepage - [assessoria em]; hospedagem de
servidores - [informação em]; hospedagem de
servidores - [consultoria em]; hospedagem de
servidores - [assessoria em];
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905807294 22/01/2013
Tit.CELIA MARIA DOS SANTOS (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50645641472
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRAVESSINHOS KID'S

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes
para -); botas (canos de -); botas (ferragens para -);
botas (viras para -); botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados de madeira; calçados
em geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus (armações de -);
chapéus [chapelaria]; chapéus de papel [vestuário];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; chuteiras de
futebol (travas para -); ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
coletes para pesca; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dólmã [veste militar]; dormir
(máscaras para -); enxovais de bebês; escapulários;
espartilhos; esportes (botas para -) *; esportes
(sapatos para -) *; esqui (botas de -); estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); ferragens de metal para
sapatos e botas; forros confeccionados [parte de
vestuário]; futebol (sapatos de -); gabardines
[vestuário]; galochas; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gorros; gravatas; guarda-pós;
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impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias; meias (calcanheiras para
-); meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus]; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
palas para camisas; paletós; palmilhas; papel
(chapéus de -) [vestuário]; parcas; pele (estolas de ); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pesca (coletes para -); pescoço (lenços de -);
pijamas; pijamas; plastrom; polainas; polainas;
polainas; polainas (presilhas para -); ponchos; portamoedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -);
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa de baixo;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes para ); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; solidéus [barrete]; sudários
axilares;
suéteres;
sungas;
suspensórios;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
banho; toucas de natação; trajes; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; viras para botas e sapatos; xales; alba
[vestimenta de padre]; avental descartável de uso
não profissional; babador não descartável; baby-doll;
bandagem elástica [vestuário]; batina; beca;
bermuda para prática de esporte; biquíni; blusa
militar; boné; bota para operário; calça para
equitação; calçado esportivo; calçado para uso
profissional; calçados para snowboarding; calção
para banho; camisa para militar; camisola; canga;
carapuça [barrete cônico; gorro]; casaco para
operador; casula [vestimenta sacerdotal que se põe
sobre a alva e a estola]; chinelo [vestuário comum];
chuteira; cinta [vestuário comum]; cinta para
menstruação; cobertura descartável para calçado;
coturno; cravo para chuteira; culote [calça para
montaria]; echarpe; estolas; farda; fardão; fraque;
jaleco; lenço de lapela [parte anterior e superior de
um casaco voltada para fora]; maiô; poncho;
quimono [vestuário]; roupa íntima descartável;
solado não ortopédico; spencer; sutiã para postura
sem finalidade terapêutica; tira (faixa) para a cabeça;
viseiras [chapelaria];
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS E
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

(através de qualquer meio) de partes e componentes
de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
veículos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de veículos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de veículos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de veículos;
Procurador: FEBRAMPA MARCAS E PATENTES
LTDA

Tit.FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50016039000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Sertão de Deus

CFE(4) 26.11.8; 27.5.1
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; desenhos animados; discos fonográficos;
fonográficos (discos -); identificação (cartões
magnéticos para -); iluminação de palco (aparelhos
para controle de-); juke boxes [música]; programas
de computador [para download]; programas de
computador gravados; sinais luminosos; aparelho de
gravação de vídeo; aparelho de telecomunicação;
dvd, disco digital de vídeo; porta-cd;
Procurador: CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR
No.905807332 22/01/2013
003
Tit.FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29527413000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JOVENS OLHARES SOBRE A VIDA
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
competições
desportivas (organização de -); educação (serviços
de -); entretenimento; espetáculos (serviços de -);
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos;
organização
de
competições
desportivas; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; televisão (programas
de entretenimento de -); vídeos (produção de -);
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905807340 22/01/2013
Tit.ANSELMO RODRIGUES DE OLIVEIRA
BICICLETÁRIA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13540872000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CICLO BIKE OLIVEIRA

003

No.905807359 22/01/2013
003
Tit.JIGSAW PRODUCOES PUBLICITARIAS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08765123000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CANAL AWAY

CFE(4) 2.1.1; 16.1.5; 27.5.1
NCL(10) 38 agências de notícias; cabo (teledifusão
por -); canais de telecomunicação (provimento de-),
para serviços de telecompras; computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-); mensagem (transmissão de -); notícias
(agências de -); provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras;
radiodifusão; serviços de difusão sem fim
[telecomunicações]; telecomunicações (informações
sobre -); teledifusão; teledifusão por cabo; agência
de notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria consultoria e informação
em telecomunicação; assessoria, consultoria e
informação em comunicação no campo áudio visual;
noticiário
[serviço
de
transmissão
de
-];
radiocomunicação; televisionamento; transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905807367 22/01/2013
Tit.TACIANA REGINA DE LIMA ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24454019000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LITORANEUS UV PROTECTION

003

No.905807316 22/01/2013
003
Tit.MBIOLOG DIAGNÓSTICOS LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03590360000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MBIO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 05 reagente químico para fim
diagnóstico;
Procurador: MAURÍCIO RAMOS DAMASCENO
No.905807324 22/01/2013

de

003

CFE(4) 26.1.1; 26.7.25; 28.19; 29.1.3-4
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos manuais (propulsão muscular) [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos manuais (propulsão muscular)
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos manuais (propulsão muscular)
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos manuais (propulsão
muscular); comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água - [consultoria em]; comércio

CFE(4) 1.3.2; 26.4.2; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 25 anáguas; automobilistas (vestuário para
-); aventais [vestuário]; banho (chinelos de -); banho
(roupas de -); banho (roupões de -); bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; botas *; calçados *;
calçados em geral *; calças; calças compridas;
calções de banho [sungas]; camisa (punho de -);
camisas; camisetas; capotes; casacos [vestuário];
ceroulas; chapéus, bonés etc; cintos [vestuário];
coletes; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); corpete; couro (roupas de -); cuecas;
enxovais de bebês; esportes (sapatos para -) *;
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50016039000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Sertão de Deus

fantasia (roupas de -); ginástica (roupa para -)
[colante]; gorros; íntima (roupa -); jaquetas; lingerie
(fr.); macacões; malhas [vestuário]; meias; meiascalças; paletós; pijamas; praia (roupas de -); robe;
roupa íntima; roupa para ginástica; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; saias; sandálias; sapatos
de futebol; sapatos de praia; suéteres; sungas;
suspensórios; sutiãs; ternos; toucas de banho;
toucas de natação; trajes de banho; uniformes;
vestuário *; baby-doll; bermuda para prática de
esporte; biquíni; boné; calça para equitação; calçado
esportivo; calção para banho; camisola; canga;
chuteira; fraque; maiô;
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

CFE(4) 19.1.11; 25.7.22; 25.12.25; 27.5.1
NCL(10) 30 arroz;
Procurador: CUSTODIO DE ALMEIDA CIA

No.905807375 22/01/2013
003
Tit.SIMONE MARIA FERREIRA DOS SANTOS
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04893724495
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROTA S KID'S

No.905807405 22/01/2013
003
Tit.EIDOS DO BRASIL PROCESSAMENTOS
TECNICOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35815869000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EIDOS ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS

CFE(4) 2.5.22; 6.1.2; 27.5.1-2; 27.5.4
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: ALEXANDRE JOSÉ DO AMARAL
SOARES
No.905807383 22/01/2013
Tit.FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50016039000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Sertão de Deus

003

CFE(4) 26.4.2; 27.1.1; 27.5.1
NCL(10) 42 pesquisa no campo de proteção
ambiental - [assessoria em]; pesquisa no campo de
proteção ambiental; proteção ambiental (pesquisa no
campo de - ) - [assessoria em]; proteção ambiental
(pesquisa no campo de - ); controle ambiental de
poluição do ar e sonora - [assessoria em]; controle
ambiental de poluição do ar e sonora; engenharia
biológica - [assessoria em]; engenharia biológica;
engenharia de segurança do trabalho [projeto de -] [assessoria em]; engenharia de segurança do
trabalho [projeto de -]; projeto na área de segurança
do trabalho - [assessoria em]; projeto na área de
segurança do trabalho;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

CFE(4) 26.11.8; 27.5.1
NCL(10) 25 botas *; botinas; camisas; camisas
(palas para -); camisetas; capuzes [vestuário];
chapéus (armações de -); chapéus [chapelaria];
chapéus de papel [vestuário]; chapéus, bonés etc;
cintos [vestuário]; coletes; túnicas; uniformes;
vestuário *; batina; boné; carapuça [barrete cônico;
gorro];
Procurador: CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR
No.905807448 22/01/2013
003
Tit.EIDOS DO BRASIL PROCESSAMENTOS
TECNICOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35815869000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EIDOS ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS
NCL(10) 42 pesquisa no campo de proteção
ambiental - [assessoria em]; pesquisa no campo de
proteção ambiental; proteção ambiental (pesquisa no
campo de - ) - [assessoria em]; proteção ambiental
(pesquisa no campo de - ); controle ambiental de
poluição do ar e sonora - [assessoria em]; controle
ambiental de poluição do ar e sonora; engenharia
biológica - [assessoria em]; engenharia biológica;
engenharia de segurança do trabalho [projeto de -] [assessoria em]; engenharia de segurança do
trabalho [projeto de -]; projeto na área de segurança
do trabalho - [assessoria em]; projeto na área de
segurança do trabalho;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905807456 22/01/2013
Tit.NIKAELY IZAURA DA SILVA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13144664000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OZ OFFZONE JEANS WEAR

003

No.905807421 22/01/2013
003
Tit.MBIOLOG DIAGNÓSTICOS LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03590360000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MBIO

CFE(4) 26.11.8; 27.5.1
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; blocos de notas
[cadernos]; blocos para anotações; blocos para
desenho; brochuras; caixas de papelão ou papel;
caixas para chapéus (papelão para -); canetas;
catálogos; folhetos; jornais; livros; papel *; papelão *;
porta-canetas; selos de correio; selos para endereço;
adesivo para álbum de figurinha; agenda; caderno
escolar; cartão; livro didático; livro litúrgico; portalápis;
Procurador: CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR
No.905807391 22/01/2013
003
Tit.COOPERATIVA ARROZEIRA PALMARES LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91877506000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARROZ TROPEIRO

CFE(4) 26.3.23; 27.5.1; 27.5.14; 27.7.4
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: ALEXANDRE JOSÉ DO AMARAL
SOARES

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 pesquisa bacteriológica; pesquisas
químicas; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas científicas no campo da bioquímica e
biotecnologia; assessoria, consultoria e informações
sobre pesquisas e análises bacteriológicas,
biológicas, químicas e bioquímicas; pesquisas
médicas;
Procurador: MAURÍCIO RAMOS DAMASCENO
No.905807430 22/01/2013
Tit.FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II (BR/SP)

003

No.905807464 22/01/2013
003
Tit.AJESP-ASSOCIACAO DOS JOALHEIROS DO
ESTADO DE SAO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62649991000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JOIAS DE NOVELA
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Tit.MARCELO JOSE DE MENEZES - ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08840205000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: A ARENITO

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 14 abotoaduras; alfinetes de metal
precioso; âmbar amarelo (jóias e bijuterias de -);
amuletos [jóias e bijuterias]; âncoras [relojoaria];
anéis [jóias e bijuterias]; arte (objetos de -) de metal
precioso; bijuteria / joalheria (artigos de -); brincos;
colares [jóias e bijuterias]; diamantes; joalheria /
bijuteria (artigos de -); jóias (caixas para -); jóias e
bijuterias de âmbar amarelo; ligas de metal precioso;
lingotes de metais preciosos; marfim (adereços de -)
[jóias e bijuterias]; medalhões [jóias e bijuterias];
metais
preciosos
não
trabalhados
ou
semitrabalhados; metal precioso (estatuetas de -);
metal precioso (fios de -) [jóias e bijuterias]; olivina
[pedra preciosa]; ornamentos de chapéus [de metal
precioso]; ouro (fios de -) [joalheria]; ouro, não
trabalhado ou batido; paládio; pedras preciosas;
pedras preciosas (imitações de -); pedras
semipreciosas; pérolas [jóias e bijuterias]; prata (fios
de -); prata fiada; prata semitrabalhada ou batida;
preciosas (imitações de pedras -); água-marinha;
ametista; argola de uso pessoal [bijuteria]; bracelete
de qualquer material [jóia/bijuteria]; brilhante [jóia];
esmeralda; ônix; rubi; safira; topázio;
Procurador: DOMINGOS ROBERTO LOPES
No.905807472 22/01/2013
003
Tit.MBIOLOG DIAGNÓSTICOS LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03590360000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MBIOLOG

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1,24
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: ALEXANDRE JOSÉ DO AMARAL
SOARES
No.905807502 22/01/2013
Tit.TEDESCO COLCHOES LTDA-ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09378358000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIDA MAIS

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 16 catálogos; encadernações; impressas
(publicações -); jornais; periódicos; revistas
[periódicos];
Procurador: EVERTON LUIS ROSSIN
No.905807510 22/01/2013
003
Tit.K.MORI COMERCIO DE EXP.E IMP.DE EQUIP.
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09448668000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIKES KAPA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 05 reagente químico para fim
diagnóstico;
Procurador: MAURÍCIO RAMOS DAMASCENO

No.905807529 22/01/2013
Tit.FILIPE DE ALMEIDA SANCHES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13089855763
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOGOS

003

de

No.905807480 22/01/2013
003
Tit.EIDOS DO BRASIL PROCESSAMENTOS
TECNICOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35815869000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EIDOS ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS
NCL(10) 40 incineração de lixo e resíduos [assessoria em]; incineração de lixo e resíduos;
informação sobre tratamento de materiais [assessoria em]; informação sobre tratamento de
materiais;
materiais
(informação
sobre
processamento de -); assessoria, consultoria e
informação em produção de energia - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
produção de energia; assessoria, consultoria e
informação em tratamento de materiais - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
tratamento de materiais;
Procurador: INFORMARK - PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905807499 22/01/2013

etc.; buzinas para veículos; câmaras de ar
(equipamentos para conserto de -) [pneumáticos];
câmaras de ar (remendos adesivos para consertar -);
câmaras de ar para bicicletas, triciclos, etc;
campainhas para bicicleta, triciclo, etc; capas para
estepes; cestas adaptadas para bicicletas, triciclos,
etc; conserto (equipamentos para -) de câmaras de
ar [pneumáticos]; correntes de bicicletas; correntes
de bicicletas, triciclos, etc; eixos de bicicleta, triciclo,
etc; elétricos (veículos -); engrenagens para
bicicletas, triciclos, etc; esticadores de raio para
rodas; estofamentos para veículos; estribos de
bicicletas, triciclos, etc; freios de bicicleta; freios de
bicicleta, triciclo, etc; guidões de bicicleta; guidões
de bicicletas, triciclos, etc; indicadores de direção
para bicicletas, triciclos, etc; manivelas para
bicicletas, triciclos, etc; molas amortecedoras para
veículos; motocicletas; motores para bicicletas,
triciclos, etc; pára-lamas de bicicleta, triciclo, etc;
pedais para bicicletas, triciclos, etc.; pneus de
bicicleta; pneus de bicicletas, triciclos, etc; pneus
sem câmara de ar para bicicletas, triciclos, etc;
quadros de bicicletas [chassi]; quadros de bicicletas,
triciclos, etc [chassi]; raios de rodas de bicicleta;
raios de rodas de bicicletas, triciclos, etc; redes para
bicicletas, triciclos, etc; rodas para bicicletas,
triciclos, etc; rolamentos de cilindros para veículos;
sapatas de freio para veículos; segmentos de freio
para veículos; segurança (cintos de-) para assentos
de veículos; selins de bicicleta; selins para
motocicletas, bicicletas, triciclos, etc; sólidos (pneus ) para rodas de veículos terrestres; transportadores
(triciclos -); triciclos; triciclos transportadores;
triciclos, bicicletas, etc (correntes para -); triciclos,
bicicletas, etc (pneus para -); veículos (aros para
rodas de -); veículos (assentos para -); veículos
(capas de assento para -); veículos (eixos para rodas
de -); veículos (estribos de -); veículos (luzes
direcionais para -); veículos (raios para rodas de -);
veículos elétricos; veículos para locomoção por via
terrestre, aérea, fluvial, marítima ou ferroviária; aro
de roda; aro para bicicleta; borracha de freio para
veículo terrestre; bucha de borracha para automóvel;
cadeira para transportar bebê em veículo; câmarade-ar para ciclo; espelho para veículo; farol e seta
para veículo [interruptor para -]; peça de borracha
utilizada como proteção do saco de ar no processo
de reforma de pneus; peças de borracha para reparo
de pneus com ou sem câmara; porta-bicicleta para
veículo; triciclo (veículo); discos de freio para
veículos;
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO LEMOS

003

CFE(4) 27.5.1; 27.5.4; 27.5.8,21
NCL(10) 12 anéis de eixos de roda; antiderrapantes
(correntes -); ar (balões de -); ar (bombas de -)
[acessórios de veículos]; aros de roda de bicicleta;
aros de roda de bicicletas, triciclos, etc; assento
(capas de -) para veículos; balões de ar; banda de
rodagem para recauchutar pneus; bicicleta (estribos
de -); bicicleta a motor; bicicleta, triciclo, etc (aros de
roda de -); bicicleta, triciclo, etc (guidões para -);
bicicleta, triciclo, etc (pneus de -); bicicleta, triciclo,
etc. (bombas de -); bicicleta, triciclo, velocípede, etc.
(raios de rodas de-); bicicletas; bicicletas
(campainhas para -); bicicletas, triciclos etc;
bicicletas, triciclos, etc (correntes de -); bicicletas,
triciclos, etc (freios de -); bicicletas, triciclos, etc
(quadros de -) [chassi]; bicicletas, triciclos, etc.
(selins de -); bombas de ar [acessórios de veículos];
bombas de bicicleta; bombas de bicicletas, triciclos,

CFE(4) 26.1.1,16
NCL(10) 35 agências de publicidade - [consultoria
em]; agências de publicidade; atualização de
material publicitário; clipping (serviços de -) [informação em]; clipping (serviços de -) [consultoria em]; clipping (serviços de -) - [assessoria
em]; clipping (serviços de -); marketing - [consultoria
em]; marketing - [assessoria em]; processamento de
texto - [informação em]; processamento de texto [consultoria em]; processamento de texto [assessoria
em];
processamento
de
texto;
publicidade on-line em rede de computadores [consultoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores - [assessoria em]; publicidade on-line
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em rede de computadores; relações públicas [informação em]; relações públicas - [consultoria
em]; relações públicas - [assessoria em]; relações
públicas; texto (processamento de -) - [consultoria
em]; texto (processamento de -) - [assessoria em];
texto (processamento de -); textos publicitários
(publicação de -) - [consultoria em]; textos
publicitários (publicação de -) - [assessoria em];
textos publicitários (publicação de -); anúncio;
assessoria, consultoria e informação em marketing [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing; comércio (através de
qualquer meio) de fotografias - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de fotografias [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905807537 22/01/2013
003
Tit.MBIOLOG DIAGNÓSTICOS LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03590360000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MBIOLOG

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 pesquisa bacteriológica; pesquisas
químicas; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas científicas no campo da bioquímica e
biotecnologia; assessoria, consultoria e informações
sobre pesquisas e análises bacteriológicas,
biológicas, químicas e bioquímicas; pesquisas
médicas;
Procurador: MAURÍCIO RAMOS DAMASCENO
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intelectual [gestão comercial]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação na
implantação e viabilização de sistema de franquia;
gestão de franquia;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 11.7.3; 27.5.1
NCL(10) 35 publicidade; publicidade on-line em rede
de computadores; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; promoção de venda para terceiros
[publicidade];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905807561 22/01/2013
003
Tit.AGUAS DIAMANTE LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16694439000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ÁGUA VIVA ÁGUA MINERAL
NCL(10) 32 água de seltz; água de soda; água
gasosa; água gasosa (produtos para fabricar -);
água litinada; água mineral (produtos para fabricar -);
água mineral [bebida]; águas [bebidas]; águas
minerais engarrafadas; água clorada para beber;
água desmineralizada para beber; água potável para
beber; água-de-coco;
Procurador: LUANA KLAUS
No.905807570 22/01/2013
Tit.JOSÉ AILTON DA SILVA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03755880431
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARIA BELLA

No.905807596 22/01/2013
003
Tit.R & I AGUIAR COMÉRCIO & INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES LTDA - ME. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17177836000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LOÁ PETIT POR ROSANY PARENTE

CFE(4) 26.11.25; 27.5.1; 29.1.11
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; capuzes [vestuário]; casacos
[vestuário]; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); jaquetas; leggings [calças]; macacões;
saias; sobretudos [vestuário]; vestuário *;
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA

003
No.905807600 22/01/2013
003
Tit.ROBERTA DA SILVEIRA & CIA. LTDA - ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11962534000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRUPE DA KUKI

No.905807545 22/01/2013
003
Tit.SAFETY CAR BLINDAGENS E SERVIÇOS LTDA
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05130534000156
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: SAFETY BLINDAGENS
CFE(4) 3.13.1; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: ALEXANDRE JOSÉ DO AMARAL
SOARES
No.905807588 22/01/2013
003
Tit.CENTRO DE INSPEÇÃO AUTOMOTIVA E
LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09416045000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CIA CENTRO DE INSPEÇÃO
AUTOMOTIVA
CFE(4) 4.5.3,5
NCL(10) 12 automóveis; caminhões; carros; carros
esportivos; carros motorizados; militares (veículos -)
para transporte; pára-brisas; pára-brisas; pneus de
automóvel; pneus para rodas de veículo; rodas
(pneus para -) de veículos; rodas de veículo;
veículos militares para transporte; vidro para veículo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905807553 22/01/2013
003
Tit.'CABIDE DA MODA RIO PRETO LTDA - ME'
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17285872000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CABIDE DA MODA

CFE(4) 16.3.17; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
franquia, exceto licenciamento da propriedade

CFE(4) 3.1.19; 3.9.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para
animais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para animais; comércio (através
de qualquer meio) de animais vivos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de animais
vivos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de animais vivos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de animais
vivos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
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veterinárias - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações veterinárias [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações veterinárias - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
veterinárias; comércio no atacado ou varejo de
preparações sanitárias farmacêuticas ou veterinárias
e suprimentos médicos. - [informação em]; comércio
no atacado ou varejo de preparações sanitárias
farmacêuticas ou veterinárias e suprimentos
médicos. - [consultoria em]; comércio no atacado ou
varejo de preparações sanitárias farmacêuticas ou
veterinárias e suprimentos médicos. - [assessoria
em]; comércio no atacado ou varejo de preparações
sanitárias
farmacêuticas
ou
veterinárias
e
suprimentos médicos.;
Procurador: LUANA KLAUS
No.905807618 22/01/2013
Tit.TEDESCO COLCHOES LTDA-ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09378358000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIDA MAIS

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 24 almofadas (capas para -); cama (colchas
de -); cama (mantas de -); cama (roupa de -); cama
(roupas de -); capas para almofadas; cobertas de
cama; cobertores de cama; colchões (capas para -);
colchões (protetores de -); edredons; etiquetas
[tecido]; forros [têxteis]; fronhas de travesseiros;
lençóis [têxteis]; materiais têxteis; material têxtil;
roupa de cama; tecidos para uso têxtil; acolchoado
[roupa de cama]; acolchoado usado como cobertura
para cama;
Procurador: EVERTON LUIS ROSSIN
No.905807626 22/01/2013
003
Tit.AJESP-ASSOCIACAO DOS JOALHEIROS DO
ESTADO DE SAO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62649991000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JOIAS DE NOVELA

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [informação em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista - [consultoria em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; assessoria em gestão comercial
ou industrial - [informação em]; assessoria em
gestão comercial ou industrial - [consultoria em];
assessoria em gestão comercial ou industrial [assessoria em]; assessoria em gestão comercial ou
industrial; distribuição de material publicitário [informação em]; distribuição de material publicitário

- [consultoria em]; distribuição de material publicitário
- [assessoria em]; distribuição de material
publicitário; exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [consultoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; administração comercial - [informação
em]; administração comercial - [consultoria em];
administração comercial - [assessoria em];
administração comercial; apresentação de produtos
em meios de comunicação para fins de comércio
varejista [ompi] - [informação em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista [ompi] - [consultoria em];
apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [ompi] [assessoria em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista [ompi]; assessoria, consultoria e informação
ao consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de metais
preciosos e suas ligas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais preciosos e
suas ligas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais preciosos e suas ligas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de metais preciosos e suas ligas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados -

[assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, administração de convênios de
benefícios - [informação em]; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
administração de convênios de benefícios [assessoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, administração de convênios de
benefícios;
Procurador: DOMINGOS ROBERTO LOPES
No.905807634 22/01/2013
Tit.CONFIANÇA AGRICOLA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12215731000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONFIAGRO

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de chicotes, arreios e artigos de
selaria; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais;
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
preparações veterinárias; comércio (através de
qualquer meio) de produtos para a destruição dos
animais nocivos, fungicidas e herbicidas; comércio
(através de qualquer meio) de sementes, plantas e
flores naturais; comércio (através de qualquer meio)
de substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura;
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO
No.905807642 22/01/2013
003
Tit.PEDRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11365431000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANGÉLICA BUSINESS
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Procurador: SIGNO MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905807677 22/01/2013
003
Tit.TRITOR INOX INDUSTRIAL LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02040430000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOTAL INOX
NCL(10) 20 mesa (carrinhos de servir à -) [móveis];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1,11
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial; agências imobiliárias; aluguel (serviços de
cobrança de -); aluguel de apartamentos; aluguel de
escritórios [imóveis]; arrendamento de fazendas;
arrendamento de imóveis; corretores imobiliários;
imobiliária (avaliação -); locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -); administração de
carteira locatícia; administração de condomínio;
aluguel de loja [imóvel]; assessoria, consultoria e
informação em administração de patrimônio;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária; comércio de imóveis; imóveis [compra e
venda de -];
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905807650 22/01/2013
003
Tit.MPK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56932452000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MPK
NCL(10) 09 alta freqüência (aparelhos de -);
amplificadores; controle (aparelhos elétricos para -);
conversores elétricos; corrente (retificadores de -)
[eletricidade]; detectores; detectores de metal para
uso industrial ou militar; diagnóstico (aparelhos de -),
exceto para uso médico; dimmers [interruptor de
graduação de intensidade luminosa]; dispositivos
antiinterferência
[eletricidade];
eletrodinâmicos
(aparelhos -) para o controle remoto de sinais;
inversores [eletricidade]; luz (indicadores eletrônicos
emissores de -); medição (instrumentos para -);
medidores; medidores (aparelhos elétricos -); placas
sinalizadoras para estrada, luminosas ou mecânicas;
precisão (aparelhos medidores de -); sinais
eletrônicos (transmissores de -); sinais luminosos;
temperatura (indicadores de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905807669 22/01/2013
Tit.CHIESA & CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58539289000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POR EXEMPLO

No.905807685 22/01/2013
003
Tit.PEDRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11365431000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PINHEIROS BUSINESS

No.905807715 22/01/2013
003
Tit.TATIANA FATIMA CABRAL RIBEIRO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06555814993
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FLORIPA LIMOUSINE LUXO
CFE(4) 27.5.1,11
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial; agências imobiliárias; aluguel (serviços de
cobrança de -); aluguel de apartamentos; aluguel de
escritórios [imóveis]; arrendamento de fazendas;
arrendamento de imóveis; corretores imobiliários;
imobiliária (avaliação -); locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -); administração de
carteira locatícia; administração de condomínio;
aluguel de loja [imóvel]; assessoria, consultoria e
informação em administração de patrimônio;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária; comércio de imóveis; imóveis [compra e
venda de -];
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905807693 22/01/2013
003
Tit.IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA - EPP
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13627448000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMUNIZAR VACINAS

003

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 44 saúde (serviços de -); serviços de clínica
médica; vacinação de pessoa a domicílio;
Procurador: MIRELLA GUIMARÃES CHIARADIA

CFE(4) 26.7.1; 27.5.17; 29.1.14
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); edição de
videoteipe; entretenimento; filmagem em vídeo;
fotográficas (reportagens -); produção de filmes,
exceto para fins de publicidade; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção de vídeos; rádio e televisão (produção de
programas de -); roteirização (serviços de -); shows
(produção de -); teatrais (produções -); vídeos
(produção de -); videoteipe (edição de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); sonorização;

CFE(4) 5.7.1; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo]; assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; churrascaria [restaurante]; cybercafé [restaurante];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.905807707 22/01/2013
003
Tit.'BOTTI & SHIBATA CAFETERIA LTDA. - ME'
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13699198000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRÃO SELETO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 aluguel de veículos - [consultoria em];
aluguel de veículos - [assessoria em]; aluguel de
veículos; corretagem de transporte - [informação
em]; corretagem de transporte - [consultoria em];
corretagem de transporte - [assessoria em];
corretagem de transporte; informações sobre
transportes - [consultoria em]; informações sobre
transportes - [assessoria em]; informações sobre
transportes; reservas para transporte - [informação
em]; reservas para transporte - [consultoria em];
reservas para transporte - [assessoria em]; reservas
para transporte; transporte - [informação em];
transporte - [consultoria em]; transporte - [assessoria
em]; transporte; transporte por carro - [informação
em]; transporte por carro - [consultoria em];
transporte por carro - [assessoria em]; transporte por
carro; leasing de veículos - [informação em]; leasing
de veículos - [consultoria em]; leasing de veículos [assessoria em]; leasing de veículos;
Procurador: LUANA KLAUS
No.905807723 22/01/2013
003
Tit.FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO
- FELUMA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17178203000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACREDITA MINAS
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CFE(4) 26.3.1; 27.5.1
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); competições (organização de -) [educação ou
entretenimento]; conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); escolas de enfermagem; organização
de exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905807731 22/01/2013
Tit.F D LIMA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11816595000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Lorenkids

bancos de dados de computador; compilações de
estatísticas; distribuição de material publicitário;
gestão computadorizada de arquivos; marketing
(estudos de -); publicidade on-line em rede de
computadores; sistematização de informações em
bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria e informação em marketing; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; edição de
texto publicitário; promoção de venda para terceiros
[publicidade];
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905807766 22/01/2013
003
Tit.'MARLON R. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP'
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11563553000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E ENATEC PROPAGANDA & ENSINO

003

CFE(4) 26.4.7; 27.5.1
NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; atualização de material publicitário;
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda; assessoria, consultoria e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 2.5.3; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; capuzes [vestuário]; casacos
[vestuário]; cintos [vestuário]; faixas [vestuário];
jaquetas; macacões; malhas [vestuário]; saias;
saias-calças; vestuário *; tira (faixa) para a cabeça;
Procurador: JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ
No.905807740 22/01/2013
Tit.DENAKOP BRASIL MIDIA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17323497000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DENAKOP

No.905807774 22/01/2013
Tit.DENAKOP BRASIL MIDIA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17323497000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DENAKOP

CFE(4) 27.1.1; 27.5.1,9
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; processamento de dados (dispositivos
para -); programas de computador [para download];
programas de computador gravados; programas
operacionais para computador [gravados];
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905807782 22/01/2013
Tit.ANA BERREDO JOIAS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10789440000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ANA BERREDO

No.905807790 22/01/2013
Tit.TEDESCO COLCHOES LTDA-ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09378358000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIDA MAIS

003

003

003

CFE(4) 27.1.1; 27.5.1,9
NCL(10) 35 aluguel de espaço publicitário; aluguel
de tempo de publicidade em meios de comunicação;
assessoria em gestão de negócios; atualização de
material publicitário; bancos de dados de
computador (compilação de informação em -);
bancos de dados de computador (sistematização de
informações em -); compilação de informação para

CFE(4) 27.5.23,25
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; amuletos
[jóias e bijuterias]; anéis [jóias e bijuterias]; arte
(objetos de -) de metal precioso; berloques [jóias e
bijuterias]; bijuteria / joalheria (artigos de -); brincos;
broches [jóias e bijuterias]; colares [jóias e bijuterias];
correntes [jóias e bijuterias]; correntes de relógios;
diamantes; imitações de pedras preciosas; joalheria /
bijuteria (artigos de -); jóias (caixas para -); marfim
(adereços de -) [jóias e bijuterias]; metais preciosos
não trabalhados ou semitrabalhados; ouro (fios de -)
[joalheria]; ouro, não trabalhado ou batido; pedras
preciosas; pedras preciosas (imitações de -); pedras
semipreciosas; penduricalhos [jóias e bijuterias];
pérolas [jóias e bijuterias]; pérolas de ambroide
[âmbar prensado]; prata (fios de -); prata fiada; prata
semitrabalhada ou batida; preciosas (imitações de
pedras -); pulseiras [jóias e bijuterias]; pulseiras de
relógio; pulseiras de relógios;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos ortopédicos; comércio (através de qualquer
meio) de capachos e esteiras; comércio (através de
qualquer meio) de móveis; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis;
Procurador: EVERTON LUIS ROSSIN
No.905807804 22/01/2013
003
Tit.'MARLON R. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP'
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11563553000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E ENATEC PROPAGANDA & ENSINO
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CFE(4) 26.4.7; 27.5.1
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); instrução (serviços de -); assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; curso técnico de formação;
cursos livres [ensino];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905807812 22/01/2013
Tit.'COMERCIAL VERTICAL LTDA' (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96567631000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: V-LOG

003

CFE(4) 5.7.2; 26.11.10; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de chicotes, arreios e artigos de
selaria; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais;
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
preparações veterinárias; comércio (através de
qualquer meio) de produtos para a destruição dos
animais nocivos, fungicidas e herbicidas; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura;
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO
No.905807847 22/01/2013
Tit.'COMERCIAL VERTICAL LTDA' (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96567631000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: V-LOG

No.905807839 22/01/2013
003
Tit.COMAPE COMERCIAL AGRICOLA PECUARIA
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18553867000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMAPE COMERCIAL AGRÍCOLA
PECUÁRIA

No.905807863 22/01/2013
003
Tit.CAROLINA AMORIM DE SOUZA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00332834190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Brado Cultural
NCL(10) 41 agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [informação em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [consultoria em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [assessoria em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905807871 22/01/2013
003
Tit.P.H. DIONISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS - M.E. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13298875000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DROGARIA SHALLOM

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 39 armazenagem de mercadorias;
descarregamento [carga]; entrega de mercadorias;
frete [transporte de mercadorias]; serviços de
logística em matéria de transporte; assessoria,
consultoria
e
informação
em
transportes;
intermediação de carga; logística referente ao
transporte de carga; serviços de transporte de
mercadorias e mudanças terrestres estaduais e
interestaduais;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905807820 22/01/2013
003
Tit.IVAN TADEU DIAS PEREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01253951837
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FHOCUS LINE DEFINITY
NCL(10) 09 armações de óculos; cordões para
óculos [pincenê]; correntes para óculos; estojos para
lentes de contato; estojos para óculos; lentes
corretivas [óptica]; lentes de aumento; lentes de
contato; lentes ópticas; objetivas [lentes] [óptica];
óculos; óculos (lentes de -); óculos antiofuscantes;
óculos de sol; óculos para esportes;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 8.3.8; 8.3.10; 8.3.12; 26.1.3; 27.5.1
NCL(10) 29 queijos; coalho de queijo;
Procurador: LUANA KLAUS

CFE(4) 19.13.21; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; drogaria [comércio];
farmácia [comércio de produtos farmacêuticos];
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos científicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens; comércio (através de qualquer meio) de
móveis;
representação
comercial
[ompi];
representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905807855 22/01/2013
Tit.JJ REFEICOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15827521000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: QUEIJO 4 ESTAÇÕES MUSSARELA

003

No.905807880 22/01/2013
011
Tit.FERNANDA DO ESPIRITO SANTO GUAITOLINI
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03870185570
*REENVIE A IMAGEM SEM DUPLICAÇÕES OU
VARIAÇÕES EM SEU CONJUNTO, UTILIZANDO
UMA ÚNICA IMAGEM REFERENTE AO SINAL
SOLICITADO, OBSERVANDO AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO MANUAL
DO USUÁRIO. DESTACA-SE QUE O ELEMENTO
FIGURATIVO REQUERIDO NO ATO DO
DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905807898 22/01/2013
003
Tit.FAZ! PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10860596000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LINE BILHETERIA
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 produção de shows; televisão e rádio
(produção de programas de -); vídeos (produção de ); promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: DE SOUZA, GUEUDEVILLE & CIA
LTDA
No.905807901 22/01/2013
Tit.COONCEPT S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8931895
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALERO

003

gérmen de trigo para consumo animal; grãos para
consumo animal; leveduras para consumo animal;
milho (torta de -) para gado; objetos comestíveis
para mascar para animais; papas para engorda de
animais de criação; pássaros (alimentos para -);
raízes comestíveis; resíduos de destilaria para
consumo animal; subprodutos do processamento de
cereais, para consumo animal; torta para gado;
açúcar para animal; alfafa [alimento para animal];
biscoito para animal de estimação; bloco de sal para
animais; capim [ração animal]; carne para animal
[alimento para animais]; farinha de osso para animal;
granulado sanitário para animal; preparações
veterinárias aromatizadas utilizadas em almofadas
ou similares para educar animais; ração para animal;
suplemento alimentar para ração de animal; vegetal
para animal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905807928 22/01/2013
003
Tit.CKN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 86725835000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAYCO

gravatas; jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis
[vestuário]; leggings [calças]; lenços de pescoço;
ligas; ligas de meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário];
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
máscaras para dormir; meias; meias-calças; mitras
[chapéus]; paletós; pijamas; robe; roupa de baixo;
roupa íntima; roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; roupas de banho; roupas de
couro; roupas de fantasia; roupas de imitação couro;
roupões de banho; saias; sandálias; sapatos de
futebol; sapatos de praia; sáris; sarongues;
sobretudos
[vestuário];
suéteres;
sungas;
suspensórios; sutiãs; ternos; toucas de banho;
toucas de natação; trajes; trajes de banho; túnicas;
turbantes; uniformes; vestuário *; véus [vestuário];
xales; babador não descartável; baby-doll;
bandagem elástica [vestuário]; bermuda para prática
de esporte; biquíni; boné; calçado esportivo; calção
para banho; camisola; canga; chinelo [vestuário
comum]; chuteira; cinta [vestuário comum]; coturno;
jaleco; maiô; viseiras [chapelaria];
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL
No.905807944 22/01/2013
003
Tit.ROSANA SOUZA LOPES DA SILVA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77715306568
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Fit4Me
NCL(10) 25 roupa para ginástica;
Procurador: RÔMULO LUIZ SALOMÃO DE
ALMEIDA
No.905807952 22/01/2013
Tit.COONCEPT S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8931895
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALERO

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 09 óculos; óculos de sol;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905807910 22/01/2013
003
Tit.'FLEXMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
RAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL LTDA'
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15378357000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FLEXMIX

CFE(4) 27.5.1; 27.5.9,17
NCL(10) 35 aluguel de máquinas de venda
automática; assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão de negócios;
compras para terceiros (serviços de -) [compra de
produtos e serviços para outras empresas];
publicidade on-line em rede de computadores; venda
automática (aluguel de máquinas de -); comércio
(através de qualquer meio) de máquinas; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905807936 22/01/2013
Tit.SAMIR CARVALHO DE ALMEIDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14933124000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DONNA MUSICA

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 14 cronométricos (instrumentos -); joalheria
/ bijuteria (artigos de -); ligas de metal precioso;
metais
preciosos
não
trabalhados
ou
semitrabalhados; pedras preciosas;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905807960 22/01/2013
Tit.BGENS MULTIMIDIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06027073000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: viva futebol

CFE(4) 26.1.9; 27.5.1
NCL(10) 31 algarobilho para consumo animal; algas
para consumo humano ou animal; alimentos para
animais; alimentos para animais de estimação;
amendoim (farinha de -) para animais; amendoim
(torta de -) para animais; animais (alimentos para -);
animais (preparações para engorda de -); animais
confinados (alimento para -); animais de criação;
animais de criação (preparações para engorda de -);
animais de estimação (alimentos para -); bebidas
para animais de estimação; cereais (subprodutos do
processamento de -), para consumo animal; colza
(torta de -) para gado; destilaria (resíduos de -) para
consumo animal; engorda de animais (preparações
para -); ervas para consumo humano ou animal;
farelos (massa de -) para consumo animal; farinha
de linhaça para consumo animal; farinha de peixe
para consumo animal; farinha para animais;
forragem animal (cal para -); forragens fortificantes
para animais; gado (produtos para camas para -);
gado (torta para -); gado (turfa para cama para -);

003

CFE(4) 16.1.16; 24.17.12; 26.1.16; 26.2.5; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; aventais [vestuário]; bandanas; bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; botas *; botinas;
cachecóis; calçados *; calçados em geral *; calças;
calças compridas; calções de banho [sungas];
camisas; camisetas; capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; ceroulas; chapéus [chapelaria]; chapéus,
bonés etc; chinelos [pantufas]; cintas [roupa íntima];
cintos [vestuário]; cintos porta-moedas [vestuário];
coletes [roupa íntima]; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; corpete; cuecas; faixas
[vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; gorros;

003

CFE(4) 27.5.1,17
NCL(10) 41 competições desportivas (organização
de -); entretenimento - [informação em];
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria
em];
eventos
desportivos
(cronometragem de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos;
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Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905807979 22/01/2013
003
Tit.ARMAZEM DAS CORES LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05283811000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ARMAZÉM DAS CORES
NCL(10) 02 alumínio (tintas de -); alvaiade; amianto
(tintas de -); anilina [corante]; anticorrosão
(preparações -); aquarelas (fixadores para -);
bactericidas (tintas -); brancos [corantes ou tintas];
cal (branco de -); colorantes *; corantes; esmaltes
[vernizes]; esmaltes para tintas; fuligem [corante];
fustete [corante]; goma-laca; lacas; ocas [massa
plástica]; óleos antiferrugem; óxido de chumbo
[pigmento]; óxido de zinco [pigmento]; pó de bronze
[tinta]; redutores para lacas; redutores para tintas;
resinas (goma de -); resinas naturais [em bruto];
revestimentos [tintas]; revestimentos para tetos
[tintas]; substâncias usadas para preparar uma
superfície para pintura [primer]; sumagre para
vernizes; terebintina [redutor para tintas]; terra de
siena [argila]; tetos (revestimentos para -) [tintas];
tinta de prata para cerâmica; tintas (esmaltes para -);
tintas (espessantes para -); tintas (redutores para -);
tintas *; tintas à prova de fogo; tintas antiincrustação;
tintas bactericidas; tintas para cerâmica; tinturas *;
vernizes *; zarcão; zinco (óxido de -) [pigmento];
acori [tinta]; agente alisador para tinta; agente
antiespumante e alisador (para tintas); agente de
aglutinação para tintas; antiferrugem [graxa e óleo,
preservativos contra a oxidação]; antioxidante;
massa corrida; solventes/ diluentes para matérias
tintoriais; substância antiincrustante para tintas; tinta
absorvedora de irradiação; tinta anti-corrosiva; tinta
de emulsão; tinta em pó; tinta luminosa; pó de
alumínio para pintura;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905807987 22/01/2013
003
Tit.ROMILDA ANTONIA DE SOUSA FARNEZI - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10203225000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PLANETA LUZ Modas

CFE(4) 1.13.1; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; camisetas;
roupa para ginástica; roupa para ginástica [colante];
vestuário *; bermuda para prática de esporte;
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.905807995 22/01/2013
003
Tit.CKN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 86725835000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MIKASA
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CFE(4) 27.5.1; 27.5.9,17
NCL(10) 35 aluguel de máquinas de venda
automática; assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão de negócios;
compras para terceiros (serviços de -) [compra de
produtos e serviços para outras empresas]; venda
automática (aluguel de máquinas de -); comércio
(através de qualquer meio) de máquinas; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905808002 22/01/2013
Tit.COONCEPT S.R.L. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8931895
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALERO

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 25 calçados *; chapéus [chapelaria];
vestuário *;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905808010 22/01/2013
003
Tit.ASSOCIACAO DO SENHOR JESUS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51909786000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAIXA DE FERRAMENTAS
NCL(10) 38 computador (comunicação por terminais
de -) - [informação em]; computador (comunicação
por terminais de -); computador (transmissão de
mensagens e de imagens por meio de-) [informação em]; computador (transmissão de
mensagens e de imagens por meio de-);
comunicação por terminais de computador [informação em]; comunicação por terminais de
computador; correio eletrônico; eletrônico (correio -) [informação em]; eletrônico (correio -) - [assessoria
em]; eletrônico (correio -); mensagem (transmissão
de -) - [informação em]; mensagem (transmissão de ); notícias (agências de -) - [informação em]; notícias
(agências de -); provimento de acesso à rede global
de computadores - [assessoria em]; provimento de
acesso à rede global de computadores; provimento
de canais de telecomunicação para serviços de
telecompras - [informação em]; provimento de canais
de telecomunicação para serviços de telecompras [consultoria em]; provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras [assessoria em]; provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras;
radiodifusão - [informação em]; radiodifusão [assessoria em]; radiodifusão; satélite (transmissão
por -) - [informação em]; satélite (transmissão por -);
serviços de difusão sem fim [telecomunicações] [informação em]; serviços de difusão sem fim
[telecomunicações]; telechamadas (serviços de -)
[rádio, telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica];
teledifusão
[informação
em];
teledifusão; teledifusão por cabo - [informação em];
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador - [informação
em]; transmissão de mensagens e de imagens por
meio de computador; agência de notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão
de
informações)
[informação em]; agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações); correio,
transmissão de mensagem; fornecimento de canais
de telecomunicação para serviços de venda à
distância [ompi] - [informação em]; fornecimento de
canais de telecomunicação para serviços de venda à
distância [ompi] - [assessoria em]; fornecimento de
canais de telecomunicação para serviços de venda à

distância [ompi]; fornecimento de mecanismos de
busca para a obtenção, manutenção e distribuição
de dados a partir de um banco de dados localizado
em uma rede mundial de computadores (se o serviço
for o provimento de acesso a um website) [informação em]; fornecimento de mecanismos de
busca para a obtenção, manutenção e distribuição
de dados a partir de um banco de dados localizado
em uma rede mundial de computadores (se o serviço
for o provimento de acesso a um website) [assessoria em]; fornecimento de mecanismos de
busca para a obtenção, manutenção e distribuição
de dados a partir de um banco de dados localizado
em uma rede mundial de computadores (se o serviço
for o provimento de acesso a um website); noticiário
[serviço de transmissão de -] - [informação em];
noticiário [serviço de transmissão de -]; provimento
de acesso a lojas eletrônicas [telecomunicação] [assessoria em]; provimento de acesso a lojas
eletrônicas [telecomunicação]; radiocomunicação [informação
em];
radiocomunicação;
radiocomunicação terrestre ou espacial; radiofonia [informação
em];
radiofonia;
serviços
de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação] - [assessoria em];
serviços de comunicação para a transmissão de uma
transação eletrônica de um estabelecimento até uma
central de processamento [telecomunicação];
televisionamento
[informação
em];
televisionamento; transmissão de filmes de televisão
via cabo, satélite, rede de telecomunicação [informação em]; transmissão de filmes de televisão
via cabo, satélite, rede de telecomunicação;
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905808029 22/01/2013
003
Tit.ROMILDA ANTONIA DE SOUSA FARNEZI - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10203225000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PLANETA LUZ Modas

CFE(4) 1.13.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.905808037 22/01/2013
Tit.RONALDO RIBEIRO TAVARES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 45229783672
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HARAS 3 TRÊS CORAÇÕES

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1-2; 27.5.8,11

003
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NCL(10) 44 criação de animais - [informação em];
criação de animais - [consultoria em]; criação de
animais - [assessoria em]; criação de animais;
toalete de animais - [assessoria em]; toalete de
animais; assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de confinamento de animal [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre pesquisas no campo de
confinamento de animal; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo de
transferência de embrião de animal - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de transferência de embrião de
animal; banco de sêmen animal - [assessoria em];
banco de sêmen animal; criação de gado [serviço
agropecuário] - [assessoria em]; criação de gado
[serviço
agropecuário];
desenvolvimento
e
transferência de embrião animal - [assessoria em];
desenvolvimento e transferência de embrião animal;
estética para animal [toalete animal] - [assessoria
em]; estética para animal [toalete animal]; higiene
animal [toalete animal] - [informação em]; higiene
animal [toalete animal] - [consultoria em]; higiene
animal [toalete animal] - [assessoria em]; higiene
animal [toalete animal]; inseminação animal artificial
- [assessoria em]; inseminação animal artificial;
produção de coberturas reprodutivas, reprodutores,
matrizes, embriões, de sêmen, produtos genéticos e
de reprodução de gado bovino e produtos
agropecuários - [assessoria em]; produção de
coberturas reprodutivas, reprodutores, matrizes,
embriões, de sêmen, produtos genéticos e de
reprodução
de
gado
bovino
e
produtos
agropecuários; psicologia animal - [assessoria em];
psicologia animal; pulverização [agropecuária] [assessoria em]; pulverização [agropecuária]; trutário
[lugar onde se criam animais para fins de
comercialização] - [assessoria em]; trutário [lugar
onde se criam animais para fins de comercialização];
Procurador: SOLIMAR JERONIMO BERTOLETTO
No.905808045 22/01/2013
Tit.ANDORRA HOTEL LTDA (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35491273000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANDORRA MOTEL

003

[alojamento]; reservas de acomodações temporárias
- [informação em]; reservas de acomodações
temporárias - [consultoria em]; reservas de
acomodações temporárias - [assessoria em];
reservas de acomodações temporárias; reservas em
hotéis - [informação em]; reservas em hotéis [consultoria em]; reservas em hotéis - [assessoria
em]; reservas em hotéis; reservas em pensões
[alojamento] - [informação em]; reservas em pensões
[alojamento] - [consultoria em]; reservas em pensões
[alojamento] - [assessoria em]; reservas em pensões
[alojamento]; restaurantes - [informação em];
restaurantes - [consultoria em]; restaurantes [assessoria em]; restaurantes; restaurantes de autoserviço - [informação em]; restaurantes de autoserviço - [consultoria em]; restaurantes de autoserviço - [assessoria em]; restaurantes de autoserviço;
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905808053 22/01/2013
Tit.INDUSTRIAS SALCOM S.A DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8931933
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WIESE

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 03 aromáticos [óleos essenciais]; cera para
assoalhos e móveis; desengordurar (produtos para ), exceto os utilizados durante o processo de
fabricação; desinfetante (sabão -); essências
etéreas; óleos essenciais; perfumaria (produtos de ); perfumes; polir (produtos para -); preparações para
perfumar ambientes; produtos para limpeza;
produtos para polimento; sabões; sabonetes;
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.905808061 22/01/2013
003
Tit.IGREJA BATISTA ÁGUA VIVA EM SOROCABA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13696020000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Turminha Água Viva

CFE(4) 5.9.23; 27.5.1; 29.1.14
NCL(10) 43 acomodações temporárias (aluguel de -)
- [informação em]; acomodações temporárias
(aluguel de -) - [consultoria em]; acomodações
temporárias (aluguel de -) - [assessoria em];
acomodações
temporárias
(aluguel
de
-);
acomodações temporárias (reservas de -) [informação
em];
acomodações
temporárias
(reservas de -) - [consultoria em]; acomodações
temporárias (reservas de -) - [assessoria em];
acomodações temporárias (reservas de -); agências
de acomodações [hotéis, pensões] - [informação
em]; agências de acomodações [hotéis, pensões] [consultoria em]; agências de acomodações [hotéis,
pensões] - [assessoria em]; agências de
acomodações [hotéis, pensões]; aluguel de
acomodações temporárias - [informação em]; aluguel
de acomodações temporárias - [consultoria em];
aluguel de acomodações temporárias - [assessoria
em]; aluguel de acomodações temporárias; hotéis [informação em]; hotéis - [consultoria em]; hotéis [assessoria em]; hotéis; motéis - [informação em];
motéis - [consultoria em]; motéis - [assessoria em];
motéis; pensões [alojamento] - [informação em];
pensões [alojamento] - [consultoria em]; pensões
[alojamento]
[assessoria
em];
pensões

carimbos [selos]; carimbos [selos] (caixas para -);
cartão postal; cartazes [pôsteres]; cartões de
felicitações; cartões de participação [papelaria];
cartões musicais de felicitações; cartões perfurados
para teares de jacquard; decalque (papel para -);
decalques; embalagem (material de -), feito de
amido; embalagens de papel para cremes; escritório
(materiais de -), exceto móveis; estojos de tintas
[material escolar]; estojos para artigos de escrever
[material de escritório]; estojos para canetas; estojos
para desenho; estojos para escrever; estojos para
moldes; figurinhas, exceto para jogos; folhas
absorventes de papel ou de plástico para embalar
produtos alimentícios; folhas de celulose reciclada
para embrulhar; folhas de papel [papelaria]; folhas
reguladoras de umidade, feitas de papel ou de
plástico, para embalar produtos alimentícios;
folhetos;
formulários
[impressos];
garrafas
(embalagens de papelão ou papel para -); garrafas
(invólucros de papelão ou papel para -); gráficas
(reproduções -); gravuras; imagens [representações
gráficas]; impressão (conjuntos portáteis para -)
[material de escritório]; impressas (publicações -);
impresso (material -); impressoras de computador
(fitas de tinta para -); impressos [gravuras];
impressos horários; jornais; livros; livros de canções
[song books (ingl.)]; livros para escrever ou
desenhar; marcadores de livros; massa para
modelar, exceto para uso odontológico; material
didático [exceto aparelhos]; material escolar
[papelaria]; modelar (pasta para -); panfletos;
panfletos [flyers]; papel *; papelão de pasta [polpa]
de madeira; pastas [colas] para escritório ou uso
doméstico; pastas [papelaria]; pastas de arquivo;
pastas para documentos [artigos de papelaria];
pastas para papéis; pastas para papéis; periódicos;
publicações impressas; quadros de pasta [polpa] de
madeira [papelaria]; revistas [periódicos]; revistas em
quadrinhos; selos [sinetes]; selos de correio; selos
para endereço; adesivo [material de escritório];
adesivo para álbum de figurinha; agenda; anuário;
bilhete de papel ou de cartolina; boletim informativo;
bonecos para fins didáticos [material didático];
caderneta de nota; caderno de caligrafia; caderno
escolar; caderno para música; caneta com multi-uso
[p.e. caneta-relógio, caneta-lanterna]; caneta comum
ou de precisão para desenho técnico; capa plástica
para encadernação ou para disco; caractere de
imprensa; carimbo; cartão; cartão com imagem e
mensagem impressa; cartão de visita; cartão
impresso para crachá; cartão moldado; cartão
oleado; cartão para menu [cardápio]; cartolina;
embalagens de papel ou plástico; embalagens feitas
de celulose regenerada; figuras para colecionador
[artigos
de
papelaria];
kits
educacionais,
compreendendo livros e cassetes de áudio,
embalados como uma unidade; kits educacionais,
compreendendo livros e cds ou dvds, embalados
como
uma
unidade;
kits
educacionais,
compreendendo
livros
e
mídia
magnética,
embalados como uma unidade; livro cartonado; livro
de bolso; livro didático; livro encadernado; livro
litúrgico;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905808070 22/01/2013
Tit.BGENS MULTIMIDIA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06027073000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: viva! futebol

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; álbuns; almanaques;
anotações (blocos para -); anotações (blocos para -);
arquivos [material de escritório]; bilhetes; blocos
[papelaria]; blocos de notas [cadernos]; blocos de
papel em múltiplas vias [papelaria]; blocos para
anotações; blocos para desenho; bordados
[modelos]; caixas de papelão ou papel; caixas para
canetas; caixas para chapéus (papelão para -);
caixas para selos; calendários; canetas; canetas
[material de escritório]; canetas para desenho;
canetas-tinteiro;
capas
[papelaria];
carimbos
(almofadas para -); carimbos (suportes para -);

CFE(4) 24.17.1; 27.5.1,17

003
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NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação ou entretenimento]; entretenimento [informação em]; entretenimento - [consultoria em];
entretenimento
[assessoria
em];
eventos
desportivos (cronometragem de -); exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905808088 22/01/2013
003
Tit.LEONARDO SOARES DE ALMEIDA EIRELI - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16732515000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPTAMBOR

CFE(4) 26.1.4; 26.1.14; 27.5.1,13
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: ALEXANDRE JOSÉ DO AMARAL
SOARES
No.905808118 22/01/2013
Tit.FELC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74186511000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FELC

CFE(4) 22.1.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas; comércio (através
de qualquer meio) de produtos de perfumaria;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905808096 22/01/2013
003
Tit.FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO
- FELUMA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17178203000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACREDITA MINAS

CFE(4) 26.3.1; 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; centro médico;
enfermagem [médica]; hospitais; médica (serviços de
clínica-); saúde (serviços de -); serviços de clínica
médica;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905808100 22/01/2013
003
Tit.DELSON JOSE DE OLIVEIRA BRAGA NETO ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06131665400
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PULA CORDA

CFE(4) 26.11.3
NCL(10) 18 bolsas; carteiras de bolso; mochilas;
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 bermudas; calças; calças compridas;
camisas; jaquetas; jardineiras [vestuário]; macacões;
saias;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905808126 22/01/2013
003
Tit.JACINTHO CHAMOUN BARCELOS (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01348176130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JACINTHO CHAMOUN BARCELOS
ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA

CFE(4) 5.1.16; 5.3.13
NCL(10) 45 serviços jurídicos - [consultoria em];
serviços jurídicos - [assessoria em]; serviços
jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905808134 22/01/2013
Tit.VICTORIA'S SECRET STORES BRAND
MANAGEMENT, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8672679
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VSX SPORT

003

No.905808142 22/01/2013
Tit.ROSANA APARECIDA FABIANO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15300302000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONCEITO ESTÉTICA AVANÇADA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 aromaterapia; massagem; serviços de
saúde em spa; assessoria, consultoria e informação
em estética pessoal [tratamento de pele e cabelo];
assessoria, consultoria e informação em massagem;
assessoria, consultoria e informação sobre beleza;
bronzeamento
artificial;
depilação;
estética
[tratamento da pele e cabelo]; estética facial e
corporal;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905808150 22/01/2013
003
Tit.ORDEVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04616872000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORDEVEL

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1,8
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de secagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de sinalização; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais;
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos agrícolas não manuais; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
motores (exceto os motores para veículos
terrestres); comércio (através de qualquer meio) de
óleos industriais; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de veículos;
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comércio (através de qualquer meio) de produtos
para a destruição dos animais nocivos, fungicidas e
herbicidas; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura; comércio no atacado ou
varejo de preparações sanitárias farmacêuticas ou
veterinárias e suprimentos médicos.;
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO LEMOS
No.905808169 22/01/2013
003
Tit.ANGELA MARIA PEREIRA NEPOMUCENO
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28258462873
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SMALTO NAIL DESIGN

NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos científicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
médicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos;
Procurador: JONAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
No.905808193 22/01/2013
Tit.VICTORIA'S SECRET STORES BRAND
MANAGEMENT, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8672679
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VSX SPORT

[produtos de toalete]; aromáticos [óleos essenciais];
cosméticos; cremes cosméticos; desodorante
(sabonete -); desodorantes [perfumaria]; essenciais
(óleos -); géis de massagem, exceto para uso
medicinal; loções para uso cosmético; óleos para
uso cosmético; perfumaria (produtos de -); perfumes;
sabões; sabonete antitranspirante para os pés;
sabonete desodorante; sabonetes; sabonetes; sais
de banho, exceto para uso medicinal; xampus; águade-toalete; banho de espuma (preparações para - ),
exceto
para
uso
medicinal;
condicionador
[cosmético]; estojo cosmético; produto para limpeza
e hidratação da pele não medicamentoso;
Procurador: LEONARDO TAVARES SIQUEIRA

003
No.905808428 22/01/2013
003
Tit.ALR ZANINI MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA
ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03922494000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOVMAR

CFE(4) 29.1.15
NCL(10) 44 beleza (salões de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905808177 22/01/2013
Tit.VICTORIA'S SECRET STORES BRAND
MANAGEMENT, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8672679
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VSX SPORT

003

CFE(4) 26.11.3
NCL(10) 25 bonés; botas *; calçados *; calçados em
geral *; calças; camisas; camisetas; casacos
[vestuário]; chapéus [chapelaria]; cintos [vestuário];
coletes; faixas [vestuário]; faixas para a cabeça
[vestuário]; jaquetas; leggings [calças]; luvas
[vestuário]; meias; polainas; roupa de baixo; roupas
de banho; saias; sandálias; suéteres; sutiãs;
vestuário *; calçado esportivo; chinelo [vestuário
comum]; maiô; viseiras [chapelaria];
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905808185 22/01/2013
003
Tit.FATIMA MARAMBAIA DO PRADO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14363134000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUDIO VOZ APARELHOS AUDITIVOS

CFE(4) 2.9.6; 26.7.1; 27.5.1

CFE(4) 26.11.3
NCL(10) 35 marketing; publicidade; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de chapelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de cosméticos; comércio (através
de qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; serviços de programas
de fidelidade (clube, cartão, talão);
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905808207 22/01/2013
003
Tit.BORBA KORTE CONFECÇÕES LTDA. EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06123843000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAMÃE INTELIGENTE
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
calçados *; calças; calças compridas; camisas;
camisetas; capuzes [vestuário]; casacos [vestuário];
enxovais de bebês; jaquetas; leggings [calças]; luvas
[vestuário]; macacões; malhas [vestuário]; meias;
meias-calças; pulôveres; roupa para ginástica;
roupas de banho; roupas de fantasia; saias; saiascalças; suéteres; vestuário *; bermuda para prática
de esporte;
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905808215 22/01/2013
003
Tit.BORBA KORTE CONFECÇÕES LTDA. EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06123843000161
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAMÃE INTELIGENTE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905808410 22/01/2013
003
Tit.RICARDO JOSÉ SANDOVAL GARCIA JUNIOR
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21802185836
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Carinho de Mãe
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de colônia; amêndoas (óleo de -); amêndoas
(sabonete de -); antitranspirante (sabonete -);
antitranspirante (sabonete -); antitranspirantes

CFE(4) 12.1.1; 12.1.9; 12.1.15; 12.1.21,25
NCL(10) 37 estofamento de móveis; manutenção de
mobiliário; mobiliário (restauração de -); restauração
de mobiliário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905808436 22/01/2013
003
Tit.FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO
- FELUMA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17178203000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE
MINAS GERAIS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); competições (organização de -) [educação ou
entretenimento]; conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); escolas de enfermagem; organização
de exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905808444 22/01/2013
003
Tit.LIFE SURF CONFECÇÕES LTDA ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13775263000114
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto
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Marca: IOMA
NCL(10) 03 cosméticos; dentifrícios; loções
capilares; óleos essenciais; perfumaria (produtos de
-); sabonetes;
Procurador: LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA
No.905808509 22/01/2013
003
Tit.ELIJANE DORACI GONÇALVES (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05976528481
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ESTILO EFETIVO O ALVO DO SEU ESTILO

NCL(10) 43 bufê (serviço de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905808541 22/01/2013
003
Tit.CLINICA MASTER ODONTOLÓGICA LTDA EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14115708000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Clínica Master Odontológica

CFE(4) 1.15.24; 26.1.4; 29.1.8
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: ALEXANDRE JOSÉ DO AMARAL
SOARES
No.905808452 22/01/2013
Tit.DANIEL ENRIQUE GONZALES LAPIQUE
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02617833000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SalinaS

003

CFE(4) 21.3.21; 27.5.1; 27.5.13; 29.1.13
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: ALEXANDRE JOSÉ DO AMARAL
SOARES
No.905808517 22/01/2013
003
Tit.RAMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12164186000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RAMAQ

CFE(4) 25.1.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: AGENCIA GAUCHA DE MARCAS E
PATENTES LTDA - ME

CFE(4) 2.9.10; 10.5.1
NCL(10) 44 odontologia - [informação em];
odontologia - [consultoria em]; odontologia [assessoria em]; odontologia; odontologia [cirurgiãodentista] - [informação em]; odontologia [cirurgiãodentista] - [consultoria em]; odontologia [cirurgiãodentista] - [assessoria em]; odontologia [cirurgiãodentista];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905808550 22/01/2013
003
Tit.FERTINAGRO NUTRIENTES, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8934339
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PORTUCAL
NCL(10) 01 adubo para agricultura;
Prior.:011106978
09/08/2012 EM
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.905808576 22/01/2013
Tit.ORLANDO ALVES FERREIRA NETO ME
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11195850000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: 4 ELEMENTU'S UNITED

No.905808460 22/01/2013
003
Tit.ESPETINHO DO CAIPIRA LTDA. ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11282992000103
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 26.5.2; 27.5.11; 29.1.12
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
aluguel de escavadeiras;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 3.13.6; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); cafés [bares]; cafeterias; cantinas;
lanchonetes; restaurantes; restaurantes de autoserviço; churrascaria [restaurante];
Procurador: IDEIATIVA PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA

No.905808525 22/01/2013
003
Tit.FERTINAGRO NUTRIENTES, S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8934339
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FERTIOURO
NCL(10) 01 adubo para agricultura;
Prior.:011107001
09/08/2012 EM
Procurador: M C ARAÚJO CONSULTORIA EM
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
No.905808533 22/01/2013
003
Tit.DOCE MAISON BY ARIANE REIS LTDA ME
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14702909000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DOCE MAISON Por Ariane Reis

CFE(4) 26.1.17-18; 27.5.1; 27.5.4; 29.1.12
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: ALEXANDRE JOSÉ DO AMARAL
SOARES

No.905808479 22/01/2013
003
Tit.INTER DYNAMIC GROUP IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00318274000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REEL BILLBOARD
NCL(10) 35 propaganda; publicação de textos
publicitários; textos publicitários (publicação de -);
Procurador: MOISÉS ISAIAS DA SILVA

No.905808584 22/01/2013
003
Tit.CD PROJEKT S.A. (PL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8934401
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REDengine
NCL(10) 09 programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas de jogos de computador; programas
operacionais para computador [gravados]; software
para jogo e entretenimento [programa de
computador];
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA

No.905808487 22/01/2013
Tit.LABORATOIRES LA LICORNE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8726779
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

No.905808592 22/01/2013
003
Tit.SHIZEN COM. DE PROD. TERAP. LTDA. ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08693352000181

003

CFE(4) 8.7.25; 9.1.10; 29.1.7,12

924 DIRMA – Despachos em Pedidos

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VICTORINE PROFISSIONAL

CFE(4) 2.9.12; 10.5.11; 10.5.13,25
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético;
adesivos
para
enfeitar
unhas;
adstringentes para uso cosmético; afiar (produtos
para -); água de cheiro; água de colônia; água de
colônia; água de lavanda; água oxigenada [peróxido
de hidrogênio] para uso cosmético; algodão para fins
cosméticos (hastes com pontas de -); algodão para
uso cosmético; alisar (produtos para -) [engomar];
almíscar [perfumaria]; âmbar [perfume]; anti-séptico
bucal, exceto para uso medicinal; antitranspirante
(sabonete -); antitranspirante (sabonete -); banhos
(preparações cosméticas para -); barba (tinturas
para -); barbear (produtos para -); batons para os
lábios; bebidas (flavorizantes para -) [óleos
essenciais]; bebidas (flavorizantes para -) [óleos
essenciais]; beleza (máscaras de -); beleza
(máscaras de -); bigode (cera para -); bigode (cera
para -); brilho para os lábios; cabelos (preparações
para ondular -); cabelos (tinturas para os -); cabelos
postiços (substâncias adesivas para fixar -); cedro
(óleos essenciais de -); cera para bigode; cera para
depilação; cílios (produtos cosméticos para os-);
cílios postiços; cílios postiços (substâncias adesivas
para fixar -); clareamento de couro (produtos para -);
clarear (cremes para -) a pele; cosméticos;
cosméticos (estojos de -); cosméticos (estojos de);
cosméticos para animais; cosméticos para os cílios;
cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
cremes para couro; cremes para polir; cristais de
soda para a limpeza; decalques decorativos para
uso cosmético; decapagem (soluções para -);
defumação (produtos para -) [perfumaria]; dental
(géis para clareamento -); depilatórios (produtos -);
descolorantes (produtos -); descolorantes (produtos ); descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desinfetante (sabão -); desodorante (sabonete -);
desodorantes
[perfumaria];
emagrecimento
(preparações cosméticas para -); esmalte para as
unhas; esmalte para unhas; essenciais (óleos -);
extratos de flores [perfumaria]; filtros solares;
flavorizantes para bebidas [óleos essenciais]; flores
(extratos de -) [perfumaria]; folhas das plantas
(produtos para dar brilho às -); fragrâncias (mistura
de -); gaulteria (óleo de -) [perfumaria]; géis de
massagem, exceto para uso medicinal; géis para
clareamento dental; geléia de petróleo para uso
cosmético; gorduras para uso cosmético; hálito
(pulverizadores para perfumar -); hastes com pontas
de algodão para fins cosméticos; lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; lavagem a seco (produtos para -);
lavanderia (anil para -); lavanderia (cera para -);
lavanderia (goma de amido para -); leite de
amêndoas para uso cosmético; lenços impregnados
com loções cosméticas; loções capilares; loções
cosméticas (lenços impregnados com -); loções para
uso cosmético; loções pós-barba; maquiagem (pó
para -); maquiagem (produtos para -); maquiagem
(produtos para remover -); maquiagem para o rosto;
menta (essência de -) [óleo essencial]; menta para
perfumaria; navalha (pastas para afiar -);
neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; óleos essenciais; óleos essenciais de limão;
óleos para limpeza; óleos para perfumes e
essências; óleos para uso cosmético; ondular os
cabelos (preparações para -); pastas para afiar
navalha; pedra de barbear [adstrigente]; pele
(cremes para clarear a -); pele (produtos cosméticos
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para cuidados da -); perfumaria (produtos de -);
perfumes; perfumes de flores (bases para -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); pés (sabonetes antitranspirantes para os -);
petróleo (geléia de -) para uso cosmético; pó para
maquiagem; pomadas para uso cosmético; postiças
(unhas -); postiços (cílios -); preparações cosméticas
para emagrecimento; preparações de aloe vera para
uso cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; preparações para perfumar ambientes;
preparações para proteção solar; produtos
depilatórios; produtos para afiar; sabões; sabonete
antitranspirante para os pés; sabonete desodorante;
sabonete medicinal; sabonete para barbear;
sabonetes; sabonetes; sachês para perfumar roupa;
sais de banho, exceto para uso medicinal; shampoo
a seco; sobrancelhas (cosméticos para as -);
sobrancelhas (lápis de -); tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; unhas (esmalte para -);
unhas (produtos para o cuidado das -); xampus;
acetona (removedor de esmalte de unhas); acetona
para uso pessoal; água depilatória; alga [cosmético];
algodão para a higiene pessoal; banho de espuma
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
banho de imersão de uso animal (preparações para ), exceto para uso medicinal; banho de imersão de
uso pessoal (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; caixa para pó de arroz [estojo cosmético];
cola para unha artificial; condicionador [cosmético];
creme desengraxante para limpeza de mãos; creme,
pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e para
limpeza da pele, orgânico, inorgânico e sintético;
cristal para banho de uso pessoal; erva para banho;
estojo cosmético; estojo de cosméticos de brinquedo
(com cosméticos reais); líquido, creme e pó para
limpeza do dente; matéria prima para indústria
cosmética; odorizadores de uso pessoal; papel
impregnado de substância para higiene pessoal;
preparação cosmética para redução da gordura
localizada; produto de higiene pessoal à base de
própole; produto para limpeza e hidratação da pele
não medicamentoso; removedor de cosmético; cidra
(óleos essenciais de -); henna [tintura cosmética];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905808606 22/01/2013
003
Tit.CÂMARA DE COMÉRCIO ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA NO AMAZONAS - U.S. CHAMBER
OF COMMERCE OF AMAZONAS (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08149366000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CEARB
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -) - [informação
em]; arbitragem (serviços de -); arbitragem,
mediação e resolução alternativa de disputa
[serviços jurídicos] - [informação em]; arbitragem,
mediação e resolução alternativa de disputa
[serviços jurídicos];
Procurador: DANIEL FÁBIO JACOB NOGUEIRA
No.905808614 22/01/2013
Tit.STAFF DIGITAL LTDA. - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01864565000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Netbabys.com.br

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 calçados *; calçados em geral *;
camisetas; chinelos [pantufas]; combinação [roupa
íntima]; combinações [vestuário]; culotes para bebês;
enxovais de bebês; íntima (roupa -); jaquetas;

jardineiras [vestuário]; macacões; meias; meias;
meias (calcanheiras para -); meias (ligas de -);
sandálias; sapatos (antiderrapantes para -); sapatos
(ferragens para -); sapatos (gáspeas para -); sapatos
(viras para -); sapatos de futebol; sapatos de praia;
vestuário *; chinelo [vestuário comum];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905808746 22/01/2013
003
Tit.JULIANA ROMARIO SAMUDIO SIQUEIRA
PAVESI (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15460783000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BY JULLY
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(calções de -); banho (chinelos de -); banho (roupas
de -); banho (roupões de -); bermudas; blazers
[vestuário]; cachecóis; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; estolas de pele; faixas
[vestuário]; jaquetas; macacões; malhas [vestuário];
meias-calças; praia (roupas de -); pulôveres; robe;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; saias; saias-calças; sobretudos
[vestuário]; suéteres; ternos; trajes; vestuário *;
baby-doll; bermuda para prática de esporte; biquíni;
blusa militar; calção para banho; camisola; canga;
echarpe; jaleco;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905808754 22/01/2013
003
Tit.LUIS FERNANDO SILVA -ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17018584000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: boracorrer
NCL(10) 41 assessoria, consultoria e informação em
educação física - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em educação física [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação física - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em educação
física;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809017 22/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOTUM
NCL(10) 05 água mineral (sais de -); suplementos
alimentares minerais; vitaminas (preparações para ); barra dietética para suplementação nutricional,
para fins medicinais; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em barra
para uso medicinal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809025 22/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOTUM CAFÉ
NCL(10)
40
materiais
(informação
sobre
processamento de -); beneficiamento de alimentos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809033 22/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOTUM
NCL(10) 36 cartão de crédito (serviços de -); cartão
de débito (serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809041 22/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOTUM
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); fios de metal precioso [jóias e
bijuterias]; joalheria / bijuteria (artigos de -); metais
preciosos não trabalhados ou semitrabalhados;
metal precioso (fios de -) [jóias e bijuterias]; pedras
preciosas; relógios [de parede ou de sala]; relógios
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de
controle;
relógios
despertadores;
Procurador: O PRÓPRIO.
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de

pulso;

relógios

No.905809211 23/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOTUM
NCL(10) 09 compactos (discos -) [áudio e vídeo];
compactos (discos -), rom (ingl.); discos compactos
[áudio e vídeo];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809220 23/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOTUM
NCL(10) 16 café (filtros de papel para -); caixas para
canetas; canetas; canetas para desenho; cartazes
[pôsteres]; esferas para canetas esferográficas;
estojos para canetas; filtros de papel para café;
folhetos; impressas (publicações -); lápis; portacanetas; publicações impressas; suportes para
canetas e lápis; baralho para cartomancia; portalápis; publicações em fascículos impressos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809238 23/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOTUM
NCL(10) 28 árvores de natal (decorações para -)
[exceto iluminações e confeitos]; brinquedos;
decorações para árvores de natal [exceto
iluminações e confeitos]; jogos *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809254 23/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOTUM
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
espetáculos ao vivo (apresentação de -);
organização e regência de concertos; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; cursos livres [ensino]; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
apresentação de cursos, treinamentos, palestras e
seminários;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809270 23/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOTUM CAFÉ
NCL(10) 21 bases para pratos [utensílios de mesa];
beber (recipientes para -); café (máquinas não
elétricas de -); café (serviços de -); cafeteiras não
elétricas; castiçais; chaleiras; chaleiras não elétricas;
coadores; coadores de chá [filtros]; coadores não
elétricos para café; copos de papel ou de plástico;
copos para beber; descartáveis (pratos -); filtros para
uso doméstico; máquinas não elétricas de café;
moedores manuais para café; papel (pratos de -);
potes; potes de biscoitos; pratos; pratos de papel;
pratos descartáveis; recipientes de vidro; recipientes
para cozinha; recipientes térmicos para alimentos;
recipientes térmicos para bebidas; térmicos
(recipientes -); cesta de café da manhã [vazia];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809289 23/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOTUM
NCL(10) 18 bolsas; mochilas; mochilas (bornais);
mochilas escolares; pastas escolares; porta-cartão;
porta-chaves; sacolas de compras; sacolas
escolares; valises; porta-cartão [carteiras]; portacheques [carteiras];

Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809300 23/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOTUM CAFÉ
NCL(10) 11 café (máquinas elétricas de -); máquina
de café expresso para uso industrial e comercial;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809319 23/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOTUM CAFÉ
NCL(10) 07 café (moedores de -), exceto os
operados manualmente; moedor elétrico de café;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809327 23/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOTUM CACAU
NCL(10) 30 amêndoas (confeitos de -); árvores de
natal (confeitos para decoração de -); bebidas à
base de cacau; bebidas à base de café; bolos;
cacau; cacau (bebidas à base de -); cacau (bebidas
de -) com leite; café; café (bebidas à base de -); café
(bebidas de -) com leite; confeitos; confeitos para
decoração de árvores de natal; doces [confeitos];
frutas (geléias de -) [confeitos]; pastilhas [confeitos];
tortas; cacau [doce de-]; cacau em pó; café em grão;
café em pó; tortas [doces e salgadas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809335 23/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOTUM CAFÉ
NCL(10) 30 amêndoas (confeitos de -); árvores de
natal (confeitos para decoração de -); bebidas à
base de cacau; bolos; bombons; cacau; cacau
(bebidas à base de -); cacau (bebidas de -) com
leite; café; café (bebidas à base de -); café (bebidas
de -) com leite; confeitos; confeitos para decoração
de árvores de natal; doces [confeitos]; frutas (geléias
de -) [confeitos]; pastilhas [confeitos]; tortas; cacau
[doce de-]; cacau em pó; café em grão; café em pó;
café solúvel;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809343 23/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOTUM CAFÉ
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de xaropes e preparações para bebidas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809351 23/01/2013
003
Tit.R PELOSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49362205000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOTUM CACAU
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de cozimento; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana;
comércio (através de qualquer meio) de decorações
para árvores de natal; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809360 23/01/2013
003
Tit.CARLOS EDUARDO MAIA DE VASCONCELOS
E OLIVEIRA (BR/RJ)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07704553798
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CERVA CARIOCA
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809416 23/01/2013
Tit.UNILEVER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8347220
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESTAÇÃO FELICIDADE
NCL(10) 30 sorvetes;
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE

003

No.905809424 23/01/2013
Tit.UNILEVER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8347220
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTAÇÃO FELICIDADE
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE

003

No.905809459 23/01/2013
003
Tit.BELLA DONNA INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS
PARA CALÇADOS E VESTUÁRIO LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07442246000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FANPET
NCL(10) 18 animais de estimação (roupas para -);
capas para animais; coleiras de couro; coleiras para
animais; focinheira; fita e fitilho para animal [em
couro];
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905809491 23/01/2013
003
Tit.BELLA DONNA INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS
PARA CALÇADOS E VESTUÁRIO LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07442246000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FANPET
NCL(10) 14 adereço (alfinetes de -); adereços [jóias
e bijuterias]; alfinetes de adereço; amuletos [jóias e
bijuterias]; anéis [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); brincos; broches [jóias e
bijuterias]; calçados (ornamentos para -) de metal
precioso; colares [jóias e bijuterias]; correntes [jóias
e bijuterias]; medalhões [jóias e bijuterias]; metal
precioso (fios de -) [jóias e bijuterias]; ornamentos
para calçados [de metal precioso]; penduricalhos
[jóias e bijuterias]; pulseiras [jóias e bijuterias];
botton/broche; bracelete de qualquer material
[jóia/bijuteria]; camafeu (broche); chaveiros para uso
pessoal [exceto tipo carteira];
Procurador: ACERTI - MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905809564 23/01/2013
003
Tit.FRED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04982495000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BYE BYE PAPER
NCL(10) 42 conversão de dados e documentos de
suporte físico para suporte eletrônico - [informação
em]; conversão de dados e documentos de suporte
físico para suporte eletrônico - [consultoria em];
conversão de dados e documentos de suporte físico
para suporte eletrônico - [assessoria em]; conversão
de dados e documentos de suporte físico para
suporte eletrônico; digitalização de documentos
[scanning] - [informação em]; digitalização de
documentos
[scanning]
[consultoria
em];
digitalização de documentos [scanning] - [assessoria
em]; digitalização de documentos [scanning];
hospedagem de web sites - [informação em];
hospedagem de web sites - [consultoria em];
hospedagem de web sites - [assessoria em];
hospedagem de web sites; digitalização [informação em]; digitalização - [consultoria em];
digitalização - [assessoria em]; digitalização;
franchising referente ao licenciamento de marcas e
patentes - [informação em]; franchising referente ao
licenciamento de marcas e patentes - [consultoria
em]; franchising referente ao licenciamento de
marcas e patentes - [assessoria em]; franchising
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referente ao licenciamento de marcas e patentes;
hospedagem de servidores - [informação em];
hospedagem de servidores - [consultoria em];
hospedagem de servidores - [assessoria em];
hospedagem de servidores;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905809688 23/01/2013
003
Tit.ELZENIR ALEXANDRA DA SILVA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08345353000135
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZURIX
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; bandanas;
banho (calções de -); banho (chinelos de -); banho
(roupas de -); banho (roupões de -); banho (toucas
de -); bermudas; biqueiras; blazers [vestuário];
bolsos; bolsos para roupas; bonés; cachecóis;
calçados *; calças; calças compridas; calções de
banho [sungas]; camisa (punho de -); camisas;
camisas (palas para -); camisas (peitilhos de -);
camisetas; camisetas (peitilhos de -); capotes;
capuzes [vestuário]; casacos [vestuário]; ceroulas;
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; ciclistas
(vestuário para -); cintas [roupa íntima]; cintos
[vestuário];
cintos
porta-moedas
[vestuário];
colarinhos [vestuário]; colarinhos postiços; coletes;
coletes; coletes [roupa íntima]; combinação [roupa
íntima]; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); confeccionados (forros -) [parte de
vestuário]; corpete; couro (roupas de -); couro
(roupas de imitação de -); cuecas; culotes para
bebês; dormir (máscaras para -); enxovais de bebês;
espartilhos; estolas de pele; faixas [vestuário]; faixas
para a cabeça [vestuário]; fantasia (roupas de -);
forros confeccionados [parte de vestuário];
gabardines [vestuário]; ginástica (roupa para -)
[colante]; gorros; gravatas; guarda-pós; íntima (roupa
-);
jaquetas;
jardineiras
[vestuário];
jérseis
[vestuário]; leggings [calças]; lenços de pescoço;
ligas; ligas de meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário];
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias (calcanheiras para -);
meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; orelheiras [vestuário];
palas de boné; palas para camisas; paletós;
palmilhas; parcas; pele (estolas de -); pelerines;
peles [vestuário]; peliças; penhoar; pescoço (lenços
de -); pijamas; pijamas; plastrom; polainas; polainas;
polainas; ponchos; porta-moedas (cintos -)
[vestuário]; presilhas para calças; presilhas para
polainas; pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa
de baixo; roupa de baixo; roupa íntima; roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas de
banho; roupas de couro; roupas de fantasia; roupas
de imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupões de banho; saias; saias-calças; sáris;
sarongues; sobretudos [vestuário]; sudários axilares;
suéteres; sungas; suspensórios; suspensórios;
sutiãs; ternos; toucas de banho; trajes; trajes de
banho; túnicas; turbantes; uniformes; vestuário *;
véus [vestuário]; xales; babador não descartável;
baby-doll; bandagem elástica [vestuário]; beca;
bermuda para prática de esporte; biquíni; boné;
calça para equitação; calção para banho; camisola;
canga; carapuça [barrete cônico; gorro]; chinelo
[vestuário comum]; cinta [vestuário comum]; culote
[calça para montaria]; echarpe; estolas; farda;
fardão; fraque; jaleco; lenço de lapela [parte anterior
e superior de um casaco voltada para fora]; maiô;
poncho; quimono [vestuário]; spencer; sutiã para
postura sem finalidade terapêutica; tira (faixa) para a
cabeça;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905809785 23/01/2013
003
Tit.ALMAP/BBDO COMUNICACOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53976460000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Guitar Pee
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NCL(10) 11 acessórios para banhos; aparelhos de
descarga
sanitária;
assentos
de
sanitários
[banheiros]; banheiras; banhos de assento
(banheiras para -); boxes para chuveiros; pias;
sanitários (aparelhos e instalações -); sanitários
(assentos de -) [banheiros]; sanitários (vasos -);
vasos sanitários; amortecedor para assento
sanitário; mictório; urinol [mictório];
Procurador: MANUELA CORREIA BOTELHO
COLOMBO
No.905809955 23/01/2013
003
Tit.LE POSTICHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61777009000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STRADDA
NCL(10) 18 bolsas de mão; bolsas de viagem; malas
de viagem; mochilas; mochilas escolares; pastas
[malas]; valises; pasta de viagem; bolsas*;
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.905810007 23/01/2013
003
Tit.DANNIELLA CAMILO QUINQUIS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16231402851
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MIRA!
NCL(10) 43 bufê (serviço de -) - [consultoria em];
bufê (serviço de -) - [assessoria em]; bufê (serviço de
-); cafés [bares] - [consultoria em]; cafés [bares] [assessoria em]; cafés [bares]; cafeterias [consultoria em]; cafeterias - [assessoria em];
cafeterias; cantinas - [consultoria em]; cantinas [assessoria em]; cantinas; lanchonetes - [consultoria
em]; lanchonetes - [assessoria em]; lanchonetes;
restaurantes - [consultoria em]; restaurantes [assessoria em]; restaurantes; restaurantes de autoserviço - [consultoria em]; restaurantes de autoserviço - [assessoria em]; restaurantes de autoserviço; cestas de café da manhã (fornecimento de -)
[serviços de alimentação] - [consultoria em]; cestas
de café da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação] - [assessoria em]; cestas de café da
manhã (fornecimento de -) [serviços de alimentação];
cyber-café [restaurante] - [consultoria em]; cybercafé [restaurante] - [assessoria em]; cyber-café
[restaurante];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905810015 23/01/2013
003
Tit.JORGE RESNICOFF (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8933170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAGNETHERP
NCL(10) 10 almofadas aquecidas eletricamente,
para uso medicinal; aparelhos de reabilitação física
de uso médico; aparelhos para exercícios físicos,
para uso medicinal; aparelhos terapêuticos
galvânicos; fisioterapia (aparelhos de -); massagem
(aparelhos para -); médicos (aparelhos e
instrumentos -); teste (aparelhos de -) para uso
medicinal; aparelho de tração para uso medicinal;
aparelho de tração para uso medicinal;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905810066 23/01/2013
003
Tit.CALIBRE8 PTY LTD (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8934665
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SCRUBBA
NCL(10) 22 sacos para lavagem de artigos de
malha; saco para lavar roupa;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905810104 23/01/2013
003
Tit.INESC P&D BRASIL INSTITUTO DE
ENGENHARIA DE SISTEMAS E
COMPUTADORES, PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DO BRASIL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16507211000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INESC P&D BRASIL
NCL(10) 42 aluguel de computadores; aluguel de
software de computador; análise da água; análise da

escrita [grafologia]; análise de sistemas [informática];
análise para exploração de campos petrolíferos;
análises químicas; arquitetura; artes gráficas
(serviços de criação em -); atualização de software
de computador; autenticação de obras de arte;
avaliação da qualidade da lã; avaliação de qualidade
de madeira em pé; biológica (pesquisa -); borrifação
de nuvens; calibragem [medição]; campos
petrolíferos (análise para exploração de -); campos
petrolíferos (levantamentos em -); computador
(duplicação de programas de -); computadores
(aluguel de -); computadores (projeto de sistema de ); construção (desenho de plantas para -);
consultoria em arquitetura; consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador;
consultoria na área de economia de energia;
controle de qualidade; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte
eletrônico; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; criação e
manutenção de web sites para terceiros; criação em
artes gráficas (serviços de -); dados (recuperação de
-) [informática]; decoração de interiores; desenhista
de moda; desenho de embalagens (serviços de -);
desenho de plantas para construção; desenho
industrial; digitalização de documentos [scanning];
duplicação de programas de computador; economia
de energia (consultoria na área de - ); elaboração
[concepção]
de
software
de
computador;
embalagens (serviços de desenho de -); engenharia;
estilismo [desenho industrial]; estilista; estudos para
projetos
técnicos;
explorações
subaquáticas;
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet; geológicas (pesquisas -); geológicas
(prospecções -); geológicos (levantamentos -);
hardware de computador (consultoria em -);
hospedagem de web sites; industrial (desenho -);
instalação de software de computador; interiores
(decoração de -); levantamentos em campos
petrolíferos;
levantamentos
geodésicos;
levantamentos
geológicos;
levantamentos
topográficos; madeira em pé (avaliação de qualidade
de); manutenção (criação e -) de web sites para
terceiros; manutenção de software de computador;
materiais (teste de -); mecanismos de busca
(fornecimento de - ) para a internet; meteorológicas
(previsões -); meteorológicas (previsões -);
monitoramento de sistemas de computadores por
acesso remoto; obras de arte (autenticação de -);
pesquisa
bacteriológica;
pesquisa
biológica;
pesquisa em física; pesquisa no campo de proteção
ambiental; pesquisas em cosmética; pesquisas em
mecânica;
pesquisas
geológicas;
pesquisas
químicas; pesquisas técnicas; petróleo (prospecção
de
-);
planejamento
urbano;
previsões
meteorológicas; programação de computador
[informática]; projeto de sistema de computadores;
projetos técnicos (estudos para -); prospecção de
petróleo;
prospecções
geológicas;
proteção
ambiental (pesquisa no campo de - ); provisão de
informação científica, aconselhamento e consultoria
na área de compensação de carbonos.; química
(serviços de -); recuperação de dados [informática];
serviços científicos de laboratório; software de
computador (aluguel de -); software de computador
(atualização de -); software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (instalação de -); software de
computador (manutenção de -); subaquáticas
(explorações -); teste de materiais; teste de têxteis;
testes em poços de petróleo; topográficos
(levantamentos -); vistoria de veículos automotores;
aconselhamento relativo a receitas culinárias [ompi];
adaptação de balão, míssil e aeronave para fim
meteorológico,
exceto
sua
manutenção;
aerofotogrametria; agência reguladora; aluguel de
tempo de acesso a banco de dados; análise de
material; análise de solo; análise de suporte e
sistema [serviço de informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
análise para exploração de jazida; antropologia
[estudo e pesquisa]; apoio à exploração, perfuração,
produção de petróleo e gás; armazenagem
eletrônica de dados; arqueologia [estudo e
pesquisa]; artista plástico (pintor); assessoria
consultoria, informação e assistência em pesagem e

RPI 2214 de 11/06/2013

em metrologia; assessoria, consultoria e informação
em astronomia; assessoria, consultoria e informação
em software; assessoria, consultoria e informação
em tecnologia da informação; assessoria, consultoria
e informação no campo da automação de locais de
trabalho; assessoria, consultoria e informação no
campo da física; assessoria, consultoria e
informação no campo da segurança da informática;
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros; assessoria,
consultoria e informação sobre desenvolvimento de
produtos; assessoria, consultoria e informação sobre
meteorologia e condições climáticas ligadas ao
fechamento de estradas e condições para
determinados esportes; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas científicas no campo da
bioquímica e biotecnologia; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de cosméticos;
assessoria, consultoria e informação sobre testes de
segurança de produtos para consumidores [testes
de materiais]; assessoria, consultoria e informações
e pesquisas no campo biológico; assessoria,
consultoria e informações no campo da manutenção
da segurança e integridade de banco de dados
[serviço de informática]; assessoria, consultoria e
informações no campo de processos tecnológicos;
assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura; assessoria, consultoria e informações
sobre artes gráficas; assessoria, consultoria e
informações
sobre
catalisadores
(química);
assessoria, consultoria e informações sobre
decoração de interiores; assessoria, consultoria e
informações
sobre
engenharia;
assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia
industrial; assessoria, consultoria e informações
sobre gás (química); assessoria, consultoria e
informações sobre líquidos (química); assessoria,
consultoria e informações sobre óleo industrial
(química); assessoria, consultoria e informações
sobre pesquisas e análises bacteriológicas,
biológicas, químicas e bioquímicas; assessoria,
consultoria e informações sobre pesquisas no campo
biológico; assessoria, consultoria e informações
sobre pesquisas no campo de engenharia genética;
assessoria, consultoria e informações sobre
petroquímica; assessoria, consultoria e pesquisas
científicas no campo da saúde e da medicina;
assistência técnica em software; astrobiologia
[estudo e pesquisa]; astrobotânica [estudo e
pesquisa]; astroclima [estudo e pesquisa]; astrofísica
[estudo e pesquisa]; astrogenia [estudo e pesquisa];
astrometria [estudo e pesquisa]; astronomia
cometária [cometografia]; astronomia de campo
[estudo e pesquisa]; astronomia descritiva [estudo e
pesquisa]; astronomia estelar [estudo e pesquisa];
astronomia instrumental (astronomia prática) [estudo
e pesquisa]; astronomia meteórica (meteorografia)
[estudo e pesquisa]; astroscopia [estudo e pesquisa];
astrostática [estudo e pesquisa]; astrozoologia
[estudo e pesquisa]; atualização de informação em
banco de dados de computador [serviço de
informática]; autenticação e certificação de
diamantes (serviços de -); automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas]; automação industrial [projetos de -];
balão, míssil e aeronave para fim meteorológico
(concepção/elaboração de projeto de -); banco de
dados (aluguel de servidor de -, para terceiros);
banco de dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática]; cálculo e dimensionamento na área de
engenharia; cartografia (serviços de -); cartório
(serviços de -); certificação (serviços de teste,
análise e avaliação de produtos e serviços de
terceiros para fins de - ); cometografia (serviços de -)
[estudos em astronomia cometária]; composição
gráfica [criação em arte gráfica]; computação gráfica
[serviços de informática]; concepção de protótipo
[elaboração de projeto]; controle ambiental de
poluição do ar e sonora; controle de qualidade do
alimento; controle de qualidade na indústria; controle
de qualidade para laboratório de análise clínica;
criação de homepage; criação de software de
computação gráfica; criação e projeto de planta para
construção; cyber-café [aluguel de tempo de acesso
a banco de dados]; desenho artístico; desenho de
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arte gráfica, inclusive para homepage; design de
aplicativo de multimídia; design de homepage;
diagramação; digitalização; emissão/validação de
certificação digital; engenharia aeronáutica [projeto
de -]; engenharia agrícola [projeto de -]; engenharia
agronômica [projeto de -]; engenharia biológica;
engenharia civil [projeto de -]; engenharia da
computação [projeto de -]; engenharia de alimento
[projeto de -]; engenharia de automóvel [projeto de ]; engenharia de controle de qualidade [projeto de -];
engenharia de material [projeto de -]; engenharia de
mina [projeto de -]; engenharia de pesca [projeto de ]; engenharia de produção [projeto de -]; engenharia
de segurança do trabalho [projeto de -]; engenharia
de tráfego [projeto de -]; engenharia elétrica [projeto
de -]; engenharia eletrônica [projeto de -];
engenharia florestal [projeto de -]; engenharia
genética [projeto de-]; engenharia industrial [projeto
de -]; engenharia mecânica [projeto de -]; engenharia
metalúrgica [projeto de -]; engenharia naval [projeto
de -]; engenharia nuclear [projeto de -]; engenharia
oceânica [projeto de -]; engenharia química [projeto
de -]; engenharia sanitarista [projeto de -];
engenharia têxtil [projeto de -]; escaneamento;
estudo
hidrológico
[levantamento
geológico];
exploração submarina [pesquisa]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros); fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca];
fotogrametria [fotocartografia]; franchising referente
ao licenciamento de marcas e patentes; geodesia
[estudo e pesquisa]; geografia [estudo e pesquisa];
geologia [estudo e pesquisa]; heliografia [estudo do
sol] [estudo e pesquisa]; hidrologia [estudo e
pesquisa]; higrometria para indicação do tempo;
história [pesquisa e levantamento arqueológico];
ilustradores (serviços de -) [ompi]; implantação de
sistema [informática]; inspeção de máquina e
material; maquete eletrônica; maquetes e protótipos
[concepção e projetos de -]; medição e análise de
solo; medição e verificação de emissões de dióxido
de carbono e outros gases estufas; museologia
[pesquisa e estudo]; oceanografia; paleontologia
(pesquisa e estudo); perícia técnica na área de
arquitetura; perícia técnica na área de biologia;
perícia técnica na área de computação e informática;
perícia técnica na área de engenharia; perícia
técnica na área de física; perícia técnica na área de
geologia; perícia técnica na área de matemática;
perícia técnica na área química; pesquisa científica
sobre assuntos de natureza paranormal; pesquisa
de bens minerais; pesquisa genealógica; pesquisa
geológica; pesquisa no campo da ciência e
tecnologia sobre a existência de vida inteligente no
universo, astronomia e ciências planetárias;
pesquisas agropecuárias; pesquisas médicas;
pesquisas navais; pintura à mão em tecido; pintura
artística; planejamento, confecção, manutenção e
atualização de páginas eletrônicas; planimetria
[levantamento
topográfico];
pluviometria
ou
udometria; programação visual; projeto de
arquitetura; projeto de decoração; projeto de
distribuição de água; projeto de distribuição de
energia elétrica; projeto de engenharia de qualquer
natureza; projeto de geração de energia elétrica;
projeto de química; projeto de sistema de
computador; projeto de tubulação; projeto e cálculo;
projeto industrial; projeto na área de segurança do
trabalho; química [serviço de -]; pesquisa e análise
para fim industrial; serviço de segurança bancária
por meio de utilização de senha (software); serviço
de senha bancária (software); serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática];
serviços de engenharia e planejamento no campo de
redes de informação e comunicações; serviços de
ilustrações gráficas, técnicas e simulações gráficas
de projeto; serviços de projetos arquitetônicos de
casas populares, prestados a título de assistência
social;
serviços
de
sinalização
[projetos
arquitetônicos e engenharia]; serviços prestados por

entidades de representação de classe, a saber,
controle de qualidade de produtos ou de serviços
prestados por profissionais; serviços prestados por
órgão fiscalizador da profissão, a saber, avaliação
de serviços profissionais, no intuito de medir a
conformidade
destes
serviços
às
normas
profissionais vigentes; silvicultura [estudo e
pesquisa]; sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet]; sondagem de
solo e subsolo; suporte técnico em informática, a
saber instalação, manutenção e configuração de
banco de dados; tratamento de informação/dados
[serviço de informática]; vistoria e perícia técnica de
veículos; vistorias navais; auditoria de energia;
consultoria em design de websites; software como
serviço [saas]; consultoria em tecnologia da
informação (ti) (serviços de -); pesquisa científica;
hospedagem de servidores; experimentos clínicos;
pesquisa e desenvolvimento para terceiros de novos
produtos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905810139 23/01/2013
003
Tit.EXPRUDIU PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09328419000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FRIGOMIX
NCL(10) 39 frigorífico [armazenagem de produto
alimentício]
[informação
em];
frigorífico
[armazenagem de produto alimentício] - [consultoria
em];
frigorífico
[armazenagem
de
produto
alimentício]
[assessoria
em];
frigorífico
[armazenagem de produto alimentício];
Procurador: VIVIANE DE ARAUJO PORTO
No.905810147 23/01/2013
003
Tit.MARIANA ALVES DE LIMA MONJARDIM
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82344175768
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BARBARA MONJARDIM
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO
No.905810155 23/01/2013
003
Tit.COMERCIAL FRAGA SOCHEUK LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03276518000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PERFUMARIA FLORENCE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
dentifrícios; comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes; comércio (através de qualquer meio)
de escovas; comércio (através de qualquer meio) de
material de limpeza; comércio (através de qualquer
meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar; comércio (através de
qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de sabões; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias para uso em
lavanderia;
Procurador: ITAMARATI PATENTES E MARCAS
LTDA.
No.905810201 23/01/2013
003
Tit.PAULO JORG DE FREITAS ALEXANDRE
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61311392378
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: improxy
NCL(10) 42 elaboração [concepção] de software de
computador; software de computador (aluguel de -);
software de computador (elaboração [concepção]
de-); assessoria, consultoria e informação em
software; software como serviço [saas];

928 DIRMA – Despachos em Pedidos

Procurador: O PRÓPRIO.
No.905810287 23/01/2013
003
Tit.LE POSTICHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61777009000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: STRADDA TRAVEL LINE
NCL(10) 18 bolsas de mão; bolsas de viagem; malas
de viagem; mochilas; mochilas escolares; pastas
[malas]; valises; pasta de viagem; bolsas*;
Procurador: SERGIO SALVADOR FUMO
No.905810422 23/01/2013
003
Tit.JOÃO VICENTE DE ALMEIDA GONÇALVES
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75835282753
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HCMP
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905810635 23/01/2013
003
Tit.LUCAS ROCHA MONTENEGRO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96336587304
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Isla Engenharia
NCL(10) 37 construção (informação sobre -) [informação em]; construção (informação sobre -) [consultoria em]; construção (informação sobre -) [assessoria em]; construção (informação sobre -);
construção * - [informação em]; construção * [consultoria em]; construção * - [assessoria em];
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [informação em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [consultoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [assessoria em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); consultoria na área de construção
civil - [informação em]; consultoria na área de
construção civil - [consultoria em]; consultoria na
área de construção civil - [assessoria em];
consultoria na área de construção civil; informação
sobre construção - [informação em]; informação
sobre construção - [consultoria em]; informação
sobre construção - [assessoria em]; informação
sobre construção; supervisão de trabalhos de
construção civil - [informação em]; supervisão de
trabalhos de construção civil - [consultoria em];
supervisão de trabalhos de construção civil [assessoria em]; supervisão de trabalhos de
construção civil; assessoria consultoria e informação
em construções - [informação em]; assessoria
consultoria e informação em construções [consultoria em]; assessoria consultoria e informação
em construções - [assessoria em]; assessoria
consultoria
e
informação
em
construções;
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em supervisão de construção [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
supervisão
de
construção;
construção e reparação de obra civil - [informação
em]; construção e reparação de obra civil [consultoria em]; construção e reparação de obra
civil - [assessoria em]; construção e reparação de
obra civil; impermeabilização em obra civil [informação em]; impermeabilização em obra civil [consultoria em]; impermeabilização em obra civil [assessoria em]; impermeabilização em obra civil;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905810651 23/01/2013
003
Tit.JOÃO VICENTE DE ALMEIDA GONÇALVES
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75835282753
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HUCMI - Human Change Management
Institute
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NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905810660 23/01/2013
003
Tit.LUXCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09346480000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HUGMAG
NCL(10) 41 entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [informação em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -) - [consultoria em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [assessoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); informações sobre educação [instrução] [informação em]; informações sobre educação
[instrução]; informações sobre entretenimento [lazer]
- [informação em]; informações sobre entretenimento
[lazer]; instrução (serviços de -) - [informação em];
instrução (serviços de -); livros (publicação de -) [informação em]; livros (publicação de -) [consultoria em]; livros (publicação de -) - [assessoria
em]; livros (publicação de -); publicação de textos
[exceto para publicidade] - [informação em];
publicação de textos [exceto para publicidade] [consultoria em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [assessoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade]; publicação on-line de
livros e jornais eletrônicos - [informação em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos [consultoria em]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos - [assessoria em]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [informação em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [consultoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable];
redação
de
textos,
exceto
publicitários - [informação em]; redação de textos,
exceto publicitários - [consultoria em]; redação de
textos, exceto publicitários - [assessoria em];
redação de textos, exceto publicitários; textos
(publicação de -) [exceto para publicidade] [informação em]; textos (publicação de -) [exceto
para publicidade] - [consultoria em]; textos
(publicação de -) [exceto para publicidade] [assessoria em]; textos (publicação de -) [exceto
para publicidade]; textos (redação de-), exceto
publicitários - [informação em]; textos (redação de-),
exceto publicitários - [consultoria em]; textos
(redação de-), exceto publicitários - [assessoria em];
textos (redação de-), exceto publicitários; assessoria,
consultoria e informação em edição - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em edição
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em edição - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em edição; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
copidesque [edição de texto, exceto de publicidade] [informação em]; copidesque [edição de texto,
exceto de publicidade] - [consultoria em]; copidesque
[edição de texto, exceto de publicidade] - [assessoria
em]; copidesque [edição de texto, exceto de
publicidade]; edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque] - [informação em]; edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque] - [consultoria
em]; edição de texto, exceto de publicidade
[copidesque] - [assessoria em]; edição de texto,
exceto
de
publicidade
[copidesque];
guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download] - [informação em]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao

consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download] - [consultoria em]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download] - [assessoria em]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[informação em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[consultoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[assessoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; redação de
textos, exceto para publicidade [ompi] - [informação
em]; redação de textos, exceto para publicidade
[ompi] - [consultoria em]; redação de textos, exceto
para publicidade [ompi] - [assessoria em]; redação
de textos, exceto para publicidade [ompi];
Procurador: CECÍLIA MARIA MANARA PEREIRA
No.905810678 23/01/2013
003
Tit.ASTRUM LATINOAMERICA EIRELI - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17213130000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ASTRUM
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão de negócios;
despachante aduaneiro [desembaraço e liberação
de documento alfandegário]; despachante para
agilizar documento;
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA
No.905810686 23/01/2013
003
Tit.JOÃO VICENTE DE ALMEIDA GONÇALVES
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75835282753
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HCMMP
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905810694 23/01/2013
Tit.SANDRA MAIA DO NASCMENTO BILLER
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17003052000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TIPPU`S
NCL(10) 25 maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905810732 23/01/2013
003
Tit.LUXCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09346480000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HUGMAG
NCL(10) 16 impressas (publicações -); periódicos;
revistas [periódicos];
Procurador: CECÍLIA MARIA MANARA PEREIRA
No.905810740 23/01/2013
003
Tit.ANTONIO PERES GUERREIRO DOS SANTOS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23263217828
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Calçada da Fama
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
marketing - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing;
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.905810759 23/01/2013
003
Tit.ANTONIO PERES GUERREIRO DOS SANTOS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23263217828
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Calçadão da Fama
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
marketing - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905810767 23/01/2013
Tit.GENESEAS BIOTECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04459073000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SAINT PETERS

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Porcelana VeraCruz

003
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 21 porcelanas;
Procurador: SNB ASSESSORIA EM MARCAS
No.905810791 23/01/2013
Tit.R.C. DA SILVA & CIA PIZZARIA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13104540000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DISK PIZZA CAROLA

CFE(4) 3.9.24; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 29 camarões [não vivos]; crustáceos [não
vivos]; filé de peixe; lagostas [não vivas]; lagostins
[não vivos]; mariscos [não vivos]; mexilhões [não
vivos]; ostras [não vivas]; peixe em conserva; peixe
em salmoura; peixe enlatado; pescado [não vivo];
salmão; sardinhas; frutos do mar; medalhão de
peixe; siri [não vivo]; vôngole;
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905810775 23/01/2013
Tit.EDUARDO HARTUNG DE CAMARGO
COUTINHO (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08812656000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Edushop 5 anos

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bufê
(serviço de -); restaurantes; restaurantes de autoserviço;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA

003

CFE(4) 26.13.25
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905810783 23/01/2013
003
Tit.KXM INTERNET BUSINESS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14653431000161

No.905810805 23/01/2013
Tit.SANY CHERNIZON (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39722331833
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: John Lemon Crazy - Rock - Stuff

003

CFE(4) 2.1.9; 2.1.16; 8.7.14; 29.1.3,8
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
almofadas; apoio de cabeça [móveis]; armações
para escovas; armários; armários [guarda-louças];
armários para medicamentos; armários para toalhas
[móveis]; arquivos [móveis]; arquivos para fichas
[móveis]; bancada, presa à parede, para troca de
fraldas; bancadas de lavatório [mobiliário]; bancadas
de trabalho; bancos [móveis]; bandejas de mesas;
bandejas não metálicas *; barris (aros não metálicos
para -); bastidores para bordar; batoques, não
metálicos; baú para brinquedos; baús não metálicos;
bordar (bastidores para -); bustos de madeira, cera,
gesso ou plástico; cabeleireiros (cadeiras para -);
cabideiros não metálicos; cabides; cabides não
metálicos para vestuário; cabides para vestuário;
cabos de facas, não metálicos; cabos não metálicos
para vassouras; cabos ou canos (grampos de
plástico para -); cadeiras [assentos]; cadeiras altas
para bebês; cães (canis para -); caixas de correio,
exceto de metal ou alvenaria; caixas de madeira ou

matérias plásticas; caixas de madeira ou matérias
plásticas; caixilhos para molduras [ripas]; caixões
(guarnições não metálicas para -); camas
(guarnições não metálicas para -); camas (rodízios
não metálicos para -); camas *; canapés [móveis];
capas para vestuário [armazenamento]; cápsulas
não metálicas para vedação; cápsulas não metálicas
para vedação; carga (plataformas de -), não
metálicas; carretéis de madeira para fio, seda e
cordão; carrinhos de servir à mesa [móveis];
carteiras [móveis]; cavaletes [mobiliário]; cestaria;
cestos [canastras]; chaves (quadros para pendurar ); chavetas não metálicas; chifre, não trabalhado ou
semitrabalhado; chifres de animais; colchões *;
contas (cortinas de -) para decoração; cortinas de
contas para decoração; divisórias de madeira para
móveis; embarque de passageiros (escadas móveis
não metálicas para -); escadas móveis não metálicas
para embarque de passageiros; escritório (móveis
para -); fichas (arquivos para -) [móveis]; flores
(pedestais para vasos de -); garrafas (fechos não
metálicos para -); garrafas (invólucros de madeira
para -); guarnições não metálicas para móveis;
jardineiras [móveis]; mesa (carrinhos de servir à -)
[móveis]; mesas *; móbiles [decoração]; móbiles
sonoros [decoração]; móveis (divisórias de madeira
para -); móveis (guarnições não metálicas para -);
móveis (rodízios não metálicos para -); móveis de
metal; móveis para escritório; placas de vidro para
espelho; poltronas; porta-chapéus; porta-livros
[móveis]; porta-revistas; portas para móveis;
prateleiras para arquivos [móveis]; prateleiras para
móveis; quadros (molduras para -); quadros
[encaixilhamentos]; racks (ingl.); rebites não
metálicos; recipientes (fechos não metálicos de -);
recipientes de plástico para embalagem; recipientes
não metálicos para combustíveis líquidos; rodízios
não metálicos para móveis; sinos-dos-ventos
[decoração]; sofás; toalhas (armários para -)
[móveis]; toalhas (dispensadores fixos não metálicos
de -); varas não metálicas; varas para cortinas;
vedação (cápsulas não metálicas para -); vestuário
(cabides para -); vestuário (capas para -)
[armazenamento]; vitrines; vitrines [móveis]; apoio
para braço [móvel]; apoio para cardápio [móvel];
apoio para livro [móvel]; apoio para telefone [móvel];
armação de cadeira e poltrona; armação para
bordado; armário bar; balcão [móvel]; banqueta
[móvel]; banquinho [móvel]; bordado [bastidor para ]; bucha de fibra para fixar parafuso; bufê
[mobiliário]; busto para alfaiate; cadeira de armar
para praia e camping; cadeira de balanço; cadeira
episcopal móvel [faldistório; facistol]; cadeira ou
poltrona [mobiliário]; cadeira para bebê; cadeiras
ergonômicas para aplicação, por terceiros, de
massagem [ompi]; cama [mobiliário]; camiseiro
[mobiliário]; cantoneira [mobiliário]; cápsula de
celulóide para tampar garrafa; carretel vazio;
celulares falsos [objetos de decoração]; chaveiro
[porta-chave, parte do mobiliário]; colchão não
elétrico; estantes [móveis]; garrafão de plástico para
armazenagem de líquidos; gaveta; laminados
plásticos para revestimento de móveis; porta-cd
[móvel]; quadro decorativo; recipiente de plástico
para embalagem; recipiente plástico para coletar
urina e fezes; sofá-cama; venezianas não metálicas
para interiores; batentes de portas não metálicos;
divisórias [móveis];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905810813 23/01/2013
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -FETRANSPOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33747288000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EU USO A FAIXA
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CFE(4) 2.1.25; 6.19.1; 26.2.7; 27.5.1,17
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [informação em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [consultoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [assessoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
assessoria em gestão de negócios - [informação
em]; assessoria em gestão de negócios - [consultoria
em]; assessoria em gestão de negócios - [assessoria
em]; assessoria em gestão de negócios; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [informação em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [consultoria em]; feiras (organização
de -) para fins comerciais
ou publicitários [assessoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; gestão (consultoria em -)
de negócios - [informação em]; gestão (consultoria
em -) de negócios - [consultoria em]; gestão
(consultoria em -) de negócios - [assessoria em];
gestão (consultoria em -) de negócios; pessoal
(recrutamento de -) - [informação em]; pessoal
(recrutamento de -) - [consultoria em]; pessoal
(recrutamento de -) - [assessoria em]; pessoal
(recrutamento de -); relocalização (serviços de -)
para empresas - [informação em]; relocalização
(serviços de -) para empresas - [consultoria em];
relocalização (serviços de -) para empresas [assessoria em]; relocalização (serviços de -) para
empresas; sistematização de informações em
bancos de dados de computador - [informação em];
sistematização de informações em bancos de dados
de computador - [consultoria em]; sistematização de
informações em bancos de dados de computador [assessoria em]; sistematização de informações em
bancos de dados de computador; administração
comercial - [informação em]; administração
comercial - [consultoria em]; administração comercial
- [assessoria em]; administração comercial;
gerenciamento de banco de dados - [informação
em]; gerenciamento de banco de dados [consultoria em]; gerenciamento de banco de dados
- [assessoria em]; gerenciamento de banco de
dados; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [informação
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados.; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados -
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[assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [informação em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, sistematização de
informações em bancos de dados para a inclusão e
disponibilização de currículos e ofertas de empregos
- [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, sistematização
de informações em bancos de dados para a inclusão
e disponibilização de currículos e ofertas de
empregos - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
sistematização de informações em bancos de dados
para a inclusão e disponibilização de currículos e
ofertas de empregos - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, sistematização de informações em bancos
de dados para a inclusão e disponibilização de
currículos e ofertas de empregos; serviços prestados
por entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios - [informação em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
administração de convênios de benefícios [consultoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, administração de convênios de
benefícios - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905810821 23/01/2013
Tit.GENESEAS BIOTECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04459073000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TILLY

003

CFE(4) 24.9.3; 25.1.9; 25.1.25; 27.5.1
NCL(10)
41
congressos
(organização
e
apresentação de -); organização de concursos de
beleza; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; planejamento de festas;
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -);
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905810848 23/01/2013
Tit.FLAMIN MINERACAO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68248210000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIOLEVE FACIAL

003

CFE(4) 27.5.1,11
NCL(10) 03 produto para limpeza e hidratação da
pele não medicamentoso;
Procurador: LUCIENE BATISTA DE ALMEIDA
No.905810856 23/01/2013
003
Tit.DALTON PASSOS JUNIOR,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL SOB Nº
IDENTIFICADOR 00004536115676 NO NEGÓCIO
DE SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO COMÉRCIO DE BEBIDAS E COMIDAS
DENOMINADO ITYNERANTYS - WWW.ITYN
(BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14862323000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: itynerantys Beber Lazer

CFE(4) 3.9.24; 27.5.1
NCL(10) 29 camarões [não vivos]; crustáceos [não
vivos]; filé de peixe; lagostas [não vivas]; lagostins
[não vivos]; mariscos [não vivos]; mexilhões [não
vivos]; ostras [não vivas]; peixe em conserva; peixe
em salmoura; peixe enlatado; pescado [não vivo];
salmão; sardinhas; frutos do mar; medalhão de
peixe; siri [não vivo]; vôngole;
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905810830 23/01/2013
003
Tit.THIAGO MICHELASI RIGOTTO 36848228842
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17189262000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MISS E MISTER TOP MODEL UNIVERSO

CFE(4) 27.5.1,21
NCL(10) 43 bar (serviços de -);
Procurador: HENRIQUE PINTO GUEDES DE PAIVA
No.905810864 23/01/2013
003
Tit.ANA PAULA BIAGI FERREIRA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10753421000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Opera acessórios
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Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EU USO A FAIXA

CFE(4) 3.7.16,21
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de pedras preciosas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madrepérola;
Procurador: PEREIRA ADVOGADOS
No.905810872 23/01/2013
003
Tit.THIAGO MICHELASI RIGOTTO 36848228842
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17189262000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MISS E MISTER RODEO COUNTRY
BRASIL

CFE(4) 24.9.3; 25.1.9; 25.1.25; 27.5.1
NCL(10)
41
congressos
(organização
e
apresentação de -); organização de concursos de
beleza; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; planejamento de festas;
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -);
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905810880 23/01/2013
003
Tit.JOÃO VICENTE DE ALMEIDA GONÇALVES
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75835282753
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HUMAN CHANGE Management Institute

CFE(4) 26.13.25; 27.1.8; 28.11; 29.1.4
NCL(10) 41 cursos livres [ensino];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905810910 23/01/2013
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -FETRANSPOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33747288000111

CFE(4) 2.1.25; 6.19.1; 26.2.7; 27.5.1,17
NCL(10) 36 administração financeira - [informação
em]; administração financeira - [consultoria em];
administração financeira - [assessoria em];
administração financeira; cartão de crédito (serviços
de -) - [informação em]; cartão de crédito (serviços
de -) - [consultoria em]; cartão de crédito (serviços
de -) - [assessoria em]; cartão de crédito (serviços de
-); cartão de débito (serviços de -) - [informação em];
cartão de débito (serviços de -) - [consultoria em];
cartão de débito (serviços de -) - [assessoria em];
cartão de débito (serviços de -); previdência
(serviços de fundos de-) - [informação em];
previdência (serviços de fundos de-) - [consultoria
em]; previdência (serviços de fundos de-) [assessoria em]; previdência (serviços de fundos de); seguros - [informação em]; seguros - [consultoria
em]; seguros - [assessoria em]; seguros; seguros de
saúde - [informação em]; seguros de saúde [consultoria em]; seguros de saúde - [assessoria
em]; seguros de saúde; administração de cartão de
crédito - [informação em]; administração de cartão
de crédito - [consultoria em]; administração de cartão
de crédito - [assessoria em]; administração de cartão
de crédito; administração de cartão de débito [informação em]; administração de cartão de débito [consultoria em]; administração de cartão de débito [assessoria em]; administração de cartão de débito;
administração de seguro - [informação em];
administração de seguro - [consultoria em];
administração de seguro - [assessoria em];
administração de seguro; administração de segurosaúde - [informação em]; administração de segurosaúde - [consultoria em]; administração de segurosaúde - [assessoria em]; administração de segurosaúde; administração de vale refeição - [informação
em]; administração de vale refeição - [consultoria
em]; administração de vale refeição - [assessoria
em]; administração de vale refeição; administração
de vale transporte - [informação em]; administração
de vale transporte - [consultoria em]; administração
de vale transporte - [assessoria em]; administração
de vale transporte; cheque-refeição [serviços de
pagamento de refeições através de tíquetes, vales
ou cupons] - [informação em]; cheque-refeição
[serviços de pagamento de refeições através de
tíquetes, vales ou cupons] - [consultoria em];
cheque-refeição [serviços de pagamento de
refeições através de tíquetes, vales ou cupons] [assessoria em]; cheque-refeição [serviços de
pagamento de refeições através de tíquetes, vales
ou cupons]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, gestão de fundo
de pensão para os seus associados - [informação
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, gestão de fundo
de pensão para os seus associados - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, gestão de fundo
de pensão para os seus associados - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, gestão de fundo
de pensão para os seus associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, gestão de planos de saúde para os seus
associados - [informação em]; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
gestão de planos de saúde para os seus associados
- [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, gestão de

planos de saúde para os seus associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, gestão de planos
de saúde para os seus associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de administração de planos de
previdência privada - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de administração de planos de
previdência privada - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de administração de planos de
previdência privada - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de administração de planos de
previdência privada; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de captação de recursos financeiros para
seus associados - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de captação de recursos
financeiros para seus associados - [consultoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, serviços de captação de recursos
financeiros para seus associados - [assessoria em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, serviços de captação de recursos
financeiros para seus associados; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados - [informação em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, serviços de fornecimento de crédito para os
seus associados; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, promoção de crédito para os seus
associados - [informação em]; serviços prestados
por entidades sindicais, a saber, promoção de
crédito para os seus associados - [consultoria em];
serviços prestados por entidades sindicais, a saber,
promoção de crédito para os seus associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, promoção de crédito para os seus
associados; site para efetuar pagamentos de taxas,
consórcios, mensalidades - [informação em]; site
para efetuar pagamentos de taxas, consórcios,
mensalidades - [consultoria em]; site para efetuar
pagamentos de taxas, consórcios, mensalidades [assessoria em]; site para efetuar pagamentos de
taxas, consórcios, mensalidades;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905810929 23/01/2013
003
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8355720
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 5.5.19-20; 5.5.22-23
NCL(10) 05 alimentos dietéticos (preparações para -)
adaptados para uso medicinal; alimentos para
bebês; bebidas dietéticas adaptadas para uso
medicinal;
bebidas
medicinais;
dietéticas
(substâncias -) adaptadas para uso medicinal;
dietéticos (alimentos -) adaptados para uso
medicinal; farinhas lácteas [para bebês]; fibras
alimentares; suplementos alimentares minerais;
alimento para bebês em condições especiais; barra
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dietética para suplementação nutricional, para fins
medicinais; complemento/ suplemento
alimentar
para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
Procurador: MÁRCIA R. SANT ANNA
No.905810937 23/01/2013
003
Tit.SAN RO RESTAURANTE BEGETARIANO LTDA
- ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07064615000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAN RO

CFE(4) 26.1.5
NCL(10) 41 aluguel de equipamento de áudio;
aluguel de equipamentos para gravação de som;
sonorização - [consultoria em]; sonorização [assessoria em]; sonorização;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905810970 23/01/2013
003
Tit.SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8355720
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); lanchonetes;
restaurantes; restaurantes de auto-serviço;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905810945 23/01/2013
003
Tit.MARIZA IZZO DE ABREU (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08521404875
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: La Salerosa
NCL(10) 25 antitranspirantes (roupas íntimas -);
cintas [roupa íntima]; coletes [roupa íntima];
combinação [roupa íntima]; cuecas; íntima (roupa -);
ligas de meias; meias; meias; meias (ligas de -);
meias-calças; roupa íntima; roupas íntimas
absorventes de transpiração; roupas íntimas
antitranspirantes; sutiãs; roupa íntima descartável;
sutiã para postura sem finalidade terapêutica;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905810953 23/01/2013
003
Tit.WELITON ALMEIDA DE SOUZA 02171476150
(BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15841205000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDEAL COMUNICAÇÃO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 instalação, manutenção e reparo de
estrutura de letreiro e de painel elétrico e eletrônico,
inclusive de veículo;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905810961 23/01/2013
Tit.FULL MIX ESTÚDIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15580281000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Full Mix

003

CFE(4) 5.5.19-20; 5.5.22-23
NCL(10) 29 alimentos à base de peixe; aves não
vivas; bebidas lácteas [onde o leite predomina];
caldo; caldo (preparações para fazer -); caldos
concentrados; caldos de vegetais para cozinha;
carne; carne de porco; carne enlatada; charcutaria;
coalho; cogumelos em conserva; compotas;
consomê; consomês concentrados; creme batido;
creme chantilly; extratos de carne; frutas enlatadas;
frutas, legumes e verduras cozidos; frutas, legumes
e verduras em conserva; frutas, legumes e verduras
secos; gelatina; geléias para uso alimentar; gorduras
comestíveis; iogurte; laticínios; legumes enlatados;
leite; leite de soja [substituto do leite]; manteiga;
margarina; milk shakes [bebidas à base de leite];
nata [laticínios]; óleos comestíveis; ovos *; pescado
[não vivo]; preparações para sopas [frutas, legumes
e verduras]; queijos; sopas; soro de leite; bebidas
lácteas fermentadas; caldo de ave para cozinha;
caldo de carne para cozinha; caldo de fruto do mar
para cozinha; caldo de legume para cozinha; caldo
de peixe para cozinha; coalhada; complemento/
suplemento
alimentar à base de frutas [não
medicinal]; creme de leite; doce de leite; embutido
[frios]; frios [embutido]; frutos do mar; leite em pó;
pasta de carne; patê de carne; patê de peixe;
petiscos à base de soja [alimentos em que a soja é
predominante]; pó para milk-shake à base de leite;
preparados,
complementos
e
suplementos
alimentares à base de proteína; requeijão; barras de
cereais; leite condensado;
Procurador: MÁRCIA R. SANT ANNA
No.905810988 23/01/2013
Tit.ROBERTA AMARAL ROSSI (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17445312000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Belú Cupcakes

003

CFE(4) 8.1.17; 25.1.9; 25.7.15,22
NCL(10) 30 bolos; bombons; chocolate (bebidas à
base de -); doces*; frutas (geléias de -) [confeitos];
gengibre (bolo ou pão de -); petits fours (fr.)
[pastelaria]; pudins; tortas; waffles; bolo, preparado
para consumo final, confeitado ou não; brigadeiro,
cajuzinho e quindim; cajuzinho, brigadeiro
e
quindim; quindim, brigadeiro e cajuzinho; suspiro;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905810996 23/01/2013
003
Tit.FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -FETRANSPOR (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33747288000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EU USO A FAIXA

CFE(4) 2.1.25; 6.19.1; 26.2.7; 27.5.1,17
NCL(10) 39 aluguel de armazéns - [informação em];
aluguel de armazéns - [consultoria em]; aluguel de
armazéns - [assessoria em]; aluguel de armazéns;
aluguel de contêineres de armazenagem [informação em]; aluguel de contêineres de
armazenagem - [consultoria em]; aluguel de
contêineres de armazenagem - [assessoria em];
aluguel de contêineres de armazenagem; aluguel de
ônibus especiais - [informação em]; aluguel de
ônibus especiais - [consultoria em]; aluguel de
ônibus especiais - [assessoria em]; aluguel de
ônibus especiais; aluguel de veículos - [informação
em]; aluguel de veículos - [consultoria em]; aluguel
de veículos - [assessoria em]; aluguel de veículos;
reserva de assentos para viagem - [informação em];
reserva de assentos para viagem - [consultoria em];
reserva de assentos para viagem - [assessoria em];
reserva de assentos para viagem; reservas para
transporte - [informação em]; reservas para
transporte - [consultoria em]; reservas para
transporte - [assessoria em]; reservas para
transporte; reservas para viagens - [informação em];
reservas para viagens - [consultoria em]; reservas
para viagens - [assessoria em]; reservas para
viagens; tráfego (informação sobre - ) - [informação
em]; tráfego (informação sobre - ) - [consultoria em];
tráfego (informação sobre - ) - [assessoria em];
tráfego (informação sobre - ); transporte [informação em]; transporte - [consultoria em];
transporte - [assessoria em]; transporte; transporte
(reservas para -) - [informação em]; transporte
(reservas para -) - [consultoria em]; transporte
(reservas para -) - [assessoria em]; transporte
(reservas para -); transporte de passageiros [informação em]; transporte de passageiros [consultoria em]; transporte de passageiros [assessoria em]; transporte de passageiros;
transporte por ônibus - [informação em]; transporte
por ônibus - [consultoria em]; transporte por ônibus [assessoria em]; transporte por ônibus; transportes
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(informações sobre -) - [informação em]; transportes
(informações sobre -) - [consultoria em]; transportes
(informações sobre -) - [assessoria em]; transportes
(informações sobre -);
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905811003 23/01/2013
Tit.CRISTIANO ALVES BRAGA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16567243000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPRINT

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04885275000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CNT

003

CFE(4) 26.2.5; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 39 excursões (organização de -); viagens
(reservas para -); agência de viagem, exceto reserva
de hotel; assessoria consultoria e informação em
empreendimento turístico;
Procurador: LOYAL TRADE MARK ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C LTDA ME

CFE(4) 2.1.16
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; banho (roupões de -); banho
(toucas de -); bermudas; bonés; botas *; cachecóis;
calçados *; calças; calças compridas; calções de
banho [sungas]; camisa (punho de -); camisas;
camisetas; casacos [vestuário]; ciclistas (vestuário
para -); cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário];
coletes; combinação [roupa íntima]; combinações
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); cuecas;
ginástica (roupa para -) [colante]; íntima (roupa -);
jaquetas; malhas [vestuário]; meias; meias; meias
(calcanheiras para -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; pijamas; roupa íntima;
roupa para ginástica; roupa para ginástica [colante];
roupas íntimas absorventes de transpiração; roupas
íntimas antitranspirantes; suéteres; sungas; sutiãs;
vestuário *; calça para equitação; calçado esportivo;
calção para banho; camisa para militar; canga; cinta
[vestuário comum]; maiô; roupa íntima descartável;
sutiã para postura sem finalidade terapêutica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905811011 23/01/2013
003
Tit.TAURUS BLINDAGENS LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04290323000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SAN MARINO
NCL(10) 09 óculos; óculos para esportes; óculo para
guiar moto e ciclo; viseira de proteção;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905811020 23/01/2013
Tit.ADRIANA LIMA DA SILVA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62294768353
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: A.M.A MODA ÍNTIMA

003

No.905811054 23/01/2013
003
Tit.AMAZONFRUT FRUTAS DA AMAZONIA LTDA
(BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04303731000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AMAZONFRUT

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 bebida não alcoólica à base de aloe
vera; bebida não alcoólica à base de babosa;
bebidas (preparações para fabricar -); bebidas não
alcoólicas à base de fruta; bebidas não alcoólicas à
base de mel; bebidas não-alcoólicas; coquetéis nãoalcoólicos; essências para fabricar bebidas; extratos
de fruta não alcoólicos; fruta (bebidas não alcoólicas
à base de -); fruta (extratos de -), não alcoólicos;
fruta (néctares de -) [não alcoólicos]; frutas (sucos de
-); frutas, verduras e legumes (sucos de -) [bebidas];
limonadas; néctares de fruta [não alcoólicos]; pós
para bebidas efervescentes; suco de fruta; suco de
tomate [bebida]; xaropes para bebidas; xaropes para
limonada; achocolatado em pó para bebida; águade-coco; bebida em xarope; bebida energética não
alcoólica; bebida fermentada não alcoólica; essência
não alcoólica para fabricar bebidas; garapa [bebida];
guaraná [bebida não alcoólica]; polpa de fruta e de
legume para bebida; refrigerante [bebida]; xarope de
fruta; xarope para bebida não alcoólica;
Procurador: MARIA BRASIL DELOURDES SILVA
No.905811062 23/01/2013
Tit.ADRIANO LIA MONDELLI - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11966792000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RIO CENÁRIO

CFE(4) 27.5.8
NCL(10)
25
combinação
[roupa
íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); roupa íntima;
Procurador: FRANCISCO WILLO BORGES CABRAL
No.905811046 23/01/2013
Tit.CENTRAL DE NEGOCIOS - AGENCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA (BR/SP)

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905811070 23/01/2013
003
Tit.SOUZA GARCIA & QUEIROZ SOUZA LTDA ME
(BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03708691000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MURARO ÓTICA & RELOJOARIA

CFE(4) 26.2.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos
e
instrumentos
cinematográficos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905811089 23/01/2013
Tit.CENTRAL DE NEGOCIOS - AGENCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04885275000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CNT CENTRAL DE NEGÓCIOS
TURÍSTICOS

003

003

CFE(4) 26.2.5; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 39 excursões (organização de -); viagens
(reservas para -); agência de viagem, exceto reserva
de hotel; assessoria consultoria e informação em
empreendimento turístico;
Procurador: LOYAL TRADE MARK ASSESSORIA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL S/C LTDA ME
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No.905811097 23/01/2013
003
Tit.MARIA ILDARA CORREA CARVALHO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03058182000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Shekinah Água Mineral

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 água mineral (produtos para fabricar -);
água mineral [bebida]; águas [bebidas]; águas
minerais
engarrafadas;
minerais
(águas
-)
engarrafadas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905811100 23/01/2013
003
Tit.CRISTIANE CARVALHO PORTO (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68920270163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PHORTO
NCL(10) 35 contabilidade - [informação em];
contabilidade - [consultoria em]; contabilidade [assessoria
em];
contabilidade;
guarda-livro
[contabilidade] - [informação em]; guarda-livro
[contabilidade] - [consultoria em]; guarda-livro
[contabilidade] - [assessoria em]; guarda-livro
[contabilidade]; assessoria, consultoria e informação
em auditoria - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em auditoria - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
auditoria - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em auditoria; assessoria, consultoria e
informação em contabilidade - [informação em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em contabilidade [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em contabilidade; perícia contábil [informação em]; perícia contábil - [consultoria em];
perícia contábil - [assessoria em]; perícia contábil;
perícia técnica na área contábil - [informação em];
perícia técnica na área contábil - [consultoria em];
perícia técnica na área contábil - [assessoria em];
perícia técnica na área contábil; perícia técnica na
área de administração - [informação em]; perícia
técnica na área de administração - [consultoria em];
perícia técnica na área de administração [assessoria em]; perícia técnica na área de
administração; auditoria em negócios - [informação
em]; auditoria em negócios - [consultoria em];
auditoria em negócios - [assessoria em]; auditoria
em negócios;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905811119 23/01/2013
011
Tit.R. G. DE OLIVEIRA COMERCIO - ME (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09408040000141
*REAPRESENTE A IMAGEM DA MARCA
CONTENDO APENAS OS ELEMENTOS
NOMINATIVOS QUE DESEJA REGISTRAR COMO
MARCA. PESOS, MEDIDAS, ENDEREÇOS,
TELEFONES E ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
APENAS DEVERÃO CONSTAR SE O
REQUERENTE OS DESEJAR REGISTRAR COMO
MARCA E PARA TANTO DEVERÃO SER
DECLARADOS NO CAMPO "ELEMENTO
NOMINATIVO DA MARCA MISTA". OBSERVADAS
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
MANUAL DO USUÁRIO, DESTACA-SE QUE O
ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO NO ATO
DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
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Procurador: O PRÓPRIO.

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PENEDO MOTO CLUBE

No.905811127 23/01/2013
003
Tit.MANOEL ELIAS CARDOSO DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32122934620
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Dizier

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 perfumes;
Procurador: AMANCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO
No.905811135 23/01/2013
003
Tit.DANIELLE HOLANDA BARROS DE VARGAS
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16684133000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GURIA DO BRIGADEIRO

CFE(4) 4.3.3; 27.5.9; 27.5.17,23
NCL(10) 35 compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas]; exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; feiras (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários; publicidade online em rede de computadores; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de couro; comércio
(através de qualquer meio) de imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905811160 23/01/2013
003
Tit.VALE DO SUL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08493453000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Bem Casado

CFE(4) 8.1.19; 8.1.22; 19.3.24; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905811143 23/01/2013
003
Tit.VILSON J DA SILVA ESTOFARIA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02382467000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTOFARIA PETRÓPOLIS

CFE(4) 25.1.5; 27.5.1
NCL(10) 37 conserto de estofamento; estofamento
de
móveis;
marcenaria
[reparo];
mobiliário
(restauração de -); restauração de mobiliário;
assessoria, consultoria e informação em restauração
de móveis; estofador;
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
No.905811151 23/01/2013
Tit.PMC - PENEDO MOTO CLUBE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09239130000156

003

CFE(4) 9.1.10; 24.1.3
NCL(10) 30 arroz;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905811178 23/01/2013
003
Tit.LEANDRO MALFITANO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17252781000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MINAS CACAO

CFE(4) 27.5.1; 27.5.8; 27.5.12,17
NCL(10) 30 adoçantes naturais; alimentos
farináceos; arroz (lanches à base de -); arroz (tortas
de -); bebidas à base de cacau; bebidas à base de
café; bebidas à base de chá; bebidas à base de
chocolate; biscoitos amanteigados; biscoitos de
água e sal; bolachas; bolo (massa para -); bolo (pó
para -); bolos; bombons; brioches; cacau; caramelos
[doces]; cereais (lanches à base de -); cereais
(preparações feitas com -); cereais secos (flocos de ); chá*; chocolate; chocolate (bebidas à base de -);
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chocolate (bebidas de -) com leite; cobertura de bolo
[glacê]; comestíveis (gelados -); condimentos;
confeitos; confeitos para decoração de árvores de
natal; doces*; empadas [tortas]; farináceos
(alimentos -); farinha de rosca; farinha de canjica;
farinha de milho; farinha de milho; farinhas*; flocos
de aveia; flocos de milho; frutas (geléias de -)
[confeitos]; gelado (iogurte -); gelados comestíveis;
gelados comestíveis (pós para preparar -); geléia
real; geléias de frutas [confeitos]; lanches à base de
arroz; lanches à base de cereais; massas
alimentares; pão; pastelaria; pizzas; pudins;
sanduíches; sobremesas sob a forma de mousse de
chocolate; sorvetes; sucedâneos de café; waffles;
bala comestível; barra dietética de cereais; bolo,
preparado para consumo final, confeitado ou não;
brigadeiro, cajuzinho e quindim; cajuzinho, brigadeiro
e quindim; empada; empadão; esfiha; farinha de
arroz [para uso alimentar]; farinha de aveia; farinha
de batata; farinha de cevada; farinha de mandioca;
farinha de tapioca; farinha de trigo; floco de cereal;
fubá; pastel; pó para fabricação de doce; pó para
pudim; quibe; quindim, brigadeiro
e cajuzinho;
suspiro; tortas [doces e salgadas]; iogurte congelado
[sorvete à base de iogurte];
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME
No.905811186 23/01/2013
003
Tit.TAINÁ KATIANE CERUTTI (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00823605027
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Só Deus é o Senhor
NCL(10) 45 organização de encontros religiosos [informação em]; organização de encontros
religiosos - [consultoria em]; organização de
encontros religiosos - [assessoria em]; organização
de encontros religiosos;
Procurador: CLÁUDIO KLEMENT RODRIGUES
No.905811194 23/01/2013
003
Tit.DE FRANCA & KOPP MOVEIS PLANEJADOS
LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15064833000193
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DAMA PLANEJADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
molduras; comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
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No.905811240 23/01/2013
003
Tit.MICHELI ESPOSITO CASADO BERNARDI - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11306596000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DROPS EXCLUSIVA

CFE(4) 27.5.1; 27.5.9,23
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); aluguel de espaço
publicitário; publicidade on-line em rede de
computadores; assessoria, consultoria e informação
ao consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905811216 23/01/2013
003
Tit.RRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14145629000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BURGER STATION EST 2013

CFE(4) 26.4.12; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
roupas;
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES
No.905811259 23/01/2013
Tit.WERNER BALDESSARINI (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8906793
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BALDESSARINI

003

CFE(4) 1.1.3; 2.1.1-2; 26.1.4; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); lanchonetes;
restaurantes;
Procurador: THIAGO NUNES DE BARROS
No.905811224 23/01/2013
003
Tit.WERNER BALDESSARINI (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8906793
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Ambre Baldessarini
NCL(10) 03 aromáticos [óleos essenciais]; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); produto para limpeza e
hidratação da pele não medicamentoso;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905811232 23/01/2013
003
Tit.LEANDRO MALFITANO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17252781000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MINAS CACAO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 aromáticos [óleos essenciais]; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); produto para limpeza e
hidratação da pele não medicamentoso;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905811267 23/01/2013
003
Tit.THIAGO MICHELASI RIGOTTO 36848228842
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17189262000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MISS E MISTER BELEZA INTERNACIONAL

No.905811208 23/01/2013
003
Tit.ATTAKKA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E
PUBLICIDADE NA INTERNET LTDA.ME. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17385445000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ATTAKKA

CFE(4) 27.5.1; 27.5.8; 27.5.12,17
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios;
Procurador: MG MARCAS E PATENTES LTDA ME

CFE(4) 24.9.3; 25.1.9; 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 41 concursos de beleza (organização de -);
congressos (organização e apresentação de -);
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; planejamento de festas; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -); promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
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Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905811275 23/01/2013
003
Tit.FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO
- FELUMA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17178203000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS
MACHADO FELUMA

CFE(4) 26.7.25; 26.11.13; 27.5.1
NCL(10) 44 assistência médica; centro médico;
enfermagem [médica]; hospitais; médica (serviços de
clínica-); saúde (serviços de -); serviços de clínica
médica;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905811283 23/01/2013
003
Tit.F.A.M.E. FÁBRICA DE APARELHOS E
MATERIAL ELÉTRICO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60620366000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FAME QUICK
NCL(10) 09 bocais, tomadas e outros contatos
[conexões elétricas]; caixas de distribuição
[eletricidade]; caixas de distribuição [eletricidade];
campainhas [cigarras]; campainhas elétricas;
campainhas elétricas de porta; disjuntores; dutos
[eletricidade]; eletrodutos [condutos de eletricidade];
fusíveis; interruptores elétricos; quadros de
distribuição [eletricidade]; reguladores de intensidade
luminosa [dimmer]; resistências elétricas; tomadas,
bocais e outros contatos [conexões elétricas];
adaptador [elemento elétrico básico]; adaptador
[eletricidade - parte de aparelho]; moldura para
interruptor;
Procurador: LUIS CLAUDIO PETRONGARI
No.905811291 23/01/2013
003
Tit.PERTO S/A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92080035000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VELOH
NCL(10) 09 caixas eletrônicos; caixas registradoras;
calcular (máquinas de -); canetas eletrônicas para
unidades de visualização; cartões com circuito
integrado [cartões inteligentes]; cartões inteligentes
[cartões com circuito integrado]; cartões magnéticos
codificados; chips [circuitos integrados]; circuitos
integrados;
codificadores
magnéticos;
dados
(suportes magnéticos para -); etiquetas eletrônicas
para mercadorias; fitas magnéticas; impressoras
para computadores; leitores de código de barras;
leitores ópticos de caractere; máquinas para contar e
separar dinheiro; microprocessadores; moedas
(mecanismos para aparelhos acionados por -);
periféricos de computador; quadros eletrônicos para
avisos; réguas de cálculo; relógios de ponto;
scanners [equipamento de processamento de
dados]; secretária eletrônica (aparelhos de -);
suportes ópticos para dados; suportes para bobinas
elétricas; teleprompters; unidades centrais de
processamento
[processadores]
[informática];
aparelho desmagnetizador de fita; aparelho e
unidade de controle eletrônico para processamento,
avaliação e medição de sinal gerado por sensor;
aparelho ótico para criação de imagem; aparelho
para leitura de microfilme; cartão magnético para
abrir portas; catraca; máquina fornecedora de recibo;
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máquina para apuração [contagem]; separador de
moeda [equipamento];
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.905811305 23/01/2013
003
Tit.JAQUELINE FREITAS DA SILVA - ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08201224000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LAVANDERIA INOVAÇÃO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 lavanderia;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA
No.905811313 23/01/2013
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8411662
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Cheeky Macaco Sapeca
NCL(10) 28 brinquedos; jogos *;
Procurador: DANIEL ADVOGADOS

003

No.905811321 23/01/2013
003
Tit.FRANQUIAS DA CIDADE FAST FOOD LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15747695000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: US Burger

CFE(4) 1.1.10; 29.1.13
NCL(10) 43 cafés [bares]; lanchonetes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905811330 23/01/2013
003
Tit.ATTAKKA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E
PUBLICIDADE NA INTERNET LTDA.ME. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17385445000130
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 4.7
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); aluguel de espaço
publicitário; publicidade on-line em rede de
computadores; assessoria, consultoria e informação
ao consumidor sobre produtos e respectivos preços,

através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905811348 23/01/2013
003
Tit.DIRCEU BARBOSA BARREIROS
TRANSPORTES ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10438326000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TransD
NCL(10) 39 corretagem de transporte - [informação
em]; corretagem de transporte - [consultoria em];
corretagem de transporte - [assessoria em];
corretagem de transporte; entrega de mensagens [informação em]; entrega de mensagens [consultoria em]; entrega de mensagens [assessoria em]; entrega de mensagens; entrega de
mercadorias - [informação em]; entrega de
mercadorias - [consultoria em]; entrega de
mercadorias - [assessoria em]; entrega de
mercadorias; entrega de pacotes - [informação em];
entrega de pacotes - [consultoria em]; entrega de
pacotes - [assessoria em]; entrega de pacotes; frete
[transporte de mercadorias] - [informação em]; frete
[transporte de mercadorias] - [consultoria em]; frete
[transporte de mercadorias] - [assessoria em]; frete
[transporte de mercadorias]; mercadorias (entrega
de -) - [informação em]; mercadorias (entrega de -) [consultoria em]; mercadorias (entrega de -) [assessoria em]; mercadorias (entrega de -); serviços
de logística em matéria de transporte - [informação
em]; serviços de logística em matéria de transporte [consultoria em]; serviços de logística em matéria de
transporte - [assessoria em]; serviços de logística em
matéria de transporte; transporte - [informação em];
transporte - [consultoria em]; transporte - [assessoria
em]; transporte; transporte por caminhão [informação em]; transporte por caminhão [consultoria em]; transporte por caminhão [assessoria em]; transporte por caminhão; transporte
por carro - [informação em]; transporte por carro [consultoria em]; transporte por carro - [assessoria
em]; transporte por carro; entrega de malote [informação em]; entrega de malote - [consultoria
em]; entrega de malote - [assessoria em]; entrega de
malote; logística referente ao transporte de carga [informação em]; logística referente ao transporte de
carga - [consultoria em]; logística referente ao
transporte de carga - [assessoria em]; logística
referente ao transporte de carga;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905811356 23/01/2013
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8411662
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Gator Gol do Jacaré
NCL(10) 28 brinquedos; jogos *;
Procurador: DANIEL ADVOGADOS

003

No.905811364 23/01/2013
003
Tit.WERNER BALDESSARINI (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8906793
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Del Mar
NCL(10) 03 aromáticos [óleos essenciais]; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); produto para limpeza e
hidratação da pele não medicamentoso;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905811372 23/01/2013
003
Tit.F.A.M.E. FÁBRICA DE APARELHOS E
MATERIAL ELÉTRICO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60620366000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FAME INFINITY
NCL(10) 11 acessórios de regulagem e segurança
para aparelhos de água; acessórios para banhos;
água (instalações de aquecimento de -); água ou
gás (acessórios de regulagem para aparelhos e
canos de -); aquecedoras (placas -); aquecedores
(elementos -); aquecedores de água; aquecedores
de água (aparelhos -); aquecedores para banho;
aquecimento (aparelhos de -); aquecimento
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(aparelhos elétricos de -); aquecimento de água
(instalações de -); arruelas para torneiras; banho
(aquecedores para -); banhos (acessórios para -);
bicas de canalização; bocais para lâmpadas
elétricas; chuveiros; placas aquecedoras; quebrajato [para de torneiras]; regulagem (acessórios de -)
para aparelhos e canos de água ou gás; torneiras *;
torneiras misturadoras para canos de água;
ventiladores elétricos de uso pessoal; aquecedor
elétrico de ar ou de água para uso doméstico;
registro d'água para instalações sanitárias;
Procurador: LUIS CLAUDIO PETRONGARI
No.905811380 23/01/2013
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8411662
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Cheeky Explosão de Macacos
NCL(10) 28 brinquedos; jogos *;
Procurador: DANIEL ADVOGADOS

003

No.905811399 23/01/2013
Tit.DINÂMICA ARQUITETURA LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11044813000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DINÂMICA ARQUITETURA

003

CFE(4) 27.1.2; 27.5.15; 27.5.21; 29.1.2,8
NCL(10) 42 arquitetura - [informação em]; arquitetura
- [consultoria em]; arquitetura - [assessoria em];
arquitetura;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905811402 23/01/2013
Tit.JDM AUDITORES INDEPENDENTES
SOCIEDADE SIMPLES - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59587063000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JDM

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 contabilidade; assessoria, consultoria e
informação em contabilidade;
Procurador: ALEXANDRE PINHEIRO BREVILIERI
No.905811410 23/01/2013
003
Tit.PEDRA DA MATA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08450794000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PEDRA DA MATA
NCL(10) 19 argamassa para construção; asfalto;
asfalto (pavimentos de -); cimento *; concreto;
concreto (elementos de -) para construção; pedra;
pedras de construção; concreto armado;
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905811429 23/01/2013

003

Tit.SAMITH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10213367000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SAMITH
NCL(10) 37 construção *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905811437 23/01/2013
003
Tit.SIBDICATO DOS TRAB EM TELEMARKETING E
EMPREG TELEMARKETING DA CID DE SP E GDE
SP - SINTRATEL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68316728000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Sintratel Sindicato dos Trabalhadores em
Telemarketing

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 arbitragem (serviços de -); mediação;
serviços jurídicos; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos jurídicos; assessoria,
consultoria e informação sobre negociações
trabalhistas
[serviços
jurídicos];
assessoria,
consultoria e informação sobre serviços legais no
campo das leis de privacidade e segurança, normas
e
regulamentos;
assessoria,
consultoria
e
informações sobre segurança no trabalho;
Procurador: MARGARETE RODRIGUES
No.905811445 23/01/2013
003
Tit.FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10848387000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORTE BRAZIL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 37 construção *; informação sobre
construção; construção e reparação de obra civil;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 24.1.13; 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial]; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
fornecimento de mão-de-obra [terceirização];
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS
No.905811461 23/01/2013
003
Tit.LUCAS E ALMEIDA FABRICAÇÃO E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14916161000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CONGELARTE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 aletrias [massas]; alimentares (massas ); alimentos farináceos; arroz (tortas de -); aveia
(alimentos à base de -); bolos; comestíveis (gelados
-); empadas [tortas]; espaguete; farináceos
(alimentos -); macarrão; massas [alimentares];
massas alimentares; massas com ovos [talharim];
pizzas; quiches; ravióli; capeletti [massa alimentícia];
crepe; empadão; esfiha; lasanha; quibe; tortas
[doces e salgadas];
Procurador: DICICLEIDE FERREIRA DE SOUZA
No.905811470 23/01/2013
003
Tit.CASA CUCA FERRAMENTAS DE ENSINO
LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14702357000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA CUCA FERRAMENTAS DE ENSINO

No.905811453 23/01/2013
003
Tit.PINHO COMISSARIA DE DESPACHOS S A
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79608055000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ICLASS

CFE(4) 5.1.16; 27.5.1
NCL(10) 41 ensino (serviços de -); treinamento
prático [demonstração]; vocacional (orientação -);
cursos livres [ensino];
Procurador: CELSO DE CARVALHO MELLO
No.905811488 23/01/2013

003

938 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

Tit.THIAGO MICHELASI RIGOTTO 36848228842
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17189262000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MISS E MISTER GAROTO E GAROTA
COPA DO MUNDO

CFE(4) 24.9.3; 25.1.9; 27.5.1
NCL(10)
41
congressos
(organização
e
apresentação de -); organização de concursos de
beleza; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; planejamento de festas;
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -);
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905811496 23/01/2013
003
Tit.WERNER BALDESSARINI (AT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8906793
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Strictly Private
NCL(10) 03 aromáticos [óleos essenciais]; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); produto para limpeza e
hidratação da pele não medicamentoso;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905811500 23/01/2013
Tit.CONFORTO REDE COMERCIAL DE
COLCHÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61522850000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COPEL ZZZ EM CASA

003

CFE(4) 7.1.8; 26.4.4; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 20 almofadas; almofadas de ar, exceto para
uso medicinal; aparadores [bufê]; apoio de cabeça
[móveis]; armários; armários para toalhas [móveis];
artigos para cama [exceto roupa de cama]; assentos
[cadeiras]; bancos [móveis]; cadeiras [assentos];
camas *; camas hidrostáticas, exceto para uso
medicinal; capas para vestuário [armazenamento];
capas para vestuário [guarda-roupa]; colchões *;
colchões de ar, exceto para uso medicinal; colchões
de molas; colchões de palha; colchonetes para troca
de fraldas; colméias de abelhas; guarda-louças;
mesas *; móbiles [decoração]; móveis (divisórias de
madeira para -); móveis de metal; poltronas; racks
(ingl.); sofás; travesseiros; travesseiros de ar, exceto
para uso medicinal; almofada não elétrica sem fim
terapêutico; armário bar; balcão [móvel]; banqueta
[móvel]; bebê conforto; bufê [mobiliário]; cama
[mobiliário];
cama
guarda-roupa;
cama-mesa
[mobiliário]; chapeleira [mobiliário]; colchão não
elétrico; coluna [mobiliário]; encosto de espuma;
pufe; sofá-cama; divisórias [móveis];
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.

No.905811518 23/01/2013
003
Tit.RODRIGO BARCELOS DE OLIVEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05670542762
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Louvaí
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -) [informação em]; composição musical (serviços de -)
- [consultoria em]; composição musical (serviços de ) - [assessoria em]; composição musical (serviços de
-); entretenimento - [informação em]; entretenimento
- [consultoria em]; entretenimento - [assessoria em];
entretenimento; espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [informação em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [consultoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [assessoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -);
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [informação em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [consultoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; produção de shows - [informação em];
produção de shows - [consultoria em]; produção de
shows - [assessoria em]; produção de shows;
produção musical - [informação em]; produção
musical - [consultoria em]; produção musical [assessoria em]; produção musical; shows (produção
de -) - [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); teatro de variedades
[espetáculos musicais] - [informação em]; teatro de
variedades [espetáculos musicais] - [consultoria em];
teatro de variedades [espetáculos musicais] [assessoria em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [informação em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [consultoria em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [assessoria em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [informação em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [informação em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [assessoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços
de
entretenimento];
empresário
[organização e produção de espetáculos] [informação em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [consultoria em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [assessoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; grupo musical [informação em]; grupo musical - [consultoria em];
grupo musical - [assessoria em]; grupo musical;
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [informação em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [consultoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [assessoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905811526 23/01/2013
Tit.PGF PARTICIPAÇÕES LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09457172000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F.A. CLASSIC

003

CFE(4) 24.17.2; 27.5.1
NCL(10) 20 acampamento (sacos de dormir para -);
artigos para cama [exceto roupa de cama]; camas
(rodízios não metálicos para -); camas *; camas
d'água, exceto para uso medicinal; camas
hidrostáticas, exceto para uso medicinal; colchões *;
colchões de ar, exceto para uso medicinal; colchões
de molas; colchões de palha; colchonetes para troca
de fraldas; estrados [madeira] para cama; rolos de
cama [travesseiros]; travesseiros; travesseiros de ar,
exceto para uso medicinal; cama [mobiliário]; cama
de armar para camping; cama guarda-roupa; colchão
não elétrico; encosto de espuma; estrado para
cama; rolo para estofado, cama e berço;
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS
No.905811534 23/01/2013
Tit.CRIAFORMA ARQUITETURA E
CONSTRUÇÕES LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02441650000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CRIAFORMA ARQUITETURA

003

CFE(4) 26.4.11-12; 27.5.25
NCL(10) 42 arquitetura - [informação em]; arquitetura
- [consultoria em]; arquitetura - [assessoria em];
arquitetura; artes gráficas (serviços de criação em -);
consultoria em arquitetura; decoração de interiores;
desenho de plantas para construção; estudos para
projetos técnicos; assessoria, consultoria e
informações
sobre
arquitetura;
assessoria,
consultoria e informações sobre artes gráficas;
assessoria, consultoria e informações sobre
decoração de interiores; criação e projeto de planta
para construção; maquetes e protótipos [concepção
e projetos de -]; projeto de arquitetura - [informação
em]; projeto de arquitetura - [consultoria em]; projeto
de arquitetura - [assessoria em]; projeto de
arquitetura; projeto de decoração - [informação em];
projeto de decoração - [consultoria em]; projeto de
decoração - [assessoria em]; projeto de decoração;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905811542 23/01/2013
003
Tit.SUPERNOVA PRODUCOES ARTISTICAS
LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15548949000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HIPERCREDI AQUI VOCÊ TEM CRÉDITO!
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CFE(4) 29.1.2; 29.1.4,6
NCL(10) 35 promoção de vendas [para terceiros];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905811550 23/01/2013
Tit.CONFORTO REDE COMERCIAL DE
COLCHÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61522850000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COPEL ZZZ EM CASA

003

CFE(4) 7.1.8; 26.4.4; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 35 administração comercial; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de carpetes e tapetes; comércio (através de
qualquer meio) de móveis; representação comercial
de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905811569 23/01/2013
Tit.SANTORO MORETTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29414838880
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Leite Paulista
NCL(10) 29 leite;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905811577 23/01/2013
003
Tit.A & J MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10941381000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MANCENTER

de -) - [consultoria em]; fechaduras de segurança
(abertura de -) - [assessoria em]; fechaduras de
segurança
(abertura
de
-);
guarda-costas
[segurança] - [informação em]; guarda-costas
[segurança] - [consultoria em]; guarda-costas
[segurança] - [assessoria em]; guarda-costas
[segurança]; guardas [vigilância, segurança] [informação em]; guardas [vigilância, segurança] [consultoria em]; guardas [vigilância, segurança] [assessoria em]; guardas [vigilância, segurança];
inspeção de fábricas para fins de segurança [informação em]; inspeção de fábricas para fins de
segurança - [consultoria em]; inspeção de fábricas
para fins de segurança - [assessoria em]; inspeção
de fábricas para fins de segurança; monitorização de
alarmes anti-roubo e de segurança - [informação
em]; monitorização de alarmes anti-roubo e de
segurança - [consultoria em]; monitorização de
alarmes anti-roubo e de segurança - [assessoria
em]; monitorização de alarmes anti-roubo e de
segurança; segurança (consultoria em -) [informação em]; segurança (consultoria em -) [consultoria em]; segurança (consultoria em -) [assessoria em]; segurança (consultoria em -);
segurança (inspeção de fábricas para fins de - ) [informação em]; segurança (inspeção de fábricas
para fins de - ) - [consultoria em]; segurança
(inspeção de fábricas para fins de - ) - [assessoria
em]; segurança (inspeção de fábricas para fins de ); segurança pessoal - [informação em]; segurança
pessoal - [consultoria em]; segurança pessoal [assessoria em]; segurança pessoal; assessoria,
consultoria e informação sobre serviços legais no
campo das leis de privacidade e segurança, normas
e regulamentos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre serviços legais no
campo das leis de privacidade e segurança, normas
e regulamentos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre serviços legais no
campo das leis de privacidade e segurança, normas
e regulamentos; monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança] - [informação em]; monitoramento e
rastreamento de veículos e cargas, contratação de
guarda [serviços de segurança] - [consultoria em];
monitoramento e rastreamento de veículos e cargas,
contratação de guarda [serviços de segurança] [assessoria em]; monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança]; serviço de monitoramento de clientes
bancários com a utilização de veículos próprios e da
polícia [vigilância e segurança] - [informação em];
serviço de monitoramento de clientes bancários com
a utilização de veículos próprios e da polícia
[vigilância e segurança] - [consultoria em]; serviço de
monitoramento de clientes bancários com a
utilização de veículos próprios e da polícia [vigilância
e segurança] - [assessoria em]; serviço de
monitoramento de clientes bancários com a
utilização de veículos próprios e da polícia [vigilância
e segurança]; serviços de segurança rodoviária [informação em]; serviços de segurança rodoviária [consultoria em]; serviços de segurança rodoviária [assessoria em]; serviços de segurança rodoviária;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905811585 23/01/2013
Tit.INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TOLDOS
QUEIROZ - EIRELI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15627625000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BT BLESS TOLDOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.5.11; 29.1.13
NCL(10) 45 abertura de fechaduras de segurança [informação em]; abertura de fechaduras de
segurança - [consultoria em]; abertura de fechaduras
de segurança - [assessoria em]; abertura de
fechaduras de segurança; consultoria em segurança
- [informação em]; consultoria em segurança [consultoria em]; consultoria em segurança [assessoria em]; consultoria em segurança;
fechaduras de segurança (abertura de -) [informação em]; fechaduras de segurança (abertura

003

CFE(4) 3.7.17; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
toldos; comércio (através de qualquer meio) de tubos
flexíveis não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de tubos metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos rígidos não
metálicos para a construção;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905811593 23/01/2013
Tit.PGF PARTICIPAÇÕES LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09457172000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: F.A. DUPLA FACE

003

CFE(4) 24.17.2; 27.5.1
NCL(10) 20 acampamento (sacos de dormir para -);
artigos para cama [exceto roupa de cama]; camas
(rodízios não metálicos para -); camas *; camas
d'água, exceto para uso medicinal; camas
hidrostáticas, exceto para uso medicinal; colchões *;
colchões de ar, exceto para uso medicinal; colchões
de molas; colchões de palha; colchonetes para troca
de fraldas; estrados [madeira] para cama; rolos de
cama [travesseiros]; travesseiros; travesseiros de ar,
exceto para uso medicinal; cama [mobiliário]; cama
de armar para camping; cama guarda-roupa; colchão
não elétrico; encosto de espuma; estrado para
cama; rolo para estofado, cama e berço;
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS
No.905811607 23/01/2013
003
Tit.MICROPHARMA LIMITED (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8933820
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARDIOVIVA
NCL(10) 01 bacteriológicas (preparações -) exceto
para uso médico ou veterinário;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905811615 23/01/2013
003
Tit.MICROPHARMA LIMITED (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8933820
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARDIOVIVA
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
proteína (suplemento alimentar de -); suplementos
alimentares
minerais;
suplemento
nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905811623 23/01/2013
003
Tit.VALDINEI VIEIRA DOS SANTOS - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14786595000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RV RODRIGUES VIEIRA serviços elétricos

CFE(4) 1.15.9; 27.5.1
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NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade;
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO

NCL(10) 35 organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; administração comercial;
administração de empresa; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; franchising
[sistema pelo qual empresa detentora de uma marca
registrada, processo patenteado de produção ou
direitos similares concede a outras empresas licença
de utilização dessas marcas ou processos, sob
certas condições - administração de ne; organização
e administração de empresa;
Procurador: DICICLEIDE FERREIRA DE SOUZA

No.905811631 23/01/2013
003
Tit.ICC INDUSTRIAL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68102011000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RUMEN YEAST

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); equipamento de construção (aluguel
de -); construção e reparação de obra civil;
Procurador: ANTONIO SERGIO MUCCI

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 31 alimentos para animais; alimentos para
animais de estimação; cereais (subprodutos do
processamento de -), para consumo animal; farelos
(massa de -) para consumo animal; farinha para
animais; grãos para consumo animal; leveduras para
consumo animal; subprodutos do processamento de
cereais, para consumo animal; suplemento alimentar
para ração de animal;
Procurador: LUCIENE BATISTA DE ALMEIDA
No.905811640 23/01/2013
003
Tit.BISINELLA E PELLIZZARO LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11400354000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INJEFLEX REGULAGENS

CFE(4) 26.4.2; 26.11.25; 27.5.1
NCL(10) 35 gestão (consultoria em -) de negócios;
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios e comercialização de produtos sob contrato
de franquia; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de partes e componentes de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de veículos;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA

No.905811666 23/01/2013
Tit.EUSTÁQUIO & EUSTÁQUIO LTDA - ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10368917000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MEGA FRUTA POLPA NATURAL

No.905811690 23/01/2013
Tit.ÂNCORA REVESTIMENTOS LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02909913000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ÂNCORA REVESTIMENTOS

003

003

CFE(4) 18.4.2; 26.4.5; 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de
revestimentos de assoalhos;
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 29 fruta (pedaços de -); frutas (polpa de -);
frutas congeladas; frutas, legumes e verduras em
conserva; frutas, legumes e verduras secos; polpas
de frutas;
Procurador: GERCY DE ALMEIDA TAGUATINGA
No.905811674 23/01/2013
011
Tit.CMSW PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06076850000150
*A IMAGEM DA MARCA NÃO ESTÁ NÍTIDA.
REENVIE UMA NOVA IMAGEM DIGITAL,
ATENDENDO AO REQUISITO DE NITIDEZ
NECESSÁRIO PARA PLENA IDENTIFICAÇÃO DOS
ELEMENTOS DA MARCA REQUERIDA. DESTACASE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO
NO ATO DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.905811682 23/01/2013
003
Tit.LUCAS E ALMEIDA FABRICAÇÃO E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14916161000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONGELARTE

No.905811704 23/01/2013
Tit.LUIZ AUGUSTO ROSSINI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56936737820
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AZEITE ROSSINI EXTRA VIRGEM ARBEQUINA SANTO ANTÔNIO DO PINHAL
BRASIL

003

CFE(4) 5.3.20; 5.7.19
NCL(10) 29 azeite de oliva para uso alimentar;
Procurador: MARCELO JOSÉ ALVES
No.905811712 23/01/2013
Tit.AGV LOGÍSTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02905424000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGV FRETE

003

No.905811658 23/01/2013
003
Tit.JMS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16625086000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JMS ConstruCenter

CFE(4) 27.5.1

CFE(4) 26.1.4; 27.5.1
NCL(10) 39 afretamento; aluguel de armazéns;
aluguel de contêineres de armazenagem; aluguel de
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freezers; aluguel de garagem; armazenagem;
armazenagem (aluguel de contêineres de -);
armazenagem de mercadorias; armazéns (aluguel
de -); corretagem de transporte; depósito;
descarregamento [carga]; despachantes (serviços de
-) de frete; embalagem de mercadorias; embalagem
de pacotes; entrega de mercadorias; entrega de
mercadorias por catálogo; entrega de pacotes;
expedição de frete; frete (serviços de despachantes
de -); frete [transporte de mercadorias]; informações
sobre transportes; mercadorias (armazenagem de -);
mercadorias (entrega de -); serviços de logística em
matéria de transporte; transporte; transporte
(corretagem de -); transporte por caminhão;
agenciamento de veículo de carga e de reboque;
assessoria, consultoria e informação em serviços de
tráfego; assessoria, consultoria e informação em
armazenagem; assessoria, consultoria e informação
em
embalagem;
assessoria,
consultoria
e
informação em serviços de entrega; assessoria,
consultoria e informação em transportes; assessoria,
consultoria e informações sobre transportes; controle
de rodovia; controle de tráfego de veículos;
corretagem de frete [despachante de frete];
despachante de frete somente para corretagem de
frete; empacotamento de mercadorias para fins de
transporte; estivagem [conjunto de operações
destinadas à movimentação de mercadorias de terra
para bordo, ou de uma embarcação para outra, ou
de
bordo
para
terra];
guarda-móveis
[estabelecimento para depósito de móveis];
intermediação de carga; logística referente ao
transporte de carga; operação de portos [transporte];
operação de rodovias [transporte]; serviços de
transporte de mercadorias e mudanças terrestres
estaduais e interestaduais;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905811739 23/01/2013
003
Tit.CLÁUDIA VERÔNICA LEAL GOMES (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 69292515187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GALICE lingerie
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instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de cabos e fios de metal
comuns não elétricos; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de material de
limpeza; comércio (através de qualquer meio) de
matérias para calafetar, vedar e isolar; comércio
(através de qualquer meio) de tubos flexíveis não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
tubos metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção;
Procurador: ANTONIO SERGIO MUCCI
No.905811755 23/01/2013
003
Tit.TEKTON CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15103881000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Tekton Construtora & Incorporadora

CFE(4) 1.15.9; 27.5.1
NCL(10) 37 instalação e reparo de aparelhos
elétricos; manutenção de equipamentos elétricos;
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.905811780 23/01/2013
003
Tit.VICORBRAS INDUSTRIA E QUÍMICA LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13339097000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SELALIGA
NCL(10) 17 calafetar (composições para -); calafetar
(materiais para -); fluido destinado exclusivamente
para calafetar e vedar;
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.905811798 23/01/2013
003
Tit.LUCAS E ALMEIDA FABRICAÇÃO E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14916161000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONGELARTE

CFE(4) 25.1.25; 27.5.1
NCL(10) 37 cobertura de telhado (serviços de -);
construção *; consultoria na área de construção civil;
informação sobre construção; supervisão de
trabalhos de construção civil; construção e
reparação de obra civil;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905811763 23/01/2013
003
Tit.FERN COMERCIO IMPORTACAO
EXPORTACAO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11580687000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: runna Aprendendo a andar com confiança

CFE(4) 21.1.2
NCL(10) 25 lingerie (fr.);
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bufê
(serviço de -); cafeterias; cantinas; lanchonetes;
restaurantes; alimentação natural, macrobiótica
[preparação
de
alimentos
para
consumo];
assessoria, consultoria e informação em culinária;
assessoria, consultoria e informação relativa à
produção de alimento; assessoria, consultoria e
informação técnica em serviço de alimentação;
Procurador: DICICLEIDE FERREIRA DE SOUZA
No.905811801 23/01/2013
Tit.LI YAN - BIJOUTERIAS - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11278978000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VAIDOSA

No.905811747 23/01/2013
003
Tit.JMS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16625086000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JMS ConstruCenter

003

CFE(4) 27.5.3
NCL(10) 12 bicicletas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905811771 23/01/2013
003
Tit.VALDINEI VIEIRA DOS SANTOS - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14786595000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RV RODRIGUES VIEIRA serviços elétricos
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de instalações sanitárias; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(10) 14 bijuteria / joalheria (artigos de -);
joalheria / bijuteria (artigos de -); jóias e bijuterias de
âmbar amarelo;
Procurador: MARCO A. ROCHA MACHADO
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No.905811852 23/01/2013
003
Tit.P&S INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71110555000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: P&S INFORMÁTICA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de material de escritório;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812000 23/01/2013
003
Tit.DIEGO D'AVILLA CAVALCANTE (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80343686287
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Golden Dawn
NCL(10) 41 academias [educação] - [informação
em]; academias [educação] - [consultoria em];
academias [educação] - [assessoria em]; academias
[educação]; apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; conferências (organização e
apresentação de -) - [informação em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
conferências (organização e apresentação de -) [assessoria em]; conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -) - [informação em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
congressos (organização e apresentação de -) [assessoria em]; congressos (organização e
apresentação de -); dublagem - [informação em];
dublagem - [consultoria em]; dublagem - [assessoria
em]; dublagem; edição de videoteipe - [informação
em]; edição de videoteipe - [consultoria em]; edição
de videoteipe - [assessoria em]; edição de
videoteipe; educação (serviços de -) - [informação
em]; educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); educação religiosa [informação em]; educação religiosa - [consultoria
em]; educação religiosa - [assessoria em]; educação
religiosa; empréstimos de livros [biblioteca] [informação em]; empréstimos de livros [biblioteca] [consultoria em]; empréstimos de livros [biblioteca] [assessoria em]; empréstimos de livros [biblioteca];
ensino (serviços de -) - [informação em]; ensino
(serviços de -) - [consultoria em]; ensino (serviços de
-) - [assessoria em]; ensino (serviços de -);
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos
[informação
em];
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos [consultoria em]; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos - [assessoria em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; filmagem em vídeo - [informação em];
filmagem em vídeo - [consultoria em]; filmagem em
vídeo - [assessoria em]; filmagem em vídeo;
fotografia - [informação em]; fotografia - [consultoria
em]; fotografia - [assessoria em]; fotografia;
informações
sobre
educação
[instrução]
[informação em]; informações sobre educação
[instrução] - [consultoria em]; informações sobre
educação [instrução] - [assessoria em]; informações
sobre
educação
[instrução];
legendagem
[informação em]; legendagem - [consultoria em];
legendagem - [assessoria em]; legendagem; livros
(publicação de -) - [informação em]; livros
(publicação de -) - [consultoria em]; livros
(publicação de -) - [assessoria em]; livros (publicação
de -); museus (provimento de instalações para -)
[apresentações e exposições] - [informação em];
museus (provimento de instalações para -)
[apresentações e exposições] - [consultoria em];
museus (provimento de instalações para -)
[apresentações e exposições] - [assessoria em];
museus (provimento de instalações para -)
[apresentações e exposições]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [informação em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [consultoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [assessoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
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organização e apresentação de colóquios [informação em]; organização e apresentação de
colóquios - [consultoria em]; organização e
apresentação de colóquios - [assessoria em];
organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de conferências [informação em]; organização e apresentação de
conferências - [consultoria em]; organização e
apresentação de conferências - [assessoria em];
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [informação em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento] [consultoria em]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento] - [assessoria em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento]; organização e apresentação de
seminários - [informação em]; organização e
apresentação de seminários - [consultoria em];
organização e apresentação de seminários [assessoria em]; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios - [informação em]; organização e
apresentação de simpósios - [consultoria em];
organização e apresentação de simpósios [assessoria em]; organização e apresentação de
simpósios; organização e regência de concertos [informação em]; organização e regência de
concertos - [consultoria em]; organização e regência
de concertos - [assessoria em]; organização e
regência de concertos; produção de filmes, exceto
para fins de publicidade - [informação em]; produção
de filmes, exceto para fins de publicidade [consultoria em]; produção de filmes, exceto para
fins de publicidade - [assessoria em]; produção de
filmes, exceto para fins de publicidade; produção de
programas de rádio e televisão - [informação em];
produção de programas de rádio e televisão [consultoria em]; produção de programas de rádio e
televisão - [assessoria em]; produção de programas
de rádio e televisão; produção de shows [informação em]; produção de shows - [consultoria
em]; produção de shows - [assessoria em]; produção
de shows; produção de vídeos - [informação em];
produção de vídeos - [consultoria em]; produção de
vídeos - [assessoria em]; produção de vídeos;
produção musical - [informação em]; produção
musical - [consultoria em]; produção musical [assessoria em]; produção musical; publicação de
livros - [informação em]; publicação de livros [consultoria em]; publicação de livros - [assessoria
em]; publicação de livros; publicação de textos
[exceto para publicidade] - [informação em];
publicação de textos [exceto para publicidade] [consultoria em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [assessoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade]; publicação on-line de
livros e jornais eletrônicos - [informação em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos [consultoria em]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos - [assessoria em]; publicação online de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [informação em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [consultoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; serviços de bibliotecas itinerantes [informação em]; serviços de bibliotecas itinerantes [consultoria em]; serviços de bibliotecas itinerantes [assessoria em]; serviços de bibliotecas itinerantes;
serviços de instrução de aulas de atividade física [informação em]; serviços de instrução de aulas de
atividade física - [consultoria em]; serviços de
instrução de aulas de atividade física - [assessoria
em]; serviços de instrução de aulas de atividade
física; serviços de intérprete [idiomas] - [informação
em]; serviços de intérprete [idiomas] - [consultoria
em]; serviços de intérprete [idiomas] - [assessoria
em]; serviços de intérprete [idiomas]; serviços de
layout, exceto para fins publicitários - [informação
em]; serviços de layout, exceto para fins publicitários
- [consultoria em]; serviços de layout, exceto para
fins publicitários - [assessoria em]; serviços de

layout, exceto para fins publicitários; textos
(publicação de -) [exceto para publicidade] [informação em]; textos (publicação de -) [exceto
para publicidade] - [consultoria em]; textos
(publicação de -) [exceto para publicidade] [assessoria em]; textos (publicação de -) [exceto
para publicidade]; textos (redação de-), exceto
publicitários - [informação em]; textos (redação de-),
exceto publicitários - [consultoria em]; textos
(redação de-), exceto publicitários - [assessoria em];
textos (redação de-), exceto publicitários; tradução [informação em]; tradução - [consultoria em];
tradução - [assessoria em]; tradução; treinamento
prático
[demonstração]
[informação
em];
treinamento prático [demonstração] - [consultoria
em];
treinamento
prático
[demonstração]
[assessoria em]; treinamento prático [demonstração];
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -) [informação em]; cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -) - [consultoria em]; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -) - [assessoria em];
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -); curso
técnico de formação - [informação em]; curso técnico
de formação - [consultoria em]; curso técnico de
formação - [assessoria em]; curso técnico de
formação; cursos livres [ensino] - [informação em];
cursos livres [ensino] - [consultoria em]; cursos livres
[ensino] - [assessoria em]; cursos livres [ensino];
distribuição de filmes - [informação em]; distribuição
de filmes - [consultoria em]; distribuição de filmes [assessoria em]; distribuição de filmes; edição de
texto, exceto de publicidade [copidesque] [informação em]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque] - [consultoria em]; edição
de texto, exceto de publicidade [copidesque] [assessoria em]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[informação em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[consultoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[assessoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; serviços de
educação, prestados a título de assistência social [informação em]; serviços de educação, prestados a
título de assistência social - [consultoria em];
serviços de educação, prestados a título de
assistência social - [assessoria em]; serviços de
educação, prestados a título de assistência social;
serviços de lazer e entretenimento, prestados a título
de assistência social - [informação em]; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social - [consultoria em]; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social - [assessoria em]; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social; universidade [serviço de
educação] - [informação em]; universidade [serviço
de educação] - [consultoria em]; universidade
[serviço de educação] - [assessoria em];
universidade [serviço de educação]; yoga e
yogaterapia, meditação e filosofia da índia, sendo
atividade desenvolvida em academias de ginástica [informação em]; yoga e yogaterapia, meditação e
filosofia da índia, sendo atividade desenvolvida em
academias de ginástica - [consultoria em]; yoga e
yogaterapia, meditação e filosofia da índia, sendo
atividade desenvolvida em academias de ginástica [assessoria em]; yoga e yogaterapia, meditação e
filosofia da índia, sendo atividade desenvolvida em
academias de ginástica; escolas (serviços de -)
[educação] - [informação em]; escolas (serviços de -)
[educação] - [consultoria em]; escolas (serviços de -)
[educação] - [assessoria em]; escolas (serviços de -)
[educação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812069 23/01/2013
Tit.FATEC S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60835907000283
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003
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Marca: LACTOTEC
NCL(10) 31 alimentos para animais; animais
(alimentos para -); animais (preparações para
engorda de -); animais confinados (alimento para -);
animais de criação (preparações para engorda de -);
ração para animal; suplemento alimentar para ração
de animal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812085 23/01/2013
003
Tit.FLAVIO COSTA ESTEVAM - ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06283244000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NAMOROFAKE
NCL(10) 35 compilação de informação para bancos
de dados de computador; pesquisa de dados em
arquivos de computador [para terceiros]; publicidade
on-line em rede de computadores; sistematização de
informações em bancos de dados de computador;
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905812093 23/01/2013
003
Tit.CLINICA ODONTOLOGICA ESPAÇO SORRISO
LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17308044000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPAÇO SORRISO
NCL(10) 44 odontologia [cirurgião-dentista];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812107 23/01/2013
003
Tit.COORDINARE CONSULTORIA E ASSESSORIA
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07016368000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FOLIAMANIA
NCL(10) 41 loterias (operação de -); operação de
loterias; venda de bilhetes de loteria;
Procurador: JOSÉ CRISTIANO SCHMITT
No.905812115 23/01/2013
003
Tit.FATEC S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60835907000283
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LACTOTEC
NCL(10) 05 aminoácidos para uso veterinário;
enzimas
para uso
veterinário;
enzimáticas
(preparações -) para uso veterinário; nutricionais
(complementos -); proteína (suplemento de - ) para
animais; suplemento alimentar para animais;
vitaminas (preparações para -); vitamina e sais
minerais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812166 23/01/2013
003
Tit.FATEC S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60835907000283
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLEXMIX
NCL(10) 31 alimentos para animais; animais
(alimentos para -); animais (preparações para
engorda de -); animais confinados (alimento para -);
animais de criação (preparações para engorda de -);
ração para animal; suplemento alimentar para ração
de animal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812174 23/01/2013
003
Tit.FLAVIO COSTA ESTEVAM - ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06283244000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NAMOROFAKE
NCL(10) 45 encontros (serviços de -); planejamento,
organização e administração de benefícios e
serviços sociais;
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905812190 23/01/2013
003
Tit.COORDINARE CONSULTORIA E ASSESSORIA
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07016368000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FOLIAMANIA
NCL(10) 36 cartão de crédito (serviços de -) [consultoria em]; cartão de débito (serviços de -) [consultoria em]; administração de cartão de débito -
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[consultoria em]; administração de cartão de débito [assessoria em];
Procurador: JOSÉ CRISTIANO SCHMITT
No.905812204 23/01/2013
003
Tit.FATEC S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60835907000283
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLEXMIX
NCL(10) 05 aminoácidos para uso veterinário;
enzimas
para uso
veterinário;
enzimáticas
(preparações -) para uso veterinário; nutricionais
(complementos -); proteína (suplemento de - ) para
animais; suplemento alimentar para animais;
vitaminas (preparações para -); vitamina e sais
minerais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812212 23/01/2013
003
Tit.FATEC S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60835907000283
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROTEMIX
NCL(10) 05 aminoácidos para uso veterinário;
enzimas
para uso
veterinário;
enzimáticas
(preparações -) para uso veterinário; nutricionais
(complementos -); proteína (suplemento de - ) para
animais; suplemento alimentar para animais;
vitaminas (preparações para -); vitamina e sais
minerais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812220 23/01/2013
003
Tit.FATEC S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60835907000283
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROTEMIX
NCL(10) 31 alimentos para animais; animais
(alimentos para -); animais (preparações para
engorda de -); animais confinados (alimento para -);
animais de criação (preparações para engorda de -);
ração para animal; suplemento alimentar para ração
de animal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812247 23/01/2013
003
Tit.FATEC S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60835907000283
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EGOMIX
NCL(10) 31 alimentos para animais; animais
(alimentos para -); animais (preparações para
engorda de -); animais confinados (alimento para -);
animais de criação (preparações para engorda de -);
ração para animal; suplemento alimentar para ração
de animal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812263 23/01/2013
003
Tit.LUIZ CLAUDIO BAHIENSE ROCHA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54406757520
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA AMBIENTAL
NCL(10) 41 entretenimento; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; banda de música
[serviços de entretenimento]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos];
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais]; sonorização de eventos para
empresas e similares;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812271 23/01/2013
003
Tit.SG AGROINDUSTRIAL LTDA. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14177396000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLINAS DO CAMARÁ
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
águas [bebidas]; aperitivos não-alcoólicos; bebidas
não alcoólicas à base de fruta; bebidas nãoalcoólicas; cerveja; coquetéis não-alcoólicos;
essências para fabricar bebidas; extratos de fruta
não alcoólicos; fruta (bebidas não alcoólicas à base
de -); fruta (extratos de -), não alcoólicos; frutas

(sucos de -); frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas]; kvass [bebida não alcoólica ]; limonadas;
mosto de uva [não-fermentado]; não-alcoólicas
(bebidas -); néctares de fruta [não alcoólicos];
smoothies [bebida à base de frutas e legumes]; suco
de fruta; suco de tomate [bebida]; xaropes para
limonada; achocolatado em pó para bebida; água
clorada para beber; água-de-coco; bebida em
xarope; bebida energética não alcoólica; bebida
fermentada não alcoólica; garapa [bebida]; guaraná
[bebida não alcoólica]; pó para milk-shake, exceto à
base de leite; pó para suco; polpa de fruta e de
legume
para
bebida;
refrigerante
[bebida];
substância para fazer bebida não alcoólica;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905812280 23/01/2013
003
Tit.FATEC S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60835907000283
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EGOMIX
NCL(10) 05 aminoácidos para uso veterinário;
enzimas
para uso
veterinário;
enzimáticas
(preparações -) para uso veterinário; nutricionais
(complementos -); proteína (suplemento de - ) para
animais; suplemento alimentar para animais;
vitaminas (preparações para -); vitamina e sais
minerais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812298 23/01/2013
003
Tit.CICERO AGOSTINHO DOS SANTOS (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89238877300
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA DE FORRO PICA PAU DO
ACORDEON TOQUE DANCE
NCL(10) 41 espetáculos ao vivo (apresentação de -);
produção de shows; produção de vídeos; produção
musical;
banda
de
música
[serviços
de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812328 23/01/2013
003
Tit.SG AGROINDUSTRIAL LTDA. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14177396000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLINAS DO CAMARÁ
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; coquetéis *;
destiladas [bebidas alcoólicas] [espirituosas];
digestivos [licores e destilados]; essências
alcoólicas; extratos de fruta [alcoólicos]; licores; rum;
saquê; sidra; uísque; vinho; vodca; bebida
energética alcoólica; bebida fermentada alcoólica;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905812352 23/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FÉRIAS NO ROSA
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905812360 23/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FÉRIAS NO ROSA
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
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diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905812409 23/01/2013
003
Tit.M.T. CALIL EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06140359000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Araçatuba Country Fest
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
boates; divertimento; entretenimento; espetáculos
(serviços de -); espetáculos ao vivo (apresentação
de -); organização de espetáculos [shows] [serviços
de empresário]; planejamento de festas; produção
de shows; produção de vídeos; produção musical;
publicação de livros; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos; publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable]; reservas de
lugares para shows; shows (produção de -);
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos];
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais]; reserva e emissão de bilhetes
para shows; venda de ingressos para shows e
espetáculos;
Procurador: JULIANA DE SOUSA GOUVÊA RUSSO
No.905812425 23/01/2013
003
Tit.COORDINARE CONSULTORIA E ASSESSORIA
LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07016368000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FOLIAMANIA
NCL(10) 41 entretenimento; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [consultoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; produção de
shows - [consultoria em]; produção de shows;
Procurador: JOSÉ CRISTIANO SCHMITT
No.905812476 23/01/2013
003
Tit.JORGE MONTEIRO DA SILVA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26196170000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROSADINHA
NCL(10) 30 alimentos farináceos; farináceos
(alimentos -); farinha de rosca; farinha de milho;
farinha moída (produtos de -); farinha de mandioca;
farinha de trigo; farinha integral [uso alimentar];
farofa; fubá;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905812484 23/01/2013
003
Tit.M.T. CALIL EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06140359000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Araçatuba Country Show
NCL(10) 41 agenciamento de ingressos (serviços
de-); apresentação de espetáculos ao vivo;
divertimento; entretenimento; espetáculos (serviços
de -); espetáculos ao vivo (apresentação de -); festas
(planejamento de -); organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; planejamento de
festas; produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; reservas de lugares para
shows; shows (produção de -); empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos];
provimento de web site disponibilizando fotos, áudio
e
vídeo
não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]; venda de ingressos para shows e
espetáculos;
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Procurador: JULIANA DE SOUSA GOUVÊA RUSSO
No.905812565 23/01/2013
003
Tit.JORGE MONTEIRO DA SILVA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26196170000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROSADINHA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905812638 23/01/2013
003
Tit.OGGI COMUNICAÇÃO, EVENTOS E
PROMOÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07559587000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BTL OGGI
NCL(10) 35 organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários;
Procurador: VALFREDO BESSA ADVOGADOS
No.905812646 23/01/2013
003
Tit.M.T. CALIL EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06140359000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Bauru Country Fest
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
boates; divertimento; entretenimento; espetáculos
(serviços de -); espetáculos ao vivo (apresentação
de -); festas (planejamento de -); organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
planejamento de festas; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; produção de
vídeos; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos;
publicações
eletrônicas
on-line
(provimento de-) [não downloadable]; reservas de
lugares para shows; shows (produção de -);
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; provimento de web
site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; reserva e
emissão de bilhetes para shows; venda de ingressos
para shows e espetáculos;
Procurador: JULIANA DE SOUSA GOUVÊA RUSSO
No.905812654 23/01/2013
003
Tit.MAHARISHI FOUNDATION LIMITED (JE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8936170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VEDAROMA
NCL(10) 03 cosméticos; loções para uso cosmético;
óleos essenciais; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); perfumaria (produtos de -); sabões;
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.905812662 23/01/2013
003
Tit.KAEDO RIO DISTRIBUIDORA DE
COSMÉTICOS LTDA EPP. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10280571000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CAIAUÉ
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos para enfeitar unhas; água
de cheiro; água de colônia; água de colônia; água de
lavanda; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; algodão para fins cosméticos
(hastes com pontas de -); amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); antitranspirante
(sabonete -); aromáticos [óleos essenciais]; banhos
(preparações cosméticas para -); barba (tinturas
para -); batons para os lábios; brilho para os lábios;
bronzear (preparações para-) [cosméticos]; cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); cabelos postiços (substâncias adesivas para
fixar -); cílios (produtos cosméticos para os-); clarear
(cremes para -) a pele; cosméticos; cosméticos
(estojos de -); cosméticos (estojos de); cosméticos
para animais; cosméticos para os cílios; couro
(cremes para -); cremes cosméticos; cremes para
clarear
pele;
desodorante
(sabonete
-);
desodorantes [perfumaria]; esmalte para as unhas;
esmalte para unhas; essenciais (óleos -); filtros

solares; hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos; laquê para cabelos; leite de amêndoas
para uso cosmético; lenços impregnados com loções
cosméticas; loções capilares; loções cosméticas
(lenços impregnados com -); loções para uso
cosmético; loções pós-barba; maquiagem (pó para ); maquiagem (produtos para -); maquiagem
(produtos para remover -); maquiagem para o rosto;
neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; óleo de lavanda; óleos essenciais; óleos
essenciais de limão; óleos para limpeza; óleos para
perfumes e essências; óleos para toalete; óleos para
uso cosmético; ondular os cabelos (preparações
para -); pele (cremes para clarear a -); pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); perfumaria
(produtos de -); perfumes; perfumes de flores (bases
para -); permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores para -); pó para maquiagem;
postiças (unhas -); preparações de banho para
higiene íntima ou para uso desodorante [produtos de
higiene pessoal]; rosa (óleo de -); sabonete
antitranspirante para os pés; sabonete desodorante;
sabonete para barbear; sabonetes; sabonetes;
sobrancelhas (cosméticos para as -); talco para
toalete; tinturas cosméticas; tinturas para os cabelos;
toalete (produtos de-); unhas (esmalte para -); unhas
(produtos para o cuidado das -); unhas postiças;
xampus; acetona (removedor de esmalte de unhas);
água depilatória; água-de-toalete; antiperspirante
[desodorante]; banho de espuma (preparações para
- ), exceto para uso medicinal; condicionador
[cosmético]; condicionador para uso em animal;
estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
reais); preparação cosmética para redução da
gordura localizada; henna [tintura cosmética];
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905812670 23/01/2013
Tit.MAHARISHI FOUNDATION LIMITED (JE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8936170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VEDAROMA
NCL(10) 16 papel *;
Procurador: DANIEL ADVOGADOS

003

No.905812689 23/01/2013
003
Tit.TRONSOFT SOLUÇÕES LTDA. (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02206128000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BARRIGAVAZIA
NCL(10) 43 bar (serviços de -) - [informação em];
restaurantes - [informação em]; restaurantes de
auto-serviço - [informação em]; restaurantes de autoserviço;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812700 23/01/2013
Tit.MAHARISHI FOUNDATION LIMITED (JE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8936170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VEDAROMA
NCL(10) 44 aromaterapia;
Procurador: DANIEL ADVOGADOS

003

No.905812719 23/01/2013
003
Tit.GUILHERME REGIS GONZAGA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77345282449
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BATUKETU
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812727 23/01/2013
003
Tit.MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17875154000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEUTRÁCIDO
NCL(10) 29 açúcar (frutas cobertas com -); ajvar
[pimentão em conserva]; albumina para uso
culinário; albuminoso (leite -); algas (extratos de -)
para uso alimentar; alginatos para uso culinário; alho
em conserva; alimentos à base de peixe; aloe vera
[babosa] para alimentação humana; amêndoas
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moídas; amendoim (manteiga de -); amendoins
processados; anchovas; animal (tutano -) para uso
alimentar; arenques; atum; aves não vivas; azeite de
oliva para uso alimentar; azeitonas em conserva;
bacon; banha de porco para uso alimentar; batata
em flocos; batatas chips com baixo teor de gordura;
batatas fritas; batatas fritas; bebidas lácteas [onde o
leite predomina]; bolinhos de batata; caça (carne de
-); cacau (manteiga de -); cacau (manteiga de -);
caldo; caldo (preparações para fazer -); caldos
concentrados; caldos de vegetais para cozinha;
camarões [não vivos]; caracol (ovos de -) [para
consumo]; carne; carne (molhos de -); carne de
porco; carne em conserva; carne enlatada; carnes
salgadas; cascas [raspas] de frutas; caviar; cebolas
em conserva; charcutaria; charcutaria; chouriços de
sangue; chucrute; clara de ovos; coalho; coco
(gordura de -); coco (manteiga de -); coco (óleo de -);
coco seco; cogumelos em conserva; colza (óleo de -)
para uso alimentar; compotas; concentrados (caldos
-); concentrados (consomês -); consomê; consomês
concentrados; creme batido; creme chantilly;
crisálidas do bicho-da-seda, para consumo humano;
cristalizadas (frutas -); croquetes; crustáceos [não
vivos]; egg nog, não alcoólico; ervilhas em conserva;
extratos de carne; farinha de peixe para consumo
humano; feijões em conserva; fermentos láticos para
uso culinário; fígado; fígado (patê de -); filé de peixe;
flocos (batata em -); fritas (batatas -); fritas (batatas ); fruta (pedaços de -); frutas (geléias de -); frutas
(polpa de -); frutas (saladas de -); frutas cobertas
com açúcar; frutas congeladas; frutas conservadas
em álcool; frutas cozidas; frutas cristalizadas; frutas
em conserva; frutas enlatadas; frutas, legumes e
verduras cozidos; frutas, legumes e verduras em
conserva; frutas, legumes e verduras secos;
gelatina; geléias de frutas cítricas; geléias para uso
alimentar; gema de ovos; gengibre (compotas de -);
gergelim (óleo de -); girassol (óleo de -) para uso
alimentar; gordura de coco; gorduras (misturas
contendo -) para fatias de pão; gorduras
comestíveis;
gorduras
comestíveis
(matérias
gordurosas para fabricação de -); grão-de-bico
(pasta de -); grãos de soja, em conserva, para uso
alimentar; ictiocola [cola de peixe] para uso
alimentar; iogurte; iogurte; kefir [bebida láctea];
koumys [bebida láctea]; koumys [bebida láctea];
lagostas [não vivas]; lagostas [não vivas]; lagostas
[não vivas]; lagostins [não vivos]; lagostins-do-rio
[não vivos]; laticínios; lecitina para uso culinário;
legumes (saladas de -); legumes enlatados; leite;
leite albuminoso; leite de soja [substituto do leite];
lentilhas em conserva; manteiga; manteiga (creme
de -); manteiga de amendoim; manteiga de cacau;
manteiga de cacau; manteiga de coco; margarina;
mariscos [não vivos]; mariscos [não vivos];
mexilhões [não vivos]; milho (óleo de -); milk shakes
[bebidas à base de leite]; mousses de peixe;
mousses de vegetais; nabo silvestre comestível
(óleo de -); nata [laticínios]; ninhos de pássaros
comestíveis; noz de palma (óleo de -) para uso
alimentar; nozes preparadas; óleo de linhaça para
uso culinário; óleo de milho; óleo de palmeira para
uso alimentar; óleos comestíveis; ossos (óleo
comestível de -); ostras [não vivas]; ovas de peixe
processadas; ovos *; ovos de caracol [para
consumo]; ovos em pó; oxicoco (molho de -)
[compota]; pastas de fígado; patê de fígado; pectina
para uso culinário; pedaços de fruta; peixe
(alimentos à base de -); peixe (filé de -); peixe em
conserva; peixe em salmoura; peixe enlatado;
pepinos em conserva; pepinos-do-mar [não vivos];
pescado [não vivo]; picles; picles de legumes
cortados em pequenos pedaços; pó (ovos em -);
pólen preparado para alimentação; polpas de frutas;
preparações para sopas [frutas, legumes e
verduras]; presunto; purê de maçã; purê de tomate;
quefir [bebida láctea]; queijos; raspas [cascas] de
frutas; saladas de frutas; saladas de legumes;
salgadas (carnes -); salmão; salmoura (peixe em -);
salsicha em pasta; salsichas; sangue (chouriços de ); sardinhas; sebo para uso alimentar; sementes de
girassol processadas; sementes processadas; soja
(leite de - ) [substituto do leite]; sopa (preparações
para fazer -); sopas; sopas (preparações para -)
[frutas, legumes e verduras]; soro de leite; taíne
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[massa de gergelim]; tâmaras; tofu; tomate (suco de
-) para cozinha; tripas; trufas em conserva; tutano
animal para uso alimentar; uvas secas [passas];
vegetais para cozinha (caldos de -); alho (óleo de-)
[comestível]; almôndega; arraia [carne de -]; ave em
conserva; azeite de dendê; bacalhau; banana;
bananada; bebidas lácteas fermentadas; bolo de
carne; bucho comestível; cafta; caldo de ave para
cozinha; caldo de carne para cozinha; caldo de fruto
do mar para cozinha; caldo de legume para cozinha;
caldo de peixe para cozinha; camarão em conserva;
camarão não vivo; cápsula de alga marinha para uso
alimentar; cápsula de cartilagem de tubarão para
complemento alimentar; cápsula de gelatina pura
para uso alimentar; cápsula de óleo vegetal para uso
alimentar; caranguejo; carne de cabrito; carne de
carneiro; carne de ovelha; carne de rã; carne fresca;
caviar [ova de peixe]; cenoura em conserva; charque
ou carne seca; chispe [pé de porco]; chouriço;
coalhada; coalho de queijo; coco ralado; codorna;
complemento/ suplemento alimentar à base de
frutas [não medicinal]; costela; costelinha; creme de
leite; croquete, exceto salgadinho; doce de leite;
embutido [frios]; enzimas para consumo humano;
escargô; feijão em conserva [ou ensacado]; frios
[embutido]; frutos do mar; gurjão de peixe;
hambúrguer de carne; hambúrguer de peixe; legume
em conserva; leite condensado; leite de arroz; leite
de coco; leite em pó; língua; lingüiça; lombo; lula;
manteiga de alho; manteiga de cacau, usada em
confeitaria; marmelada; medalhão de peixe; milho
em conserva; molho de carne; molusco em
conserva; moqueca; mortadela; nabo; óleo de alho;
óleo de canola; óleo de caroço de algodão
[comestível]; óleo de copaíba; óleo de espirulina;
óleo de lecitina [comestível]; óleo de soja; ossobuco;
ova de peixe preparada para consumo; ovo
desidratado; ovo em conserva; ovo fresco; ovo para
alimentação; paio; palmito (em conserva); pasta de
carne; pasta de gergelim; patê com ovo e carne;
patê de carne; patê de peixe; pé de porco [chispe];
pele de porco frita [torresmo]; petiscos à base de
soja [alimentos em que a soja é predominante]; pó
de cebola; pó para milk-shake à base de leite; polpa
de tomate; polvo; preparados, complementos e
suplementos alimentares à base de albumina;
preparados,
complementos
e
suplementos
alimentares à base de proteína; rabada [de boi, de
porco ou de vitela]; requeijão; rim; salame; seleta de
legume em conserva; siri
[não vivo]; soja
caramelizada doce [alimentos em que a soja é
predominante]; tatuí [não vivo]; terrine de ave; terrine
de carne; terrine de crustáceo; terrine de molusco;
terrine de peixe; tomate em conserva; tomate seco;
torrone; vegetal em conserva; vôngole; barras de
cereais; compotas; kimchi [alimento à base de
vegetais fermentados]; leite condensado; molhos
para massas alimentares; prostokvasha [leite
coalhado]; ryazhenka [leite fermentado e cozido no
forno];
smetana
[creme
azedo];
vegetais
fermentados (alimento à base de -) [kimchi];
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
No.905812786 23/01/2013
003
Tit.KAEDO RIO DISTRIBUIDORA DE
COSMÉTICOS LTDA EPP. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10280571000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAIAUÉ
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905812808 23/01/2013
003
Tit.MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17875154000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEUTRÁCIDO
NCL(10) 30 açafrão [temperos]; açafrão-da-terra,
para uso alimentar; açúcar *; aditivos de glúten para
uso culinário; adoçantes naturais; água do mar [para
cozinha]; aipo (sal de -); alcaçuz [confeito]; alcaçuz

[confeito]; alcaparras; aletrias [massas]; algas
[condimentos]; alimentares (massas -); alimentos
(essências para -) [exceto essências etéreas e óleos
essenciais];
alimentos
farináceos;
amêndoas
(bolinhos ou biscoitos de -); amêndoas (confeitos de
-); amêndoas (pasta de -); amêndoas torradas;
amendoins (confeitos de -); amido para uso
alimentar; anis [grãos]; anis estrelado; aromáticas
(preparações -) para uso alimentar; arroz; arroz
(lanches à base de -); arroz (tortas de -); árvores de
natal (confeitos para decoração de -); aveia
(alimentos à base de -); aveia (farinha de -); aveia
(flocos de -); aveia descascada; aveia moída; barras
de cereais hiperprotéicas; batata (farinha de -) para
uso alimentar; baunilha [flavorizante]; bebidas
(flavorizantes para -), exceto óleos essenciais;
bebidas à base de cacau; bebidas à base de café;
bebidas à base de chá; bebidas à base de
chocolate; bicarbonato de sódio para fins culinários;
biscoitos amanteigados; biscoitos de água e sal;
bolachas; bolo (massa para -); bolo (pó para -);
bolos; bolos (flavorizantes para -), exceto óleos
essenciais; bombons; brioches; cacau; cacau
(bebidas à base de -); cacau (bebidas de -) com
leite; café; café (bebidas à base de -); café (bebidas
de -) com leite; café (preparações vegetais para uso
como substitutos de-); café (sucedâneos de -); café
não torrado; canela [especiaria]; canjica; caramelos
[doces]; caril [curry (ingl.)] [especiaria]; carne
(produtos para amaciar -) para uso doméstico; carne
(sucos de -); carne (tortas de -); cereais (lanches à
base de -); cereais (preparações feitas com -);
cereais secos (flocos de -); cerveja (vinagre de -);
cevada (farinha de -); cevada descascada; cevada
moída; chá (bebidas à base de -); chá gelado; chá*;
cheeseburgers [sanduíches]; chicória [sucedâneo de
café]; chocolate; chocolate (bebidas à base de -);
chocolate (bebidas de -) com leite; chutney
[condimento]; cobertura de bolo [glacê]; comestíveis
(gelados -); condimentos; confeitos; confeitos *;
confeitos para decoração de árvores de natal;
congelado (iogurte -); conservar alimentos (sal para ); coulis de frutas [molhos]; cozinha (sal de -);
cravos-da-índia [especiaria]; creme [culinária]; creme
batido (preparações para engrossar -); creme de
tártaro para uso culinário; cremes gelados (agentes
para engrossar -); culinários (bicarbonato de sódio
para fins -); cuscuz [sêmola]; descascada (aveia -);
descascada (cevada -); doces [confeitos]; doces com
hortelã-pimenta; doces*; empadas [tortas]; engrossar
alimentos (agentes para -) em cozimento; engrossar
creme batido (preparações para -); engrossar
sorvetes [cremes gelados] (agentes para -); ervas de
horta em conserva; espaguete; especiarias;
essências para alimentos [exceto essências etéreas
e óleos essenciais]; extrato de malte para uso
alimentar; farináceos (alimentos -); farinha de rosca;
farinha de canjica; farinha de milho; farinha de milho;
farinha moída (produtos de -); farinhas*; farinhas*;
feijão (farinha de -); fermento; fermento; fermento
(pão sem -); fermentos para massas; flavorizantes
para bebidas, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bebidas, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bolos, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bolos, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para café; flavorizantes, exceto óleos essenciais;
flavorizantes, exceto óleos essenciais; flocos de
aveia; flocos de milho; flocos de milho; fondants
[confeitos]; frutas (geléias de -) [confeitos]; gelado
(chá -); gelado (iogurte -); gelados comestíveis;
gelados comestíveis (pós para preparar -); geléia
real; geléias de frutas [confeitos]; gelo para bebidas;
gelo, natural ou artificial; gengibre (bolo ou pão de -);
gengibre [especiaria]; germen de trigo para
alimentação humana; glicose para fins culinários;
glúten preparado para fins alimentares; gomas de
mascar; grãos de canjica; halva; hortelã-pimenta
(doces com -); infusões não medicinais; ketchup
[molho]; lanches à base de arroz; lanches à base de
cereais; levedura *; maçapão; macarrão; maionese;
malte (biscoitos de -); malte para consumo humano;
maltose; mar (água do -) [para cozinha]; marinados;
mascar (gomas de -); massa para bolo; massa para
bolo; massas [alimentares]; massas alimentares;
massas com ovos [talharim]; mel; melaço (xarope de
-); melaço para uso alimentar; menta para confeitos;
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milho (farinha de -); milho (farinha de -); milho (flocos
de -); milho (flocos de -); milho moído; milho para
pipoca; milho torrado; moído (milho -); molho de
tomate; molho para salada; molhos [condimentos];
mostarda; mostarda (farinha de -); mousses de
chocolate;
muesli;
noz-moscada;
pãezinhos;
pãezinhos; panquecas; pão; pão de gengibre; papas
de farinha alimentares à base de leite [mingau];
pasta de amêndoas; pasta de soja [condimento];
pastéis [pastelaria]; pastéis [pastelaria]; pastelaria;
pastilhas [confeitos]; pastilhas [confeitos]; pesto
[molho]; petits fours (fr.) [pastelaria]; picles mistos
[condimento];
pimenta;
pimenta-da-jamaica
[tempero]; pimentão [temperos]; pipoca (milho para ); pizzas; pó para bolo; preparações vegetais para
uso como substitutos de café; produtos para dourar
carnes [ham glaze]; própole*; própolis*; pudins;
quiches; ravióli; real (geléia -); refeições à base de
noodles; rolinhos primavera; sagu; sal de cozinha;
sal para conservar alimentos; salada (molho para -);
salsichas (materiais para engrossar -); sanduíches;
sementes de linhaça para alimentação humana;
sêmola para alimentação humana; semolina;
sobremesas sob a forma de mousse de chocolate;
soja (farinha de -); soja (molho de -); soja (pasta de ) [condimento]; sorvete; sorvete; sorvetes; sorvetes;
sorvetes (agentes para engrossar -); sorvetes (pós
para preparar -); sucedâneos de café; sucos de
carne; sushi; tabule; tacos; talharim; talharim;
tapioca; tapioca (farinha de -) para uso alimentar;
tempero [condimento]; temperos; tomate (molho de ); torrado (milho -); tortas; tortas de arroz; tortas de
carne; tortillas; trigo (farinha de -); vanilina
[sucedâneos de baunilha]; vinagre; waffles; acarajé;
açúcar de fécula; açúcar de fruta; açúcar líquido;
agente para engrossar sorvete; alcaravia (cominhoarmênio); alecrim; alfafa [condimento]; alho
[condimento]; amendoim doce; araruta [fécula de -];
aveia integral em pó; bala comestível; barra dietética
de cereais; bicarbonato de sódio para uso culinário;
bolo, preparado para consumo final, confeitado ou
não; brigadeiro, cajuzinho e quindim; cacau [doce
de-]; cacau em pó; café em grão; café em pó; café
solúvel; cajuzinho, brigadeiro e quindim; canapé;
canelone [massa alimentícia]; canjica (milho para - );
capeletti [massa alimentícia]; casquinha para
sorvete; chá da china; chá de flor; chá de fruta;
chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para
fabricação de bebidas]; churros [doce]; colorau [v.d.
urucum] [condimento]; cominho; complemento/
suplemento alimentar composto por cereais [não
medicinal]; crepe; empada; empadão; erva para
infusão, exceto medicinal; esfiha; extrato de café;
extrato de tomate; farinha com levedura comestível;
farinha de arroz [para uso alimentar]; farinha de
aveia; farinha de batata; farinha de cevada; farinha
de mandioca; farinha de tapioca; farinha de trigo;
farinha integral [uso alimentar]; farinha para sopa;
farofa; fécula de araruta; fécula de arroz; fígado;
flavorizantes para cosméticos (exceto óleos
essenciais); flavorizantes para medicamentos
(exceto óleos essenciais); flavorizantes para tabaco
(exceto óleos essenciais); floco de cereal; frozens
[iogurte congelado]; fubá; goiabada; guaraná [pó
para preparar bebida]; lasanha; leite de soja
[condimento]; louro; marzipã [pasta de amêndoa e
açúcar]; nhoque; orégano; pasta de amendoim;
pastel; pedaços tostados de madeira natural
adicionados ao vinho para melhorar o sabor; pele
frita [produto alimentício feito a partir de farinha
alimentar, imitando pele de porco]; pipoca doce
[pronta]; pipoca salgada [pronta]; pó para fabricação
de doce; pó para pudim; polvilho; quibe; quindim,
brigadeiro e cajuzinho; rapadura [açúcar mascavo,
em forma de pequeno tijolo]; saladas preparadas
prontas para comer, consistindo principalmente de
macarrão; salgadinho, exceto croquete; suspiro;
tomilho; tortas [doces e salgadas]; urucum para uso
alimentar [condimento]; vinagre de álcool; vinagre de
erva; vinagre de leite; vinagre de vinho; iogurte
congelado [sorvete à base de iogurte]; iogurte
gelado [sorvete à base de iogurte]; massa de
farinha; palm sugar;
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
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No.905812824 23/01/2013
003
Tit.MAHARISHI FOUNDATION LIMITED (JE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8936170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VEDAROMA
NCL(10) 30 aromáticas (preparações -) para uso
alimentar;
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.905812832 23/01/2013
003
Tit.FELIPE RAUSCH BELLO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05240575754
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Brasília Amarela
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905812859 23/01/2013
003
Tit.M.T. CALIL EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06140359000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Bauru Country Show
NCL(10) 41 agenciamento de ingressos (serviços
de-); apresentação de espetáculos ao vivo; boates;
divertimento; entretenimento; espetáculos (serviços
de -); espetáculos ao vivo (apresentação de -);
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; planejamento de festas; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção de vídeos; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos; publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable]; reservas de
lugares para shows; shows (produção de -);
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; provimento de web
site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; reserva e
emissão de bilhetes para shows; venda de ingressos
para shows e espetáculos;
Procurador: JULIANA DE SOUSA GOUVÊA RUSSO
No.905812867 23/01/2013
003
Tit.FLAMBOYANT COMUNICAÇÕES LTDA-EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12556730000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VESTIBULAR NOTA 10
NCL(10) 16 almanaques; brochuras; calendários;
catálogos; decalques; etiquetas adesivas [papelaria];
folhetos; impressas (publicações -); impresso
(material -); impressos [gravuras]; jornais; livros;
livros de canções [song books (ingl.)]; livros para
escrever ou desenhar; manuais [impressos];
periódicos;
publicações
impressas;
revistas
[periódicos]; revistas em quadrinhos; adesivo
[material de escritório]; adesivo para álbum de
figurinha; agenda; boletim informativo; diário;
enciclopédia; livro cartonado; livro de bolso; livro
didático; livro encadernado;
Procurador: FELIPE BOCARDO CERDEIRA
No.905812883 23/01/2013
003
Tit.MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17875154000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEUTRÁCIDO
NCL(10) 31 abóboras; abóboras; alface fresca;
alfarroba; alfarroba; algarobilho para consumo
animal; algas para consumo humano ou animal;
alho-poró; alimento para gado; alimentos para
animais; alimentos para animais de estimação; aloe
vera [planta]; amêndoas [frutas]; amendoim (farinha
de -) para animais; amendoim (torta de -) para
animais; amendoins [frutos]; animais (alimentos para
-); animais (objetos comestíveis para mascar para -);
animais (preparações para engorda de -); animais
confinados (alimento para -); animais de cativeiro
para exibição; animais de criação; animais de
criação (preparações para engorda de -); animais de
estimação (alimentos para -); animais de estimação
(areia higiênica aromática para -); animais de
estimação (lixa para -) [areia higiênica]; animais

vivos; aparas de madeira para fabricação de pasta
de madeira; arbustos; areia higiênica aromática para
animais de estimação; arroz não processado; árvore
(cascas de -) em bruto; árvores; árvores (troncos de
-); árvores de natal; aveia; avelãs; aves de criação
vivas; azeitonas frescas; babosa [planta]; bagaços;
bagaços de cana-de-açúcar [matéria-prima]; bagas
de zimbro; bagas, frutas frescas; batatas frescas;
bebidas para animais de estimação; beterraba;
bicho-da-seda (ovos de -); bichos-da-seda; biscoitos
para cães; bruta (cortiça -); bruta (madeira -) não
serrada; bulbos de flores; bulbos de plantas; cães
(biscoitos para -); cal para forragem animal; camas
para gado (produtos para -); cana-de-açúcar;
carapaça espinhosa (lagostas de -) [vivas]; cascas
de árvore em bruto; cascas de coco; castanhas;
castanhas frescas; cebolas frescas; centeio; cereais
(subprodutos do processamento de -), para consumo
animal; cereais em grãos, não processados; cevada
(resíduo de -); cevada *; chicória [salada]; coco
(cascas de -); cocos; cogumelos frescos; cola (noz
de -); colza (torta de -) para gado; cones de lúpulo;
copra; cortiça bruta; crustáceos [vivos]; descascada
(madeira bruta -); destilaria (resíduos de -) para
consumo animal; engorda de animais (preparações
para -); ervas frescas; ervas para consumo humano
ou animal; ervilhas frescas; espinafre fresco;
exibição (animais de cativeiro para -); farelo; farelos
(massa de -) para consumo animal; farinha de arroz
para forragem; farinha de linhaça [forragem]; farinha
de linhaça para consumo animal; farinha de peixe
para consumo animal; farinha para animais; favas
frescas; feno; flores naturais; flores naturais
(guirlandas de -); flores secas para decoração;
forragem; forragem; forragem animal (cal para -);
forragens fortificantes para animais; frutas frescas;
frutas, verduras e legumes frescos; frutos cítricos;
gado (produtos para camas para -); gado (torta para
-); gado (turfa para cama para -); gergelim; gérmen
de trigo para consumo animal; gérmen para uso
botânico; grãos [cereais]; grãos [sementes]; grãos de
cacau em bruto; grãos para consumo animal;
guirlandas de flores naturais; hortaliças frescas;
iscas para pesca [vivas]; lagostas [vivas]; lagostas
de carapaça espinhosa [vivas]; laranjas; lentilhas
frescas; leveduras para consumo animal; limões
frescos; linhaça para consumo animal; lixa para
animais de estimação [areia higiênica]; lúpulo; lúpulo
(cones de -); madeira bruta não serrada; madeira
bruta sem casca; malte para cervejaria e destilaria;
mexilhões [vivos]; micélio de cogumelos para
propagação; milho; milho (torta de -) para gado;
moitas; moluscos [vivos]; mudas [plântulas]; noz de
cola; objetos comestíveis para mascar para animais;
ostras [vivas]; ovas de peixes; ovos de siba [sépia]
para aves; ovos para chocar [fertilizados]; palha
(camada de -) em plantações; palha [caules de
cereais]; palha [forragem]; palmas [folhas de
palmeira]; palmeiras; papas para engorda de animais
de criação; pássaros (alimentos para -); peixes (ovas
de -); peixes vivos; pepinos frescos; pepinos-do-mar
[vivos]; pesca (iscas para -) [vivas]; pimentões
[planta]; pinhas de pinheiro; pinheiro (pinhas de -);
pitu [camarão de água doce]; plantações (camada
de palha em -); plantas; plantas (sementes de -);
plantas desidratadas para decoração; pólen
[matéria-prima]; postura de aves de criação
(preparações para -); raízes comestíveis; raízes de
chicória; relva natural; relva natural; resíduo de
destilação; resíduos de destilaria para consumo
animal; resíduos de frutas; roseiras; ruibarbo; sal
para gado; sementes de plantas; sêmola para aves
de criação; subprodutos do processamento de
cereais, para consumo animal; torta de amendoim
para animais; torta de colza para gado; torta para
gado; torta para gado; trigo; troncos de árvores;
trufas frescas; turfa para cama para gado; urtigas;
uvas frescas; videira [pés de vinha]; vivos (animais ); abacate fresco; abacaxi fresco; acelga fresca;
açúcar para animal; agrião fresco; aipim fresco;
alcachofra fresca; alfafa [alimento para animal];
alpiste; ameixa [produto fresco]; araçá [fruto do
araçazeiro, produto fresco]; araruta; arbusto natural;
arranjo de flor natural; aspargo [produto fresco];
aveia em grão; bacuri [fruto grande e carnoso;
bacurizeiro, ibacurupari - produto in natura]; berinjela
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fresca; bertalha fresca; biscoito para animal de
estimação; bloco de sal para animais; bonsai natural;
brócolis fresco; broto de bambu; broto de feijão;
buquê natural; cacau em grão; caju fresco; camarão
vivo; capim [ração animal]; caqui fresco; carambola
fresca; carne para animal [alimento para animais];
caroço de algodão em bruto; cenoura fresca; cereal
para animal; cereja fresca; cevada em estado bruto;
chuchu [fresco]; cidra [fruto da cidreira] [fresca];
coentro; corbelha de flor natural; couve [fresca];
couve-flor [fresca]; cultura de minhoca; damasco
[fresco]; embrião bovino; embriões bovinos; enxofre
em pó [suplemento para ração]; farinha de osso para
animal; fava de feijão [in natura]; feijão [grão,
produto agrícola in natura]; granulado sanitário para
animal; grão-de-bico; grinalda de flor natural; guandu
[fruto do anduzeiro]; hortelã; isca natural para pesca,
viva ou não [ompi]; juta [planta]; legume fresco;
manjericão; manjerona; milho in natura; nabiça [nabo
pouco desenvolvido, fresco]; nabo [fresco]; nirá
[fresco]; noz [in natura]; ova fresca de peixe; ovo de
bicho-da-seda; ovo para incubação; palmito (fresco);
pepino
fresco;
preparações
veterinárias
aromatizadas utilizadas em almofadas ou similares
para educar animais; quiabo [fresco]; rabanete
[produto fresco, in natura]; ração para animal;
repolho [fresco]; reprodutores e matrizes; rúcula
[fresca]; salsa [erva fresca]; sálvia [erva fresca];
semente de gergelim; soja [fresca]; suplemento
alimentar para ração de animal; tomate fresco; torta
[alimento para animal]; tremoço fresco; vegetal para
animal; verdura in natura; xaxim;
Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADOS
No.905812905 23/01/2013
003
Tit.ANTONIO PERES GUERREIRO DOS SANTOS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23263217828
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Bolsa Brasileira de Marcas
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação em
marketing - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905812948 23/01/2013
003
Tit.OMICRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44582336000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Sonata
NCL(10) 27 tapetes *;
Procurador: ADRIANA CARRIERI HERRMANN
No.905813022 23/01/2013
003
Tit.COZAQ PROJETOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12466540000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Cozaq Projetos
NCL(10) 42 projeto de arquitetura - [consultoria em];
projeto de arquitetura;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905813103 23/01/2013
003
Tit.CLÓVIS DE ANDRADE JÚNIOR (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96382678600
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHUMBOS CHAKAL
NCL(10) 06 chumbo, bruto ou semitrabalhado; ferro
(fio de -); ferro (minério de -); ferro (tiras de -); ferro
fundido, bruto ou semitrabalhado; metais comuns,
brutos ou semitrabalhados; metais em pó*; metal
(anéis de -) *; pó (metais em -)*; selos de chumbo;
cabo de aço para lançar rede de pesca [arrastão];
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905813111 23/01/2013
Tit.HOTEL CURITIBA CAPITAL S A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03554611000170

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HCC
NCL(10) 43 hotéis;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905813154 23/01/2013
003
Tit.HOTEL CURITIBA CAPITAL S A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03554611000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HOTEL CURITIBA
NCL(10) 43 hotéis;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905813162 23/01/2013
003
Tit.SORELLA TURISMO E EVENTOS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09409740000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAPELLINI
NCL(10) 39 organização de excursões; reservas
para viagens; visitas turísticas; agência de viagem,
exceto reserva de hotel; agente de viagem;
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo;
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905813251 23/01/2013
003
Tit.CONVERGENCIA CONTEUDO E PRODUÇÕES
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04647273000183
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: aquele gol
NCL(10) 41 produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; televisão e rádio (produção de
programas de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905813294 23/01/2013
003
Tit.AUSTEN FARMACEUTICA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04246660000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SONOLIS
NCL(10) 05 água de melissa para uso farmacêutico;
digestivos para uso farmacêutico; drogas para uso
medicinal; ervas medicinais; medicamentos para uso
humano; medicamentos para uso odontológico;
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(bebidas -); medicinais (ervas -); medicinais
(infusões -); preparações farmacêuticas; químicas
(preparações -) para uso farmacêutico; químicas
(preparações -) para uso medicinal; químicofarmacêuticas (preparações -); sedativos; tinturas
para uso medicinal; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905813316 23/01/2013
003
Tit.INNOVANT EDITORA LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12274419000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO SUPER CARROS
INESQUECÍVEIS
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; cartazes
[pôsteres];
fotogravuras;
gravuras;
impresso
(material -); jornais; periódicos; publicações
impressas;
reproduções
gráficas;
revistas
[periódicos]; revistas em quadrinhos; adesivo para
álbum de figurinha; publicações em fascículos
impressos;
Procurador: PAULO MAURÍCIO CARLOS DE
OLIVEIRA
No.905813650 23/01/2013
003
Tit.MARCIA ELIZA SALLA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17268391000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CERCEJA DO MORRO
NCL(10) 32 cerveja; cerveja de gengibre; cerveja
não fermentada [mosto de cerveja]; gengibre
(cerveja de -); lúpulo (extratos de -) para fabricar
cerveja; malte [cerveja];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905813685 23/01/2013

003

Tit.PATRICK HEYERMAN GONCALVES (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87322374568
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BODYCHANGE
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde] - [informação
em]; academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde] - [consultoria em];
academia de ginástica (serviços de-) [treinamento
físico e para a saúde] - [assessoria em]; academia
de ginástica (serviços de-) [treinamento físico e para
a saúde]; orientação [treinamento] - [informação em];
orientação [treinamento] - [consultoria em];
orientação [treinamento] - [assessoria em];
orientação [treinamento]; prático (treinamento -)
[demonstração]
[informação
em];
prático
(treinamento -) [demonstração] - [consultoria em];
prático (treinamento -) [demonstração] - [assessoria
em]; prático (treinamento -) [demonstração];
treinamento prático [demonstração] - [informação
em];
treinamento
prático
[demonstração]
[consultoria em]; treinamento prático [demonstração]
[assessoria
em];
treinamento
prático
[demonstração];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, apresentação de cursos,
treinamentos, palestras e seminários - [informação
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
cursos, treinamentos, palestras e seminários [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, apresentação
de cursos, treinamentos, palestras e seminários [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
cursos, treinamentos, palestras e seminários;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905813707 23/01/2013
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BASTUVIX
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905813723 23/01/2013
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TROBOVIX
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905813731 23/01/2013
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEFAFLIX
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905813740 23/01/2013
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IBISOPREX
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905813758 23/01/2013
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
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Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROMIBRAS

Marca: VENLADEP
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905813812 23/01/2013
003
Tit.JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00531573702
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ONIX
NCL(10) 38 radiodifusão - [consultoria em];
radiodifusão - [assessoria em]; radiodifusão;
radiocomunicação terrestre ou espacial - [consultoria
em]; radiocomunicação terrestre ou espacial [assessoria em]; radiocomunicação terrestre ou
espacial; radiofonia - [consultoria em]; radiofonia [assessoria em]; radiofonia;
Procurador: CLEYLTON MENDES PASSOS
No.905813855 23/01/2013
003
Tit.TATIANE ANDRASCHKO AMARO (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14090949000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Atelier 16
NCL(10) 41 decoração de festa, cerimonial e outros
eventos - [assessoria em]; decoração de festa,
cerimonial e outros eventos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905814029 23/01/2013
003
Tit.BRUNO FERNANDES DE ARAUJO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10627788718
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ART DE SER
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905814231 24/01/2013
003
Tit.FERNANDO VINICIUS DE SOUZA CHAGAS
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16726194000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ADVOCACIA CHAGAS & CHAGAS
NCL(10) 45 serviços jurídicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905814410 24/01/2013
003
Tit.DESIGNUS CONSULTORIA EM DESIGN E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13623119000162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Welab Design
NCL(10)
42
consultoria
em
design
e
desenvolvimento de hardware de computador [consultoria em]; desenho industrial - [consultoria
em]; consultoria em design de websites - [consultoria
em]; consultoria em tecnologia da informação (ti)
(serviços de -) - [consultoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905814436 24/01/2013
003
Tit.CACAU FOODS DO BRASIL ALIMENTOS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10285622000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITACAU
NCL(10) 30 adoçantes naturais; alimentos
farináceos; amêndoas (confeitos de -); amêndoas
torradas; amendoins (confeitos de -); amido para uso
alimentar; bebidas à base de cacau; bebidas à base
de chocolate; biscoitos amanteigados; biscoitos de
água e sal; bolachas; bolos; bombons; brioches;
chocolate; confeitos *; doces [confeitos]; geléia real;
geléias de frutas [confeitos]; massas [alimentares];
pãezinhos; pão; pudins; waffles; amendoim doce;
bala comestível; brigadeiro, cajuzinho e quindim;
cacau [doce de-]; floco de cereal; frozens [iogurte
congelado]; goiabada; pipoca doce [pronta]; pipoca
salgada [pronta]; suspiro;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905814509 24/01/2013
Tit.ROMIBRAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03970775000188

003

CFE(4) 1.5.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 10 anéis para dentição; cadeiras de
dentistas; espelhos para dentistas; odontológico
(brocas para uso -); odontológicos (aparelhos -)
elétricos; abre-boca [instrumento odontológico];
agulha para odontologia; aparelho dentário; aparelho
ortodôntico; aparelho ou instrumento odontológico;
boticão para dentista; cuspideira para uso medicinal;
Procurador: CGM ASSESSORIA LTDA.

[massa alimentícia]; capeletti [massa alimentícia];
complemento/ suplemento alimentar composto por
cereais [não medicinal]; empada; empadão; esfiha;
farinha integral [uso alimentar]; farinha para sopa;
floco de cereal; guaraná [pó para preparar bebida];
lasanha; nhoque; pipoca doce [pronta]; pipoca
salgada [pronta]; quibe; salgadinho, exceto croquete;
vinagre de álcool; vinagre de erva; vinagre de leite;
vinagre de vinho;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905814533 24/01/2013
Tit.SUEF TONINATO COMERCIO DE
CONFECÇÕES LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05299419000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUEF

003

No.905814525 24/01/2013
003
Tit.SAMUEL SCHIAVON DE RIVAS ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01280649000176
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 2.9.1; 26.13.25
NCL(10) 30 açúcar *; adoçantes naturais;
alimentares (massas -); alimentos (essências para -)
[exceto essências etéreas e óleos essenciais];
alimentos farináceos; amêndoas (bolinhos ou
biscoitos de -); amêndoas (confeitos de -); amêndoas
(pasta de -); amêndoas torradas; amendoins
(confeitos de -); amido para uso alimentar; arroz
(tortas de -); aveia (alimentos à base de -); aveia
(farinha de -); aveia (flocos de -); aveia descascada;
aveia moída; batata (farinha de -) para uso alimentar;
bebidas à base de cacau; bebidas à base de café;
bebidas à base de chá; bebidas à base de
chocolate; biscoitos amanteigados; biscoitos de
água e sal; bolachas; bolo (massa para -); bolo (pó
para -); bolos; bolos (flavorizantes para -), exceto
óleos essenciais; bombons; brioches; cacau; cacau
(bebidas à base de -); café; café (bebidas à base de
-); café (bebidas de -) com leite; café (preparações
vegetais para uso como substitutos de-); café
(sucedâneos de -); canela [especiaria]; caramelos
[doces]; cereais (preparações feitas com -); cereais
secos (flocos de -); cevada (farinha de -); cevada
descascada; cevada moída; chá (bebidas à base de
-); chá gelado; chá*; chicória [sucedâneo de café];
chocolate (bebidas à base de -); chocolate (bebidas
de -) com leite; comestíveis (gelados -);
condimentos; confeitos; confeitos para decoração de
árvores de natal; congelado (iogurte -); conservar
alimentos (sal para -); cozinha (sal de -); doces
[confeitos]; doces com hortelã-pimenta; engrossar
sorvetes [cremes gelados] (agentes para -);
espaguete; especiarias; farináceos (alimentos -);
farinha de rosca; farinha de milho; farinha moída
(produtos de -); feijão (farinha de -); frutas (geléias
de -) [confeitos]; glicose para fins culinários; glúten
preparado para fins alimentares; macarrão; maltose;
massas [alimentares]; mel; melaço (xarope de -);
melaço para uso alimentar; pastilhas [confeitos];
pizzas; própolis*; ravióli; soja (farinha de -); soja
(molho de -); sorvetes (pós para preparar -); waffles;
açúcar de fruta; barra dietética de cereais; canelone

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
25
agasalhos
para
as
mãos;
antiderrapantes para botas e sapatos; armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; aventais
[vestuário]; bandanas; bermudas; blazers [vestuário];
bolsos; bonés; botas *; botinas; cachecóis; calçados
*; calçados em geral *; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; capuzes [vestuário]; casacos
[vestuário]; chapéus [chapelaria]; chapéus, bonés
etc; cintos [vestuário]; coletes; combinações
[vestuário]; corpete; espartilhos; faixas [vestuário];
faixas para a cabeça [vestuário]; ginástica (roupa
para -) [colante]; gorros; jaquetas; jardineiras
[vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings [calças];
lenços de pescoço; ligas de meias; luvas [vestuário];
macacões; malhas [vestuário]; meias; pijamas;
polainas; pulôveres; robe; saias; sandálias;
sobretudos [vestuário]; suéteres; ternos; trajes;
vestuário *; xales; baby-doll; bandagem elástica
[vestuário]; boné; chinelo [vestuário comum]; cinta
[vestuário comum]; echarpe; jaleco; poncho;
Procurador: ALEXANDRE PIETRÂNGELO LIMA
No.905814541 24/01/2013
Tit.INGRID KOWALCZUK FERST (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17163768000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FF FERST FOTOS

003

CFE(4) 16.3.1
NCL(10) 41 fotografia;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905814550 24/01/2013
003
Tit.CAMAX CONSTRUÇÕES LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04180492000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ELOX
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CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 37 assentamento de tijolos; construção *;
construção de fábricas; construção de portos;
demolição de edificações; edifícações (limpeza de
fachada de -); montagem de andaimes; perfuração
de poços;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905814568 24/01/2013
003
Tit.VANESSA CORRÊA GONÇALVES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05433822737
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: V&V espaço de saúde

CFE(4) 26.3.23; 27.5.1
NCL(10) 44 aromaterapia - [informação em];
aromaterapia - [consultoria em]; aromaterapia [assessoria em]; aromaterapia; assistência médica [informação em]; assistência médica - [consultoria
em]; assistência médica - [assessoria em];
assistência médica; fisioterapia - [informação em];
fisioterapia - [consultoria em]; fisioterapia [assessoria
em];
fisioterapia;
fisioterapia
[informação em]; fisioterapia - [consultoria em];
fisioterapia - [assessoria em]; fisioterapia; massagem
- [informação em]; massagem - [consultoria em];
massagem - [assessoria em]; massagem; médica
(serviços de clínica-) - [informação em]; médica
(serviços de clínica-) - [consultoria em]; médica
(serviços de clínica-) - [assessoria em]; médica
(serviços de clínica-); psicólogos (serviços de -) [informação em]; psicólogos (serviços de -) [consultoria em]; psicólogos (serviços de -) [assessoria em]; psicólogos (serviços de -);
quiroprática - [informação em]; quiroprática [consultoria em]; quiroprática - [assessoria em];
quiroprática; saúde (serviços de -) - [informação em];
saúde (serviços de -) - [consultoria em]; saúde
(serviços de -) - [assessoria em]; saúde (serviços de
-); serviços de clínica médica - [informação em];
serviços de clínica médica - [consultoria em];
serviços de clínica médica - [assessoria em];
serviços de clínica médica; serviços de saúde em
spa - [informação em]; serviços de saúde em spa [consultoria em]; serviços de saúde em spa [assessoria em]; serviços de saúde em spa; serviços
de terapia - [informação em]; serviços de terapia [consultoria em]; serviços de terapia - [assessoria
em]; serviços de terapia; alimentação natural,
macrobiótica [serviços médicos de nutrição] [informação em]; alimentação natural, macrobiótica
[serviços médicos de nutrição] - [consultoria em];
alimentação natural, macrobiótica [serviços médicos
de nutrição] - [assessoria em]; alimentação natural,
macrobiótica [serviços médicos de nutrição]; análise
e prognóstico nutricional - [informação em]; análise e
prognóstico nutricional - [consultoria em]; análise e
prognóstico nutricional - [assessoria em]; análise e
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prognóstico nutricional; assessoria, consultoria e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica;
assessoria, consultoria e informação em estética
pessoal [tratamento de pele e cabelo] - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
estética pessoal [tratamento de pele e cabelo] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em estética pessoal [tratamento de pele
e cabelo] - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em estética pessoal [tratamento de pele
e cabelo]; assessoria, consultoria e informação em
massagem
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informação em massagem [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em massagem - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em massagem;
assessoria, consultoria e informação em nutrição [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em nutrição - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em nutrição [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em nutrição; assessoria, consultoria e
informação médica - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação médica - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação médica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação médica; assessoria, consultoria e
informação na área médica - [informação em];
assessoria, consultoria e informação na área médica
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação na área médica - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação na área
médica; assessoria, consultoria e informação no
campo da saúde e da medicina - [informação em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
saúde e da medicina - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação no campo da saúde e da
medicina - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da saúde e da medicina;
assessoria, consultoria e informação sobre beleza [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre beleza - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre beleza [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre beleza; assessoria, consultoria e
informação sobre cuidados médicos - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
cuidados médicos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre cuidados médicos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre cuidados médicos; assessoria,
consultoria e informação sobre suplementos
dietéticos e nutrição - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre suplementos
dietéticos e nutrição - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre suplementos
dietéticos e nutrição - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre suplementos
dietéticos e nutrição; assessoria, consultoria e
informações sobre medicina, assistência médica e
odontológica - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre medicina,
assistência médica e odontológica - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
medicina, assistência médica e odontológica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre medicina, assistência médica e
odontológica; consultas médicas [serviços médicos] [informação em]; consultas médicas [serviços
médicos] - [consultoria em]; consultas médicas
[serviços médicos] - [assessoria em]; consultas
médicas [serviços médicos]; estética [tratamento da
pele e cabelo] - [informação em]; estética [tratamento
da pele e cabelo] - [consultoria em]; estética
[tratamento da pele e cabelo] - [assessoria em];
estética [tratamento da pele e cabelo]; estética facial

e corporal - [informação em]; estética facial e
corporal - [consultoria em]; estética facial e corporal [assessoria em]; estética facial e corporal; medicina
chinesa e ayurvédica - [informação em]; medicina
chinesa e ayurvédica - [consultoria em]; medicina
chinesa e ayurvédica - [assessoria em]; medicina
chinesa e ayurvédica; nutricionista [serviço de -] [informação em]; nutricionista [serviço de -] [consultoria em]; nutricionista [serviço de -] [assessoria em]; nutricionista [serviço de -];
orientação nutricional - [informação em]; orientação
nutricional - [consultoria em]; orientação nutricional [assessoria em]; orientação nutricional; orientação
psicológica - [informação em]; orientação psicológica
- [consultoria em]; orientação psicológica [assessoria em]; orientação psicológica; perícia
técnica na área de fisioterapia - [informação em];
perícia técnica na área de fisioterapia - [consultoria
em]; perícia técnica na área de fisioterapia [assessoria em]; perícia técnica na área de
fisioterapia; psicometria [medida da duração e da
intensidade de processos mentais, por meio de
métodos padronizados] - [informação em];
psicometria [medida da duração e da intensidade de
processos mentais, por meio de métodos
padronizados] - [consultoria em]; psicometria
[medida da duração e da intensidade de processos
mentais, por meio de métodos padronizados] [assessoria em]; psicometria [medida da duração e
da intensidade de processos mentais, por meio de
métodos padronizados]; psicoterapia - [informação
em]; psicoterapia - [consultoria em]; psicoterapia [assessoria em]; psicoterapia; quiroprática [sistema
terapêutico que, partindo do pressuposto de que as
doenças resultam de disfunção nervosa, procuram
corrigi-las por manipulação, e por outros cuidados,
de estruturas; quiropraxia] - [informação em];
quiroprática [sistema terapêutico que, partindo do
pressuposto de que as doenças resultam de
disfunção nervosa, procuram corrigi-las por
manipulação, e por outros cuidados, de estruturas;
quiropraxia] - [consultoria em]; quiroprática [sistema
terapêutico que, partindo do pressuposto de que as
doenças resultam de disfunção nervosa, procuram
corrigi-las por manipulação, e por outros cuidados,
de estruturas; quiropraxia] - [assessoria em];
quiroprática [sistema terapêutico que, partindo do
pressuposto de que as doenças resultam de
disfunção nervosa, procuram corrigi-las por
manipulação, e por outros cuidados, de estruturas;
quiropraxia]; reabilitações físicas, mentais e
emocionais [serviços médicos] - [informação em];
reabilitações físicas, mentais e emocionais [serviços
médicos] - [consultoria em]; reabilitações físicas,
mentais e emocionais [serviços médicos] [assessoria em]; reabilitações físicas, mentais e
emocionais [serviços médicos]; serviços de
reabilitação física, motora e emocional prestados a
título de assistência social - [informação em];
serviços de reabilitação física, motora e emocional
prestados a título de assistência social - [consultoria
em]; serviços de reabilitação física, motora e
emocional prestados a título de assistência social [assessoria em]; serviços de reabilitação física,
motora e emocional prestados a título de assistência
social; serviços de terapia - [informação em];
serviços de terapia - [consultoria em]; serviços de
terapia - [assessoria em]; serviços de terapia;
serviços fisioterápicos prestados a título de
assistência social - [informação em]; serviços
fisioterápicos prestados a título de assistência social
- [consultoria em]; serviços fisioterápicos prestados a
título de assistência social - [assessoria em];
serviços fisioterápicos prestados a título de
assistência social; serviços psicológicos prestados a
título de assistência social - [informação em];
serviços psicológicos prestados a título de
assistência social - [consultoria em]; serviços
psicológicos prestados a título de assistência social [assessoria em]; serviços psicológicos prestados a
título de assistência social; spa [serviços médicos
ou estéticos] - [informação em]; spa [serviços
médicos ou estéticos] - [consultoria em]; spa
[serviços médicos ou estéticos] - [assessoria em];
spa
[serviços médicos ou estéticos]; terapia
ocupacional (serviços psicológicos) - [informação
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em]; terapia ocupacional (serviços psicológicos) [consultoria em]; terapia ocupacional (serviços
psicológicos) - [assessoria em]; terapia ocupacional
(serviços psicológicos); yoga e yogaterapia,
meditação e filosofia da índia [terapias alternativas] [informação em]; yoga e yogaterapia, meditação e
filosofia da índia [terapias alternativas] - [consultoria
em]; yoga e yogaterapia, meditação e filosofia da
índia [terapias alternativas] - [assessoria em]; yoga e
yogaterapia, meditação e filosofia da índia [terapias
alternativas]; medicina alternativa (serviços de -) [informação em]; medicina alternativa (serviços de -)
- [consultoria em]; medicina alternativa (serviços de ) - [assessoria em]; medicina alternativa (serviços de
-); aconselhamento em questões de saúde [informação em]; aconselhamento em questões de
saúde - [consultoria em]; aconselhamento em
questões
de
saúde
[assessoria
em];
aconselhamento em questões de saúde;
Procurador: VIVIANE BEYRUTH
No.905814584 24/01/2013
Tit.J V FERREIRA BRINDES ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10914960000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JOTARONI BRINDES

003

comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de refrigeração; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de móveis; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de cana; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
chifre; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de cortiça; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de junco; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de vime; comércio (através de
qualquer meio) de tapeçarias murais; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: LUANA KLAUS
No.905814606 24/01/2013
003
Tit.SAMUEL SCHIAVON DE RIVAS ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01280649000176
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
apoio de cabeça [móveis]; armários; armários para
toalhas [móveis]; bancos [móveis]; cadeiras
[assentos]; camas (guarnições não metálicas para -);
camas *; divisórias de madeira para móveis;
escritório (móveis para -); guarnições não metálicas
para móveis; mesa (carrinhos de servir à -) [móveis];
mesas *; mesas de metal; móveis (divisórias de
madeira para -); móveis (guarnições não metálicas
para -); móveis (rodízios não metálicos para -);
móveis de metal; móveis para escritório; porta-livros
[móveis]; portas para móveis; prateleiras para
arquivos [móveis]; prateleiras para móveis; toalhas
(armários para -) [móveis]; vitrines [móveis]; balcão
[móvel]; cama-beliche; cama-mesa [mobiliário];
estantes [móveis]; sofá-cama; divisórias [móveis];
Procurador: LUANA KLAUS
No.905814630 24/01/2013
Tit.VAGNER SEBASTIÃO ELIAS DE SOUSA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15114968000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GARROTE JEANS WEAR

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; anotações (blocos
para -); anotações (blocos para -); blocos para
anotações; brasões [sinetes]; calendários; canetas;
canetas [material de escritório]; canetas para
desenho; canetas-tinteiro; catálogos; cheques
(porta-talão de -); descanso para copos de cerveja;
descansos de papel
redondos para mesa;
descansos de papel para copos ou garrafas; gráficas
(reproduções -); impressão (conjuntos portáteis para
-) [material de escritório]; impresso (material -); lápis;
porta passaporte; porta-canetas; porta-talão de
cheques; reproduções gráficas; adesivo para álbum
de figurinha; agenda; anel de papel e papelão para
charuto; anuário; apara de papel; bobina de papel e
papelão; bolacha para chope [descanso para copo
de cerveja]; caderneta de nota; caneta com multi-uso
[p.e. caneta-relógio, caneta-lanterna]; caneta comum
ou de precisão para desenho técnico; cartão; portalápis;
Procurador: ALEXANDRE PIETRÂNGELO LIMA
No.905814592 24/01/2013
003
Tit.ELIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07543544000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ST PIERRE AMBIENTES PLANEJADOS

CFE(4) 2.9.1; 26.13.25
NCL(10) 31 aveia; cereais em grãos, não
processados; grãos [cereais]; plantas (sementes de ); semente de gergelim;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905814614 24/01/2013
003
Tit.SAMUEL SCHIAVON DE RIVAS ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01280649000176
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: SAMUEL FRANCISCO DA SILVA
SANTOS

CFE(4) 2.9.1; 26.13.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905814622 24/01/2013
003
Tit.ELIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07543544000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ST PIERRE AMBIENTES PLANEJADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de iluminação;

003

No.905814649 24/01/2013
003
Tit.PARCERIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03079048000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TVABC.TV
NCL(10) 41 rádio e televisão (produção de
programas de -); televisão (programas de
entretenimento de -); televisão e rádio (produção de
programas de -); serviços de concepção de
programas de tv/rádio;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905814657 24/01/2013
003
Tit.PAOLA STEPHANIE DE ALMEIDA GONZALES ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16815168000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMPLANTOCARD
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CFE(4) 26.13.25; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 44 odontologia;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905814665 24/01/2013
003
Tit.SONNE ENERGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09072113000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Smart
NCL(10) 21 aquecedor não elétrico de água ou ar
para uso doméstico;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905814673 24/01/2013
003
Tit.EDUARDO FREITAS DE SOUZA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31869337816
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Dev Day
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -) - [informação em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
conferências (organização e apresentação de -) [assessoria em]; conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -) - [informação em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
congressos (organização e apresentação de -) [assessoria em]; congressos (organização e
apresentação de -); seminários (organização e
apresentação de -) - [informação em]; seminários
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
seminários (organização e apresentação de -) [assessoria em]; seminários (organização e
apresentação de -); simpósios (organização e
apresentação de -) - [informação em]; simpósios
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
simpósios (organização e apresentação de -) [assessoria em]; simpósios (organização e
apresentação de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905814681 24/01/2013
Tit.UNIFORT LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41916347000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CABOFORT

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 12 motocicletas;
Procurador: MINASMARCA & PATENTE SC LTDA
No.905814690 24/01/2013
Tit.VAGNER SEBASTIÃO ELIAS DE SOUSA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15114968000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GARROTE JEANS WEAR

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 bermudas; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; combinações [vestuário];
confeccionado (vestuário -); couro (roupas de -);
couro (roupas de imitação de -); macacões; malhas
[vestuário]; praia (roupas de -); robe; roupa de baixo;
roupa para ginástica; roupa para ginástica [colante];
roupas de banho; roupas de couro; roupas de
fantasia; roupas de imitação couro; roupões de
banho; saias; saias-calças; sobretudos [vestuário];
ternos; trajes; trajes de banho; vestuário *; bermuda
para prática de esporte;
Procurador: SAMUEL FRANCISCO DA SILVA
SANTOS
No.905814703 24/01/2013
003
Tit.RAGE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01030411000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RAGE HOSPITALAR

CFE(4) 11.3.1; 26.1.3; 27.5.1
NCL(10)
41
congressos
(organização
e
apresentação de -); entretenimento; festas
(planejamento de -) - [consultoria em]; festas
(planejamento de -) - [assessoria em]; festas
(planejamento de -); organização e apresentação de
congressos - [consultoria em]; organização e
apresentação de congressos - [assessoria em];
organização e apresentação de congressos;
planejamento de festas - [consultoria em];
planejamento de festas - [assessoria em];
planejamento de festas; animação de festa;
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -) [consultoria em]; cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -) - [assessoria em]; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -); decoração de festa,
cerimonial e outros eventos - [consultoria em];
decoração de festa, cerimonial e outros eventos [assessoria em]; decoração de festa, cerimonial e
outros eventos;
Procurador: FLÁVIA COUTO PODADERA
No.905814720 24/01/2013
Tit.MARCOS ROBERTO DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26728633855
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: cont@bil.com

CFE(4) 2.1.25
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
gestão (consultoria em -) de negócios; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
refrigeração; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos científicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
dentários; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos médicos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos ortopédicos;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas;
comércio (através de qualquer meio) de material de
sutura; comércio (através de qualquer meio) de
material para curativos; comércio (através de
qualquer meio) de material para obturações
dentárias; comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
preparações higiênicas para uso medicinal; gestão
pública/privada; comércio no atacado ou varejo de
preparações sanitárias farmacêuticas ou veterinárias
e suprimentos médicos.;
Procurador: F PRADO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LIMITADA
No.905814711 24/01/2013
003
Tit.COORDINARE PROMOÇÕES E EVENTOS /S/
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07875464000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Festa de A a Z

003

CFE(4) 24.17.17; 26.11.2; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 35 contabilidade - [informação em];
contabilidade - [consultoria em]; contabilidade [assessoria em]; contabilidade; declarações de
impostos (preparação de -); administração de
empresa; assessoria, consultoria e informação em
contabilidade - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em contabilidade [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em contabilidade - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade; elaboração de declaração de imposto
de renda; ouvidoria - [consultoria em]; ouvidoria [assessoria em]; ouvidoria; perícia contábil; perícia
técnica na área contábil;
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
No.905814746 24/01/2013
Tit.J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01536754000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PENSAR

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); competições (organização de -) [educação ou
entretenimento]; conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de colóquios;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento]; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; seminários (organização e apresentação
de -); simpósios (organização e apresentação de -);
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino]; assessoria,
consultoria e informação ensino; organização de
programas de intercâmbio cultural e educativo.;
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.905814754 24/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,
SERVIÇOS PARA CASAMENTOS E EVENTOS
SOCIAIS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11050047000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ABRAFESTA
NCL(10) 41 exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos; organização de exposições
para fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de colóquios; organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios;
treinamento prático [demonstração]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -); curso técnico de formação; cursos
livres [ensino]; organização de programas de
intercâmbio cultural e educativo.; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
representação de classe, a saber, promoção de lazer
e entretenimento; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, apresentação
de cursos, treinamentos, palestras e seminários;
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905814762 24/01/2013
Tit.R F PELICHO - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15685239000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: U UNICA JOIAS BRASIL

CFE(4) 17.2.1; 17.2.17; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de pedras preciosas;
Procurador: JOSE RODOLFO MAZZONI
No.905814770 24/01/2013
003
Tit.CONCEIÇÃO, RODRIGUES & ROMEU LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16745873000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EDL GESTÃO AMBIENTAL

CFE(4) 5.1.5; 27.5.1
NCL(10) 35 terceirização [assistência empresarial] [assessoria
em];
terceirização
[assistência
empresarial]; administração comercial - [assessoria
em]; administração comercial; apoio administrativo e
secretariado - [assessoria em]; apoio administrativo
e secretariado; assessoria, consultoria e informação
empresarial - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação empresarial;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905814789 24/01/2013
003
Tit.DM 10 BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15242039000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPORT CARE

003
CFE(4) 27.5.1,11
NCL(10) 03 produtos para limpeza;
Procurador: FRANCISCO SIMÕES FILHO
No.905814797 24/01/2013
003
Tit.EDUARDO FREITAS DE SOUZA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31869337816
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Test Day
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -) - [informação em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
conferências (organização e apresentação de -) -

[assessoria em]; conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -) - [informação em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
congressos (organização e apresentação de -) [assessoria em]; congressos (organização e
apresentação de -); seminários (organização e
apresentação de -) - [informação em]; seminários
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
seminários (organização e apresentação de -) [assessoria em]; seminários (organização e
apresentação de -); simpósios (organização e
apresentação de -) - [informação em]; simpósios
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
simpósios (organização e apresentação de -) [assessoria em]; simpósios (organização e
apresentação de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905814800 24/01/2013
003
Tit.TATYANNY PAULA PINTO DA COSTA SANTOS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30791147878
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CANDHIE
NCL(10) 14 abotoaduras; adereço (alfinetes de -);
adereços [jóias e bijuterias]; ágatas; alfinetes de
adereço; alfinetes de gravatas; alfinetes de metal
precioso; âmbar amarelo (jóias e bijuterias de -);
amuletos [jóias e bijuterias]; âncoras [relojoaria];
anéis [jóias e bijuterias]; arte (objetos de -) de metal
precioso; berloques [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); brincos; broches [jóias e
bijuterias]; bustos de metal precioso; caixas de metal
precioso; caixas de relógios de pulso; caixas para
jóias; calçados (ornamentos para -) de metal
precioso; chapéus (ornamentos de) [de metal
precioso]; chaveiros de bijuteria; cloisonné [jóias e
bijuterias]; colares [jóias e bijuterias]; contas para a
fabricação de bijuterias; correntes [jóias e bijuterias];
correntes de relógios; cronógrafos [relógios];
diamantes; emblemas de metal precioso; espinélio
[pedras preciosas]; estátuas de metal precioso;
estatuetas de metal precioso; estojos de relógios de
pulso; estojos para relojoaria; fios de metal precioso
[jóias e bijuterias]; gravatas (alfinetes de -); gravatas
(prendedores de -); imitações de pedras preciosas;
irídio; joalheria / bijuteria (artigos de -); jóias (caixas
para -); jóias e bijuterias de âmbar amarelo; ligas de
metal precioso; lingotes de metais preciosos;
medalhas; medalhões [jóias e bijuterias]; metais
preciosos não trabalhados ou semitrabalhados;
metal precioso (estatuetas de -); metal precioso (fios
de -) [jóias e bijuterias]; moedas; olivina [pedra
preciosa]; ornamentos de chapéus [de metal
precioso]; ornamentos para calçados [de metal
precioso]; ósmio; ouro (fios de -) [joalheria]; ouropel
(objetos de -); paládio; pedras preciosas; pedras
preciosas (imitações de -); pedras semipreciosas;
penduricalhos [jóias e bijuterias]; pérolas [jóias e
bijuterias]; pérolas de ambroide [âmbar prensado];
platina [metal]; prata (fios de -); prata fiada; prata
semitrabalhada ou batida; preciosas (imitações de
pedras -); prendedores de gravatas; pulseiras [jóias
e bijuterias]; pulseiras de relógio; pulseiras de
relógios; relógios (correntes de -); relógios (pulseiras
de -); relógios de pulso; ródio; rutênio; água-marinha;
alexandrita [pedra preciosa]; ametista; argola de uso
pessoal [bijuteria]; balangandã [ornamento ou
amuleto, ordinariamente de metal, em forma de figa,
medalha, pendente de broche, argola ou pulseira];
botton/broche; bracelete de qualquer material
[jóia/bijuteria]; brilhante [jóia]; camafeu (broche);
chaveiros para uso pessoal [exceto tipo carteira];
contas de ouro para jóia; coral para manufatura de
jóia; display para cronômetro e relógio; elo de metal
precioso; esmeralda; lápis-lazúli [lazurita=pedra
ornamental]; ônix; relógio de quartzo; rubi; safira;
tarraxa para brinco; tiara; topázio; tornozeleira
(jóia/bijuteria); turmalina [pedra preciosa]; turquesa
[pedra preciosa];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905814819 24/01/2013
003
Tit.MARCEL LUIZ COSTA FERREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22489852825
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Procurador: EMBRAMARCAS - EMPRESA
BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CIDADE DOS PERFUMES

No.905814851 24/01/2013
003
Tit.DM 10 BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15242039000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPORT CARE

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 27.5.1,11
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes; comércio (através de qualquer
meio) de material de limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar;
Procurador: FRANCISCO SIMÕES FILHO

No.905814827 24/01/2013
003
Tit.MARQUES ALIMENTOS LTDA ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15398627000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Assados Churrasco Delivery

No.905814860 24/01/2013
Tit.J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01536754000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PENSAR

003

eletricidade; lavadoras de alta pressão; tesouras
elétricas; lavadora a gás; lavadora de roupa e de
louça;
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.905814886 24/01/2013
003
Tit.DM 10 BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15242039000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPORT CLEAN

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 21 baldes; escovas para esfregar;
esfregões para limpeza; espanadores de móveis;
esponjas para uso doméstico; estopa de algodão
para limpeza; estopa para limpeza; instrumentos de
limpeza [manuais]; lã de aço para limpeza; latas de
lixo; lixeiras; luvas para polir; materiais para polir
[exceto preparações, papel e pedra]; panos de
limpeza; panos de pó; panos para limpeza de chão;
porta-papel higiênico; porta-sabonetes; utensílios de
uso doméstico; vassouras; pano emborrachado para
limpeza; rodo;
Procurador: FRANCISCO SIMÕES FILHO
No.905814894 24/01/2013
Tit.FUNDAÇÃO L'HERMITAGE (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01444385000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: REDE RCE EDUCAÇÃO E VALORES

CFE(4) 27.5.1; 27.5.8; 29.1.1,7
NCL(10) 43 churrascaria [restaurante];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905814835 24/01/2013
003
Tit.S.D.L. - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
LOTÉRICA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04992909000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PIPOCA PREMIADA
NCL(10) 41 venda de bilhetes de loteria;
Procurador: MARCO VINÍCIO MARTINS DE SÁ
No.905814843 24/01/2013
Tit.RABELO NITZ CONSULTORIA LTDA-ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16751226000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 agências de publicidade; publicidade;

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; blocos para
anotações;
catálogos;
circulares;
decalques;
folhetos; impressas (publicações -); impressos
[gravuras]; jornais; manuais [impressos]; panfletos;
periódicos;
publicações
impressas;
revistas
[periódicos]; revistas em quadrinhos; anuário;
enciclopédia; publicações em fascículos impressos;
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.905814878 24/01/2013
003
Tit.ZHEJIANG KAIXUAN SEWING MACHINE CO.,
LTD (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8935572
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Kaixuan

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 07 aspiradores de pó; bombas a vácuo
[máquinas]; cortadeiras (máquinas -); cortadores
[máquinas]; corta-palhas; costura (máquinas para -);
estampagem (máquinas para -); geradores de

003

CFE(4) 3.7.24; 26.4.5; 27.5.1
NCL(10) 41 academias [educação]; apresentação de
espetáculos ao vivo; bibliotecas [empréstimo de
livros]; bibliotecas itinerantes (serviços de -); cinema
(estúdios de -); clubes (serviços de -) [lazer ou
educação]; colônia de férias; colóquios (organização
e apresentação de -); competições (organização de ) [educação ou entretenimento]; conferências
(organização e apresentação de -); congressos
(organização e apresentação de -); cursos por
correspondência; divertimento; edição de videoteipe;
editoração eletrônica; educação (informações sobre ) [instrução] - [informação em]; educação
(informações sobre -) [instrução] - [consultoria em];
educação (informações sobre -) [instrução] [assessoria em]; educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -) - [informação
em]; educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); educação física; educação
religiosa; empréstimos de livros [biblioteca]; ensino
(serviços de -); entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -); escolas de
enfermagem; escolas em regime de internato;
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); estúdios de cinema; estúdios de
gravação (serviços de -); exposições (organização
de -) para fins culturais ou educativos; férias (colônia
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de -); festas (planejamento de -); filmagem em vídeo;
fotografia; fotográficas (reportagens -); informações
sobre educação [instrução]; informações sobre
entretenimento [lazer]; informações sobre recreação;
instrução (serviços de -) - [informação em]; instrução
(serviços de -) - [consultoria em]; instrução (serviços
de -) - [assessoria em]; instrução (serviços de -);
internato (escolas em regime de -); livros (publicação
de -); oficinas de trabalho (organização e
apresentação de -) [treinamento]; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização de desfiles de moda para fins de
entretenimento; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]; organização de exposições
para fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de colóquios; organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios;
orientação [treinamento] - [informação em];
orientação [treinamento] - [consultoria em];
orientação [treinamento] - [assessoria em];
orientação [treinamento]; orientação vocacional;
planejamento de festas; prático (treinamento -)
[demonstração]
[informação
em];
prático
(treinamento -) [demonstração] - [consultoria em];
prático (treinamento -) [demonstração] - [assessoria
em]; prático (treinamento -) [demonstração];
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; publicação
de livros; publicação de textos [exceto para
publicidade]; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos;
publicações
eletrônicas
on-line
(provimento de-) [não downloadable]; rádio
(programas de entretenimento de -); rádio e televisão
(aluguel de aparelhos de -); rádio e televisão
(produção de programas de -) - [informação em];
rádio e televisão (produção de programas de -) [consultoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [assessoria em]; rádio e televisão
(produção de programas de -); recreação
(informações sobre -); recreação (provimento de
instalações para -); redação de textos, exceto
publicitários; religiosa (educação -); seminários
(organização e apresentação de -); serviços de
bibliotecas itinerantes; serviços de instrução de aulas
de atividade física; serviços de layout, exceto para
fins publicitários; shows (produção de -); simpósios
(organização e apresentação de -); teatrais
(produções -); teatro de variedades [espetáculos
musicais]; televisão (programas de entretenimento
de -); televisão e rádio (produção de programas de ); textos (publicação de -) [exceto para publicidade];
textos
(redação
de-),
exceto
publicitários;
treinamento
prático
[demonstração];
vídeos
(produção de -); assessoria, consultoria e informação
em atividades desportivas e culturais; assessoria,
consultoria e informação em edição; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação em educação
física; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino]; assessoria,
consultoria e informação ensino; clube de livro e
disco [lazer ou educação]; clube de vídeo game e
vídeo cassete [lazer ou educação]; companhia
teatral (serviços de -); curso de ciências ocultas;
curso de idioma; curso técnico de formação; cursos
livres [ensino]; decoração de festa, cerimonial e
outros eventos; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque]; história [ensino de -];
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo.;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; redação de
textos, exceto para publicidade [ompi]; reserva e
emissão de bilhetes para shows; serviços de
caligrafia [ompi]; serviços de concepção de
programas de tv/rádio; serviços de educação,
prestados a título de assistência social; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social; universidade [serviço de
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educação]; venda de ingressos para shows e
espetáculos; escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.905814908 24/01/2013
003
Tit.DM 10 BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15242039000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPORT CLEAN

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes; comércio (através de qualquer
meio) de material de limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar;
Procurador: FRANCISCO SIMÕES FILHO
No.905814916 24/01/2013
003
Tit.GEOVANA GALITO DE OLIVEIRA - ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17444967000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Noryam

CFE(4) 26.4.1
NCL(10) 09 apoios para os pulsos [informática];
arquivos de imagem [downloadable]; arquivos de
música [downloadable]; audiovisual (aparelhos para
ensino -); bússolas; calibradores; compactos (discos
-) [áudio e vídeo]; compactos (discos -), rom (ingl.);
computador
(periféricos
de
-);
computador
(programas de -) [para download]; computador
(programas de -), gravados; computador (programas
de -), gravados [programas]; computador (programas
operacionais para -) [gravados]; computador
(teclados de -); computadores; computadores
portáteis [laptop]; diapositivos (molduras para -)
[slides] [cromos]; diapositivos [slides] [cromos];
discos compactos [áudio e vídeo]; discos compactos,
rom (ingl.); discos flexíveis [disquetes]; discos
magnéticos; discos ópticos; ensino (aparelhos para ); estojos de dissecação [microscopia]; estojos para
lâminas de microscópio; estojos para óculos;
interfaces [para computadores]; juke boxes
[informática]; laptops; molduras para diapositivos
[slides] [cromos]; mouse [informática]; mouse pads
[informática]; notebook [computadores]; óculos;
óculos (estojos para -); pads (mouse -) [informática];
pen drives; periféricos de computador; programas de
computador [para download]; programas de
computador gravados; programas de jogos de
computador;
programas
operacionais
para
computador [gravados]; projetores de diapositivos
[slides] [cromos]; publicações eletrônicas [para
download]; slides (projetores de -) [diapositivos]
[cromos]; slides [diapositivos] [cromos]; toques para
celulares [downloadable]; caixa [estojo] para guardar

lentes; caixa [estojo] para telefone celular; capas
[estojos] de cd e dvd; cartão de crédito telefônico
codificado magneticamente ou contendo chip; cartão
inteligente [cartão com circuito integrado]; cartão
magnético para abrir portas; cd-rom [disco];
computador de bordo para veículo; disquete para
computador; dvd, disco digital de vídeo; estojo portacds; fita para computador; magneto [magnetismo,
magnético, ímã]; notebook [microcomputador portátil,
menor que o laptop]; porta-cd; porta-disquete;
publicações em cd-rom; publicações fixadas em
meio magnético; software para jogo e entretenimento
[programa
de
computador];
teclado
para
computador; testes, exercícios ou provas de
inteligência (aparelhos e software); toques para
telefone celular [downloadable]; bolsas adaptadas
para laptops; capas para laptops; porta-retratos
digitais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905814924 24/01/2013
003
Tit.101 DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA - EPP.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03408722000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPACE
NCL(10) 32 água de soda; água mineral [bebida];
águas [bebidas]; bebidas não-alcoólicas; coquetéis
não-alcoólicos; fruta (bebidas não alcoólicas à base
de -); frutas (sucos de -); isotônicas (bebidas -); nãoalcoólicas (bebidas -); sidra [não alcoólica]; bebida
em xarope; bebida energética não alcoólica; bebida
fermentada não alcoólica; guaraná [bebida não
alcoólica]; refrigerante [bebida];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905814932 24/01/2013
Tit.INNOVER IND E COM DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11041132000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AF SYSTEM IMPLANTE
OSSEOINTEGRADO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 10 anéis para dentição; anestesia
(aparelhos para -); artificiais (dentes -); artificiais
(maxilares -); dentaduras; dentes artificiais; dentes
artificiais (conjuntos de -) [próteses]; dentição (anéis
para -); maxilares artificiais; odontológico (brocas
para uso -); odontológicos (aparelhos -) elétricos;
odontológicos (aparelhos e instrumentos -); próteses;
abre-boca [instrumento odontológico]; afastador
cirúrgico; agulha para odontologia; aparelho
dentário; aparelho ortodôntico; aparelho ou
instrumento odontológico; broca para dentista
[aparelho];
Procurador: SONIA DE LIMA
No.905814940 24/01/2013
003
Tit.BADABUM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17330213000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BADABUM
NCL(10) 42 hospedagem de web sites - [informação
em]; hospedagem de web sites - [consultoria em];
hospedagem de web sites; análise e processamento
de dados [serviço de informática] - [informação em];
análise e processamento de dados [serviço de
informática] - [consultoria em]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
armazenagem eletrônica de dados; fornecimento de
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mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros) - [consultoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); serviços de análise de processamento de
dados [serviço de informática] - [informação em];
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática]; consultoria em design de
websites - [informação em]; consultoria em design de
websites - [consultoria em]; consultoria em design de
websites;
Procurador: LUIS FERNANDO OSHIRO
No.905814959 24/01/2013
Tit.J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01536754000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SALÃO DO IMÓVEL DE GOIÁS

Marca: NALDEX
NCL(10) 37 construção *; elevadores (instalação e
reparo de -); instalação, manutenção e reparo de
máquinas; manutenção e reparo de automóveis;
pneus (vulcanização de -) [reparo]; reparos
(informação sobre -); assessoria, consultoria e
informação em reparo e manutenção de veículos;
borracharia (serviços de - ); calafetagem; construção
e reparação de obra civil;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905814991 24/01/2013
003
Tit.DEPOSITO REI DOS PISOS E PREMOLDADOS
DE CONCRETO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03325684000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: rei dos pisos materiais de construção

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); conferências (organização e apresentação de ); congressos (organização e apresentação de -);
oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; produção de shows; seminários
(organização e apresentação de -); shows (produção
de -); simpósios (organização e apresentação de -);
vídeos (produção de -);
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.905814967 24/01/2013
003
Tit.101 DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA - EPP.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03408722000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPACE
NCL(10) 33 alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja];
aperitivos *; bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; coquetéis *;
destiladas (bebidas -); destiladas [bebidas alcoólicas]
[espirituosas]; frutas (bebidas alcoólicas contendo -);
licores; menta (licores de -); sidra; uísque; vinho;
vodca; absinto [bebida alcoólica]; bebida energética
alcoólica; bebida fermentada alcoólica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905814975 24/01/2013
003
Tit.HORTALICIA - PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17129183000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VICENTINA
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: ADILSON MARQUES DOS REIS
No.905814983 24/01/2013
003
Tit.TRANSBOR COMÉRCIO DE BORRACHAS
LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09150782000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 7.15.1; 7.15.5,7.15.8-9; 7.15.20
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
amianto; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de ventilação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de cordas e
fios; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de linóleo [piso em manta]; comércio (através
de qualquer meio) de máquinas; comércio (através
de qualquer meio) de máquinas ferramentas;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de pincéis;
comércio (através de qualquer meio) de tintas,
vernizes, lacas; comércio (através de qualquer meio)
de tubos flexíveis não metálicos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905815009 24/01/2013
003
Tit.LAUDELINO RODRIGUES DA SILVA MODAS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17320275000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAFIA BRASILEIRA
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [consultoria em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista - [assessoria em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista [ompi] - [informação em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista [ompi] - [consultoria em];
apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [ompi] [assessoria em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista [ompi]; comércio (através de qualquer meio)
de artigos do vestuário - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [assessoria em];

comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
imitações de couro - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de imitações de couro [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de imitações de couro - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos têxteis - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de roupas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de roupas
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de tecidos
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos;
Procurador: FRANCISCO & MINATTI S/C LTDA
No.905815017 24/01/2013
003
Tit.TRANSBOR COMÉRCIO DE BORRACHAS
LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09150782000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NALDEX
NCL(10) 17 borracha (mangas de -) para proteção
de partes de máquinas; borracha (soluções de-);
borracha sintética; isolantes (materiais -); borracha
[liga, folha, tira, laminado, pó]; elo de borracha; fluido
destinado exclusivamente para calafetar e vedar;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905815025 24/01/2013
Tit.JOSÉ DE SOUZA ROLIM FILHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12587911885
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Consulimp Tecnologia em limpeza

003

CFE(4) 24.17.25; 26.7.25; 27.5.1; 27.5.8,23
NCL(10) 37 edificações (impermeabilização de -);
edifícações (limpeza de fachada de -) - [informação
em]; edifícações (limpeza de fachada de -) [assessoria em]; edifícações (limpeza de fachada de
-); edifícios (limpeza de interiores de -) - [informação
em]; edifícios (limpeza de interiores de -) [assessoria em]; edifícios (limpeza de interiores de -
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); impermeabilização de edificações; limpeza de
fachada de edificações; limpeza de interiores de
edifícios; desentupimento e limpeza de cano e
tubulação; reparação e conservação de adorno
[serviço de manutenção e reparo];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905815033 24/01/2013
Tit.INNOVER IND E COM DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11041132000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AF SYSTEM IMPLANTE
OSSEOINTEGRADO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 cápsulas para uso farmacêutico;
suplemento ou complemento alimentar em pó para
uso medicinal;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905815114 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WHEY BAR LOW CARB

003

CFE(4) 2.1.1; 2.1.16; 3.7.24
NCL(10) 35 promotor de eventos [se comerciais] [informação em]; promotor de eventos [se
comerciais] - [consultoria em]; promotor de eventos
[se comerciais] - [assessoria em]; promotor de
eventos [se comerciais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905815084 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WHEY BAR LOW CARB
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 40 odontologia (serviços técnicos de -) [informação em]; odontologia (serviços técnicos de -)
- [consultoria em]; odontologia (serviços técnicos de ) - [assessoria em]; odontologia (serviços técnicos de
-); confecção de prótese dentária [protético] [informação em]; confecção de prótese dentária
[protético] - [consultoria em]; confecção de prótese
dentária [protético] - [assessoria em]; confecção de
prótese dentária [protético]; odontologia [serviço
técnico de -] - [informação em]; odontologia [serviço
técnico de -] - [consultoria em]; odontologia [serviço
técnico de -] - [assessoria em]; odontologia [serviço
técnico de -];
Procurador: SONIA DE LIMA
No.905815041 24/01/2013
003
Tit.MARTINY E GRIEBELER LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11226672000136
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: URWALD
NCL(10) 32 cerveja; cerveja de gengibre; cerveja
não fermentada [mosto de cerveja]; gengibre
(cerveja de -); lúpulo (extratos de -) para fabricar
cerveja; malte [cerveja];
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
No.905815050 24/01/2013
003
Tit.TRANSBOR COMÉRCIO DE BORRACHAS
LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09150782000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NALDEX
NCL(10) 07 aparelhos elétricos para vedar materiais
plásticos [embalagem]; máquinas para içamento;
transportadores [máquinas]; máquinas para o
processamento de plásticos;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905815076 24/01/2013
Tit.JOSE AUGUSTO DE CARVALHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03379113808
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 05 albumina (alimentos à base de -) para
uso medicinal; albumina (preparações à base de -)
para
uso
medicinal;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
aminoácidos para uso medicinal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905815122 24/01/2013
Tit.FLOEMA COSMETICOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04697418000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SOLEIL PROFESSIONALS

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 alimentos farináceos; barras de cereais
hiperprotéicas; cacau (bebidas à base de -); cacau
(bebidas de -) com leite; cereais (preparações feitas
com -); cereais secos (flocos de -); engrossar creme
batido (preparações para -); farinhas*; germen de
trigo para alimentação humana; barra dietética de
cereais; complemento/ suplemento
alimentar
composto por cereais [não medicinal]; farinha
integral [uso alimentar]; floco de cereal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905815092 24/01/2013
003
Tit.TRANSBOR COMÉRCIO DE BORRACHAS
LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09150782000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NALDEX
NCL(10) 40 informação sobre tratamento de
materiais;
materiais
(informação
sobre
processamento de -); injeção de plástico [serviço de
-];
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905815106 24/01/2013
Tit.MAIZA DE ANDRADE CHAB (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10259150000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GUARANÁ PERUANO POWER

CFE(4) 1.3.16; 27.3.15; 27.5.1
NCL(10) 03 cosméticos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905815130 24/01/2013
003
Tit.ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL
GRANDE FLORIANOPOLIS (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 83594788000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIDAL RAMOS OPEN SHOPPING

003

CFE(4) 10.3.11-12; 27.5.1; 27.5.8; 29.1.12
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-) - [informação em];
aconselhamento a consumidores (informação
comercial e-) - [consultoria em]; aconselhamento a
consumidores
(informação
comercial
e-)
[assessoria em]; aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); agências de informação
comercial - [informação em]; agências de informação
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comercial - [consultoria em]; agências de informação
comercial - [assessoria em]; agências de informação
comercial; aluguel de espaço publicitário [informação em]; aluguel de espaço publicitário [consultoria em]; aluguel de espaço publicitário [assessoria em]; aluguel de espaço publicitário;
assessoria em gestão comercial ou industrial [informação em]; assessoria em gestão comercial ou
industrial - [consultoria em]; assessoria em gestão
comercial ou industrial - [assessoria em]; assessoria
em gestão comercial ou industrial; assessoria em
gestão de negócios - [informação em]; assessoria
em gestão de negócios - [consultoria em]; assessoria
em gestão de negócios - [assessoria em]; assessoria
em gestão de negócios; atualização de material
publicitário - [informação em]; atualização de
material publicitário - [consultoria em]; atualização de
material publicitário - [assessoria em]; atualização de
material publicitário; captação de patrocínio [informação em]; captação de patrocínio [consultoria em]; captação de patrocínio [assessoria em]; captação de patrocínio; comercial
ou industrial (assessoria em gestão -) - [informação
em]; comercial ou industrial (assessoria em gestão -)
- [consultoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -) - [assessoria em]; comercial ou
industrial (assessoria em gestão -); consultoria em
organização de negócios - [informação em];
consultoria em organização de negócios [consultoria em]; consultoria em organização de
negócios - [assessoria em]; consultoria em
organização de negócios; consultoria profissional em
negócios - [informação em]; consultoria profissional
em negócios - [consultoria em]; consultoria
profissional em negócios - [assessoria em];
consultoria profissional em negócios; espaço
publicitário (aluguel de -) - [informação em]; espaço
publicitário (aluguel de -) - [consultoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -) - [assessoria em]; espaço
publicitário (aluguel de -); exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários [informação em]; exposições (organização de -) para
fins comerciais ou publicitários - [consultoria em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors] - [informação em]; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors] - [consultoria em]; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors] - [assessoria em];
externa (publicidade -) [letreiros, outdoors]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [informação em]; feiras (organização
de -) para fins comerciais
ou publicitários [consultoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [assessoria em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; gestão (consultoria em -) de negócios [informação em]; gestão (consultoria em -) de
negócios - [consultoria em]; gestão (consultoria em -)
de negócios - [assessoria em]; gestão (consultoria
em -) de negócios; industrial ou comercial
(assessoria em gestão -) - [informação em]; industrial
ou comercial (assessoria em gestão -) - [consultoria
em]; industrial ou comercial (assessoria em gestão -)
- [assessoria em]; industrial ou comercial (assessoria
em gestão -); informação comercial (agências de -) [informação em]; informação comercial (agências de
-) - [consultoria em]; informação comercial (agências
de -) - [assessoria em]; informação comercial
(agências de -); informação comercial e
aconselhamento a consumidores - [informação em];
informação comercial e aconselhamento a
consumidores - [consultoria em]; informação
comercial e aconselhamento a consumidores [assessoria
em];
informação
comercial
e
aconselhamento a consumidores; informações
(levantamento de -) de negócios - [informação em];
informações (levantamento de -) de negócios [consultoria em]; informações (levantamento de -) de
negócios
[assessoria
em];
informações
(levantamento de -) de negócios; informações de
negócios - [informação em]; informações de
negócios - [consultoria em]; informações de negócios
- [assessoria em]; informações de negócios;
levantamentos de informações de negócios -
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[informação em]; levantamentos de informações de
negócios - [consultoria em]; levantamentos de
informações de negócios - [assessoria em];
levantamentos de informações de negócios;
marketing - [informação em]; marketing - [consultoria
em]; marketing - [assessoria em]; marketing;
marketing (estudos de -) - [informação em];
marketing (estudos de -) - [consultoria em];
marketing (estudos de -) - [assessoria em];
marketing (estudos de -); material publicitário
(atualização de -) - [informação em]; material
publicitário (atualização de -) - [consultoria em];
material publicitário (atualização de -) - [assessoria
em]; material publicitário (atualização de -); material
publicitário (distribuição de -) - [informação em];
material publicitário (distribuição de -) - [consultoria
em]; material publicitário (distribuição de -) [assessoria em]; material publicitário (distribuição de
-); negócios (assessoria em gestão de -) [informação em]; negócios (assessoria em gestão de
-) - [consultoria em]; negócios (assessoria em gestão
de -) - [assessoria em]; negócios (assessoria em
gestão de -); negócios (avaliações de -) [informação em]; negócios (avaliações de -) [consultoria em]; negócios (avaliações de -) [assessoria em]; negócios (avaliações de -);
negócios (consultoria em gestão de -) - [informação
em]; negócios (consultoria em gestão de -) [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão de
-) - [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão
de -); negócios (consultoria em gestão e organização
de -) - [informação em]; negócios (consultoria em
gestão e organização de -) - [consultoria em];
negócios (consultoria em gestão e organização de -)
- [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (consultoria profissional
em -) - [informação em]; negócios (consultoria
profissional em -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria profissional em -) - [assessoria em];
negócios (consultoria profissional em -); negócios
(informações de -) - [informação em]; negócios
(informações de -) - [consultoria em]; negócios
(informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (pesquisa em -) [informação em]; negócios (pesquisa em -) [consultoria em]; negócios (pesquisa em -) [assessoria em]; negócios (pesquisa em -); opinião
(pesquisas de -) - [informação em]; opinião
(pesquisas de -) - [consultoria em]; opinião
(pesquisas de -) - [assessoria em]; opinião
(pesquisas de -); organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [assessoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; patrocínio (captação
de - ) - [informação em]; patrocínio (captação de - ) [consultoria em]; patrocínio (captação de - ) [assessoria em]; patrocínio (captação de - );
pesquisa de marketing - [informação em]; pesquisa
de marketing - [consultoria em]; pesquisa de
marketing - [assessoria em]; pesquisa de marketing;
pesquisa em negócios - [informação em]; pesquisa
em negócios - [consultoria em]; pesquisa em
negócios - [assessoria em]; pesquisa em negócios;
pesquisas de opinião - [informação em]; pesquisas
de opinião - [consultoria em]; pesquisas de opinião [assessoria em]; pesquisas de opinião; preços
(comparação de-) - [informação em]; preços
(comparação de-) - [consultoria em]; preços
(comparação de-) - [assessoria em]; preços

(comparação de-); promoção de vendas [para
terceiros] - [informação em]; promoção de vendas
[para terceiros] - [consultoria em]; promoção de
vendas [para terceiros] - [assessoria em]; promoção
de vendas [para terceiros]; publicidade - [informação
em]; publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria
em];
publicidade;
administração
comercial - [informação em]; administração
comercial - [consultoria em]; administração comercial
- [assessoria em]; administração comercial;
administração comercial de shopping center [informação em]; administração comercial de
shopping center - [consultoria em]; administração
comercial de shopping center - [assessoria em];
administração comercial de shopping center; anúncio
- [informação em]; anúncio - [consultoria em];
anúncio - [assessoria em]; anúncio; apoio
administrativo e secretariado - [informação em];
apoio administrativo e secretariado - [consultoria
em]; apoio administrativo e secretariado [assessoria em]; apoio administrativo e secretariado;
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda - [informação em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[consultoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[assessoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em franquia, exceto licenciamento da propriedade
intelectual [gestão comercial] - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em franquia, exceto
licenciamento da propriedade intelectual [gestão
comercial] - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade
intelectual
[gestão
comercial];
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios e comercialização de produtos sob contrato
de franquia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em gestão
de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais; assessoria,
consultoria e informação em investigações,
avaliações e pesquisas em negócios - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação em marketing [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em negócios relacionados à estratégia,
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marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação em promoção de vendas - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; assessoria,
consultoria e informação empresarial - [informação
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação empresarial - [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial; assessoria, consultoria e informação
sobre organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas de opinião
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas de opinião - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas de opinião;
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising [gestão comercial] - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising [gestão comercial] - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising [gestão comercial] - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising
[gestão
comercial];
assessoria,
consultoria e informações sobre marketing [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing; atendimento ao
cliente [s.a.c.; serviço de orientação ao consumidor] [informação em]; atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor] - [consultoria
em]; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor] - [assessoria em];
atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de orientação
ao consumidor]; estudos e pareceres pertinentes à
macro e microeconomia, serviços estes prestados
com fins de assessoria na gestão de negócios e
operação de uma empresa comercial - [informação
em]; estudos e pareceres pertinentes à macro e
microeconomia, serviços estes prestados com fins
de assessoria na gestão de negócios e operação de
uma empresa comercial - [consultoria em]; estudos e
pareceres pertinentes à macro e microeconomia,
serviços estes prestados com fins de assessoria na
gestão de negócios e operação de uma empresa
comercial - [assessoria em]; estudos e pareceres
pertinentes à macro e microeconomia, serviços estes
prestados com fins de assessoria na gestão de
negócios e operação de uma empresa comercial;
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising [informação em]; franchising (venda e licenciamento
de -), tratando-se de administração de negócios em
franchising - [consultoria em]; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising - [assessoria em];
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising;
informação comercial e aconselhamento a
consumidores [ompi] - [informação em]; informação
comercial e aconselhamento a consumidores [ompi]
- [consultoria em]; informação comercial e
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aconselhamento a consumidores [ompi] - [assessoria
em]; informação comercial e aconselhamento a
consumidores [ompi]; organização e administração
de empresa - [informação em]; organização e
administração de empresa - [consultoria em];
organização e administração de empresa [assessoria em]; organização e administração de
empresa; pesquisa de mercado - [informação em];
pesquisa de mercado - [consultoria em]; pesquisa de
mercado - [assessoria em]; pesquisa de mercado;
programa de qualidade total [gestão empresarial] [informação em]; programa de qualidade total
[gestão empresarial] - [consultoria em]; programa de
qualidade total [gestão empresarial] - [assessoria
em]; programa de qualidade total [gestão
empresarial]; promoção de venda para terceiros
[publicidade] - [informação em]; promoção de venda
para terceiros [publicidade] - [consultoria em];
promoção de venda para terceiros [publicidade] [assessoria em]; promoção de venda para terceiros
[publicidade];
Procurador: ALEXANDRE DA ROCHA LINHARES
No.905815149 24/01/2013
Tit.J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01536754000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OS MAIORES DO ICMS DE GOIÁS

003

CFE(4) 1.1.5; 27.5.1
NCL(10) 16 almanaques; blocos para anotações;
catálogos; circulares; decalques; folhetos; impressas
(publicações -); jornais; manuais [impressos];
panfletos; periódicos; prospectos; publicações
impressas; revistas [periódicos]; agenda;
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES

CFE(4) 27.5.1; 27.5.9; 27.5.23; 29.1.15
NCL(10) 42 hospedagem de web sites - [informação
em]; hospedagem de web sites - [consultoria em];
hospedagem de web sites; análise e processamento
de dados [serviço de informática] - [consultoria em];
análise e processamento de dados [serviço de
informática] - [assessoria em]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
armazenagem eletrônica de dados; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros); fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca];
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática] - [informação em]; serviços
de análise de processamento de dados [serviço de
informática]; consultoria em design de websites [consultoria em]; consultoria em design de websites;
Procurador: LUIS FERNANDO OSHIRO
No.905815173 24/01/2013
003
Tit.IMMAGINARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA - EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15316004000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Immaginare Móveis Planejados e
Decorações.

No.905815157 24/01/2013
003
Tit.AMAVI IMOVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01272166000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMAVI IMÓVEIS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 36 administração de imóveis; corretagem *;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905815165 24/01/2013
003
Tit.BADABUM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17330213000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BADABUM

CFE(4) 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
apoio de cabeça [móveis]; armários para toalhas
[móveis]; arquivos [móveis]; arquivos para fichas
[móveis]; bancos [móveis]; carrinhos de servir à
mesa [móveis]; carteiras [móveis]; divisórias de
madeira para móveis; embarque de passageiros
(escadas móveis não metálicas para -); escritório
(móveis para -); fichas (arquivos para -) [móveis];
guarnições não metálicas para móveis; jardineiras
[móveis]; mesa (carrinhos de servir à -) [móveis];
móveis (divisórias de madeira para -); móveis
(guarnições não metálicas para -); móveis (rodízios
não metálicos para -); porta-livros [móveis]; portas
para móveis; prateleiras para arquivos [móveis];
prateleiras para móveis; rodízios não metálicos para
móveis; toalhas (armários para -) [móveis]; vitrines
[móveis]; estantes [móveis]; laminados plásticos para
revestimento de móveis;
Procurador: IGOR VICENTE DE OLIVEIRA
GONÇALVES - ME
No.905815181 24/01/2013
Tit.MAIZA DE ANDRADE CHAB (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10259150000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

003
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Marca: PHYTOMAIS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905815190 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ISO WHEY EXTREME BLACK

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 albumina (alimentos à base de -) para
uso medicinal; albumina (preparações à base de -)
para
uso
medicinal;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
aminoácidos para uso medicinal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905815203 24/01/2013
003
Tit.BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY
(BEIJING) CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8840334
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: H Hao123

CFE(4) 27.1.2; 27.5.1
NCL(10) 09 ábacos; aceleradores de partícula;
acidímetros [instrumentos para medir grau de
acidez]; acidímetros para baterias; acopladores
[processamento de dados]; acopladores acústicos;
actinômetros; acumuladores (caixas de -) [baterias];
acumuladores
(tanques
de
-)
[baterias];
acumuladores elétricos; acumuladores elétricos para
veículos [baterias]; acústicos (acopladores -);
acústicos
(canais
-);
aerômetros;
agendas
eletrônicas; agulhas de toca-discos (aparelhos para
trocar -); agulhas para toca-discos; alarmes *;
alarmes acústicos [som]; alarmes de apito; alarmes
de incêndio; alcoolômetros; alidades; alimentos
(aparelhos para análise de -); alta freqüência
(aparelhos de -); altímetros; alto-falantes; amianto
(anteparos de-) para bombeiros; amianto (luvas de -)
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para proteção contra acidentes; amianto (roupas de ) para proteção contra fogo; amperímetros;
ampliação
(aparelhos
para
-)
[fotografia];
amplificadores;
ampulhetas;
anemômetros;
animados (desenhos -); anodo (baterias de -);
anodos; antenas; antenas; antenas sem fio (mastros
para -); anteparos de amianto para bombeiros;
anticátodos; antiofuscantes (viseiras -); anti-roubo
(dispositivos de alarme -); anti-roubo (instalações
elétricas -); aparelhos de gps [sistema de
posicionamento global]; aparelhos de radar;
aparelhos elétricos para ignição à distância;
aparelhos para medição; aparelhos para registrar a
milhagem de veículos; aparelhos para registrar a
quilometragem de veículos [odômetro]; aparelhos
para transmissão de som; aparelhos respiratórios,
exceto para respiração artificial; apertômetros
[óptica]; apitos para cães; apoios para aparelhos
fotográficos; apoios para os pulsos [informática]; ar
(aparelhos para análise do -); armações de óculos;
armas de fogo (miras telescópicas para -); arquivos
de imagem [downloadable]; arquivos de música
[downloadable]; astrofotografia (lentes para -);
astronomia (aparelhos e instrumentos para -);
audiovisual (aparelhos para ensino -); aviadores
(trajes para proteção de -); avisos (quadro eletrônico
para -); bala (coletes à prova de -); balanças;
balanças de precisão; balanças romanas; balanças
romanas; balanceamento (aparelhos para -); balizas
[instrumentos de topografia]; balizas luminosas;
balões
meteorológicos;
bandejas
de
lavar
[fotografia]; barcos de combate a incêndio;
barômetros; barquilhas [instrumentos de medição];
básculas [balança para grandes pesos]; baterias
(caixas de -) [acumuladores]; baterias (tanques de -);
baterias de alta tensão; baterias elétricas para
veículos; baterias para iluminação; baterias solares;
betatrons; bicos para mangueiras de incêndio;
binóculos; birutas [aparelhos que indicam a direção
dos ventos]; bobinas de auto-indução [impedância];
bobinas elétricas; bobinas elétricas (suportes para -);
bobinas eletromagnéticas; bocais, tomadas e outros
contatos [conexões elétricas]; bóias de marcação;
bóias de sinalização; bombeiros (anteparos de
amianto para-); bonecos para teste de colisão;
bornes; botes salva-vidas; botões de campainha;
braceletes de identificação codificada, magnéticos;
braços reprodutores para toca-discos; brilho
(aparelhos para dar -) às fotografias; bujões
indicadores de pressão para válvulas; bússolas;
bússolas [instrumentos de medição]; bússolas
marítimas; cabos coaxiais; cabos de fibra óptica;
cabos de ignição para motores; cabos elétricos;
cabos elétricos (mangas de junção para -); cadeias
de agrimensura; cadinhos [laboratórios]; caixa de
fusíveis [eletricidade]; caixas de distribuição
[eletricidade]; caixas de distribuição [eletricidade];
caixas eletrônicos; caixas para alto-falantes; caixas
registradoras; calçados para proteção contra
acidentes, irradiação e fogo; calculadoras de bolso;
calcular (máquinas de -); cálculo (discos de -);
caldeira (instrumentos para controle de -);
calibradores; calibrar (anéis para -); calor (aparelhos
para controle de -); câmaras de descompressão;
câmaras escuras [fotografia]; câmeras [fotografia];
câmeras cinematográficas; câmeras de vídeo;
campainhas [cigarras]; campainhas [dispositivos de
alarme]; campainhas elétricas; campainhas elétricas
de porta; canais acústicos; canetas eletrônicas para
unidades de visualização; capacetes de equitação;
capacetes de segurança para esportes; capacetes
para proteção; capacidade (medidores de -);
capacitores [condensadores elétricos]; capilares
(tubos -); carregadores de pilhas e baterias;
carregadores para baterias elétricas; carretéis
[fotografia]; cartas (balanças para pesar -); cartões
com circuito integrado [cartões inteligentes]; cartões
inteligentes [cartões com circuito integrado]; cartões
magnéticos
codificados;
cartões
perfurados
(máquinas de -) para escritórios; cartuchos para
vídeo games; catódicos (dispositivos -) anticorrosão;
catodos; centrífugas de laboratório; cercas elétricas;
chapas escuras (suportes para -) [fotogafia]; chaves
combinadoras para baterias [redutores]; chips
[circuitos integrados]; chips de dna [chips biológicos];
chumbos de sondagem; ciclotrons; cigarras

[campainhas elétricas]; cinematográficas (câmeras ); cinematográfico (aparelhos para montagem de
filme -); cintos de salvamento; cintos de segurança
[exceto para veículos ou equipamentos desportivos];
circuitos impressos; circuitos integrados; clinômetros;
coaxiais (cabos -); cobertores para incêndio; cobre
(fios de -) isolados; codificada (braceletes de
identificação - ), magnéticos; codificadores
magnéticos; codificados (cartões magnéticos -);
código de barras (leitores de -); coletes à prova de
bala; coletes salva-vidas; coletores elétricos;
colheres de dosagem; compactos (discos -) [áudio e
vídeo]; compactos (discos -), rom (ingl.);
comparadores; computador (memórias para -);
computador
(periféricos
de
-);
computador
(programas de -) [para download]; computador
(programas de -), gravados; computador (programas
de -), gravados [programas]; computador (programas
operacionais para -) [gravados]; computador
(teclados de -); computadores; computadores
(impressoras para -); computadores portáteis
[laptop]; comutação (dispositivos elétricos para -);
comutadores; condensadores elétricos [capacitores];
condensadores ópticos; condutores de raios [páraraios]; condutores elétricos; condutos de eletricidade
[eletrodutos]; condutos elétricos (material para -)
[fios, cabos]; conectores [eletricidade]; conexões
elétricas;
conexões
para
linhas
elétricas;
conjuntores; contadores [medidores]; conta-fios;
conta-giros [taquímetros]; contatos elétricos; controle
(aparelhos elétricos para -); controle de velocidade
para veículos (aparelhos para -); controle remoto
(aparelho para -); controle remoto de agulhas
ferroviárias (aparelhos eletrodinâmicos para -);
controle
remoto
de
operações
industriais
(instalações elétricas para -); controle remoto de
sinais (aparelhos eletrodinâmicos para o -);
conversores elétricos; cópias fotográficas (secadores
de -); cordões para celular; cordões para óculos
[pincenê]; corrente (retificadores de -) [eletricidade];
correntes para óculos; cosmografia (instrumentos
para -); couro (aparelhos para medir a espessura do
-); crisol [laboratórios]; cromatografia (aparelhos de -)
para laboratório; cronógrafos [instrumento para
medição de tempo]; dados (suportes magnéticos
para -); densímetros; densitômetros; dentes
(protetores de -); descargas elétricas, (tubos para -),
exceto para iluminação; desenhos animados;
desmagnetizadores (aparelhos -) para fitas
magnéticas; destilação (aparelhos para -) para uso
científico; destiladores para experiências em
laboratório; detectores; detectores de fumaça;
detectores de metal para uso industrial ou militar;
detectores de moedas falsas [contrafação];
diafragmas [acústica]; diafragmas [fotografia];
diagnóstico (aparelhos de -), exceto para uso
médico;
diapositivos
(dispositivo
para
enquadramento de -) [slide] [cromo]; diapositivos
(molduras para -) [slides] [cromos]; diapositivos
[slides] [cromos]; difração (aparelhos para -)
[microscopia]; dimmers [interruptor de graduação de
intensidade luminosa]; dinamômetros; diodos
emissores de luz [led]; direção automática de
veículos (dispositivos para -); discos compactos
[áudio e vídeo]; discos compactos, rom (ingl.); discos
flexíveis [disquetes]; discos fonográficos; discos
fonográficos (instrumentos para limpeza de -); discos
magnéticos; discos ópticos; discos refletores para
uso [vestimenta] para prevenção de acidentes de
trânsito; disjuntores; disparadores de obturador
[fotografia];
dispositivos
antiinterferência
[eletricidade]; dispositivos para enquadramento de
diapositivos [slide] [cromo]; dispositivos para operar
elevadores; dispositivos para proteção contra raiosx, exceto para uso médico; disquetes (drives de -)
para computadores; distância (aparelhos para medir
-); distância (aparelhos para registro de -);
distanciômetros [telêmetro]; distribuição (consoles de
-) [eletricidade]; distribuidores de bilhetes; ditar
(máquinas de -); dna (chips de-) [chips biológicos];
dosímetros; dosímetros; drives de disquetes para
computadores; dutos [eletricidade]; dvd (tocadores
de -); elétrica (indicadores de perda -); elétricas
(cercas -); elétricas (conexões -); eletrodinâmicos
(aparelhos -) para controle remoto de agulhas
ferroviárias; eletrodinâmicos (aparelhos -) para o
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controle remoto de sinais; eletrodutos [condutos de
eletricidade];
eletrolisadores;
eletromagnéticas
(bobinas -); eletrônicas (canetas -) para unidades de
visualização; eletrônicas (publicações -) [para
download]; eletrônicos (caixas -); elevadores
(dispositivos para operar -); ensino (aparelhos para ); epidiascópios; equitação (capacetes de -);
ergômetros; escafandros; escorredores para uso em
fotografia;
esferômetros;
espectrógrafos;
espectroscópios; espelhos ópticos; espelhos para
inspeção de trabalhos; esportes (capacetes de
segurança para -); esportes (óculos para -);
estereoscópicos (aparelhos -); estereoscópios;
estojos de dissecação [microscopia]; estojos de
óculos; estojos especialmente feitos para aparelhos
e instrumentos de fotografia; estojos para lâminas de
microscópio; estojos para lentes de contato; estojos
para óculos; estojos para pincenê; etiquetas
eletrônicas para mercadorias; expostos (filmes -);
extintores de incêndio; fac-símile (aparelhos de -)
[fax]; falsas (detectores de moedas-) [contrafação];
faturamento (máquinas para -); fechaduras elétricas;
fermentação (aparelhos para -) [aparelhos de
laboratório]; ferroviário (aparelhos para segurança de
tráfego -); fibra óptica (cabos de -); fibras ópticas;
fichas (mecanismos para aparelhos acionados por -);
filamentos condutores de luz [fibras ópticas]; filme
(aparelhos para cortar -); filme cinematográfico
(aparelhos
para
montagem
de
-);
filme
cinematográfico [exposto]; filmes cinematográficos
expostos; filtros [fotografia]; filtros para máscaras
respiratórias; filtros para raios ultravioletas
[fotografia]; fios (conectores de -) [eletricidade]; fios
de ligas metálicas [fio de fusível]; fios elétricos; fios
magnéticos; fios para identificação para fios
elétricos; fios telefônicos; fios telegráficos; física
(aparelhos e instrumentos para -); fita magnética
(unidades de -) [para computadores]; fitas
magnéticas;
fitas
magnéticas
(aparelhos
desmagnetizadores
para
-);
fitas
métricas
[apetrechos de costura]; fitas para gravação de som;
fitas para limpar cabeçotes de gravação; flash
[fotografia]; fogo (roupas para proteção contra -);
fones de ouvido; fonográficos (discos -); fornalhas
para laboratórios; fornos para
laboratórios;
fotocopiadoras [fotográficas, eletrostáticas, térmicas];
fotografia (escorredores para uso em -); fotografias
(aparelhos para dar brilho às -); fotômetros;
fotômetros; fototelegrafia (aparelhos para -);
fotovoltaicas (células -); franquia (aparelhos para
controle de -); frequencímetros; fumaça (detectores
de -); fusíveis; fusível (fios de -); gabaritos
[instrumentos de medição]; galena (detectores de -);
galvânicas (pilhas -); galvânicos (elementos -);
galvanômetros; gás (aparelhos para análise de -);
gasolina (medidores de -); gasômetros [instrumentos
de medição]; geodésicos (aparelhos e instrumentos ); geodésicos (instrumentos -); goniômetros verticais;
grades para baterias; gradiente (indicadores de -);
graduados (vidros -); graminhos [marcenaria];
gravação de som (suportes para -); gravadores de
fita; heliografia (aparelhos de -); heliográficos
(aparelhos -); hidrômetros; higrômetros; hologramas;
identificação
(cartões
magnéticos
para
-);
identificação (fios para -) para fios elétricos;
identificação codificada (braceletes de - ),
magnéticos; identificadores para fios elétricos;
ignição à distância (aparelhos elétricos para -);
iluminação (baterias para -); iluminação de palco
(aparelhos para controle de-); ímãs; ímãs
decorativos; impressoras para computadores;
incêndio (alarmes de -); incêndio (barcos de combate
a -); incêndio (batedores para -); incêndio (extintores
de -); incêndio (saídas de -); inclinômetros;
incubadoras para cultura bacteriológica; indicadores
automáticos de baixa pressão nos pneus;
indicadores de nível de água; indicadores de
quantidade; indicadores de velocidade; indicadores
eletrônicos emissores de luz; indutores [eletricidade];
instalações elétricas para controle remoto de
operações industriais; instrumentos azimutais;
instrumentos para observação; intercomunicação
(aparelhos para -); interfaces [para computadores];
interruptores
cronométricos
automáticos;
interruptores de graduação de intensidade luminosa
[dimmer];
interruptores
elétricos;
inversores
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[eletricidade]; ionização (aparelhos de -), exceto para
tratamento de ar e água; joelheiras para operários;
juke boxes [informática]; juke boxes [música]; juke
boxes [música]; junção (caixas de -) [eletricidade];
junção (mangas de -) para cabos elétricos; kits
hands-free para telefones; laboratório (bandejas de ); laboratórios (vestuário especial para uso em -);
lactodensímetros;
lactômetros
[galactômetros];
lâminas de microscópio (estojos para -); lâmpadas
de flash [fotografia]; lâmpadas de lastro; lâmpadas
para quarto escuro [fotografia]; lanternas mágicas;
lanternas ópticas; laptops; laser, exceto para uso
médico; leitores [equipamentos de processamentos
de dados]; leitores de código de barras; leitores
ópticos de caractere; lentes corretivas [óptica]; lentes
de aumento; lentes de contato; lentes de contato
(estojos para -); lentes ópticas; lentes para
astrofotografia; ligas metálicas (fios de -) [fio de
fusível]; limitadores [eletricidade]; limpeza de discos
fonográficos (instrumentos para -); linhas de sondas;
lonas de segurança; lupas conta-fios; luvas para
mergulhadores; luvas para proteção contra
acidentes; luvas para proteção contra raios-x, para
uso industrial; luz (indicadores eletrônicos emissores
de -); mágicas (lanternas -); magnética (unidades de
fita
-)
[para
computadores];
magnéticos
(codificadores -); magnéticos (suportes -) para
dados; manequins de ressuscitação [material de
ensino]; mangas de junção para cabos elétricos;
mangueiras de incêndio; mangueiras de incêndio
(bicos para -); manômetros; máquinas para contar e
separar dinheiro; marcação (bóias de -); marcadores
de bainha para costura; máscaras para mergulho;
máscaras para proteção *; máscaras para proteção
de soldador; máscaras protetoras para operários;
mastros para antenas sem fio; matemáticos
(instrumentos -); material (instrumentos e máquinas
para teste de -); mecânicos (sinais -); medição
(instrumentos para -); medidores; medidores;
medidores (aparelhos elétricos -); medidores
[contadores]; medidores de gasolina; medidores de
profundidade
oceânica;
megafones;
meias
aquecidas eletricamente; membranas para aparelhos
científicos; mercúrio (níveis de -); mergulho
(máscaras para -); metal (detectores de -) para uso
industrial ou militar; meteorológicos (balões -);
meteorológicos (instrumentos -); metrônomos;
metros [instrumentos de medição]; microfones;
micrômetros; micrômetros; microprocessadores;
microscópios; micrótomos; miras telescópicas para
armas de fogo; mobília especialmente feita para
laboratórios; modems; moedas (mecanismos para
aparelhos acionados por -); moedas (mecanismos
para aparelhos de televisão acionados por -);
molduras para diapositivos [slides] [cromos];
monitorar (aparelhos elétricos para -); monitores
[periféricos de computador]; monitores [programas
de computador]; montagem de filme cinematográfico
(aparelhos para -); mouse [informática]; mouse pads
[informática]; nariz (prendedores de -) para natação
e mergulho; náuticos (aparelhos e instrumentos -);
navais (aparelhos de sinalização -); navegação
(dispositivos de -) para veículos [computador de
bordo]; navegação (instrumentos para -); néon
(luminosos de -); níveis [instrumentos de topografia];
níveis de bolhas de ar; nível [instrumento para
determinar a horizontalidade de um plano]; nível de
água (indicadores de -); nivelamento (instrumentos
para -); notebook [computadores]; objetivas [lentes]
[óptica]; obturador (disparadores de -) [fotografia];
obturadores [fotografia]; oculares (instrumentos
contendo -); oculares [instrumentos ópticos]; oculista
(artigos de -); óculos; óculos; óculos (armação de -);
óculos (cordões para -) [pincenê]; óculos (correntes
para -); óculos (estojos para -); óculos (lentes de -);
óculos antiofuscantes; óculos de sol; óculos para
esportes; ohmímetros; oitantes; olhos mágicos para
portas; ondômetros; operários (máscaras protetoras
para -); ópticas (lâmpadas -); ópticas (lanternas -);
ópticas (lentes -); óptico (vidro -); ópticos
(condensadores -); ópticos (discos -); ópticos
(instrumentos e aparelhos -); ópticos (leitores -) de
caractere; ópticos (suportes -) para dados;
oscilógrafos; ovos (aparelhos para examinar-);
oxigênio
(aparelhos
para
transvasar
-);
ozonizadores; pads (mouse -) [informática]; pager;

painéis de controle [eletricidade]; painéis de
distribuição; paquímetros; pára-chispas [veda
fagulhas];
parafusos
micrométricos
para
instrumentos ópticos; pára-raios; pára-sóis para
lentes; parquímetros; pavilhões para alto-falantes;
pele (aparelhos para medir a espessura da -); pen
drives; perda elétrica (indicadores de -); periféricos
de computador; periscópios; pesagem (aparelhos e
instrumentos para -); pesar (máquinas para -);
pesos; pilhas elétricas; pincenê; pincenê (armações
para -); pincenê (correntes para -); pincenê (estojos
para -); pipetas; pirômetros; pisca-pisca [sinais
luminosos]; placas de circuito impresso; placas para
baterias; placas sinalizadoras para estrada,
luminosas ou mecânicas; planímetros; plotters
[traçador gráfico]; pneus (indicadores automáticos de
baixa pressão nos -); podômetros [pedômetro; contapassos]; polarímetros; ponto (relógios de -); portáteis
(telefones
-);
pranchetas
[instrumentos
de
agrimensura]; precisão (aparelhos medidores de -);
precisão (balanças de -); prendedores de nariz para
natação e mergulho; pressão (indicadores de -);
pressão (medidores de -); pressão (medidores de -);
pressão nos pneus (indicadores automáticos de
baixa -); prismas [óptica]; processadores [unidades
centrais
de
processamento]
[informática];
processamento de dados (dispositivos para -);
programas de computador [para download];
programas de computador gravados; programas de
jogos de computador; programas operacionais para
computador [gravados]; projeção (aparelhos para -);
projeção (telas de -); projetores de diapositivos
[slides] [cromos]; proteção (aparelhos de -) contra
variação de tensão; proteção (capacetes para -);
proteção (máscaras para -) *; proteção (trajes para -)
de aviadores; proteção contra raios-x (dispositivos
para -), exceto para uso médico; proteção de uso
pessoal (dispositivos para -) contra acidentes;
protetores de tomada; prova de bala (coletes à -);
prumo (fios de -); prumo (pesos de -); publicações
eletrônicas [para download]; quadros de distribuição
[eletricidade]; quadros eletrônicos para avisos;
quantidade (indicadores de -); quarto escuro
(lâmpadas para -) [fotografia]; química (aparelhos e
instrumentos de -); radiografias, exceto para uso
médico; radiologia (aparelhos para -) para uso
industrial; radiológicas (telas -) para uso industrial;
rádios; rádios para veículos; rádios toca-fitas
portáteis; radiotelefonia (aparelhos para -);
radiotelegrafia (aparelhos para -); raios (pára- -);
raios-x (aparelhos e instalações geradores de -),
exceto para uso médico; raios-x (dispositivos para
proteção contra -), exceto para uso médico; raios-x
(filmes para -) expostos; raios-x (tubos de -) exceto
para uso médico; reatância (bobina de -)
[impedância]; receptores de áudio e de vídeo;
receptores de telefone; redes de proteção contra
acidentes;
redes
de
segurança;
redutores
[eletricidade]; refratômetros; refratores; registradoras
(caixas -); registro de distância (aparelhos para -);
réguas [instrumentos de medida]; réguas de cálculo;
réguas de carpinteiro [corrediça]; réguas de mira
para nivelamento [instrumentos de topografia];
reguladores de intensidade luminosa [dimmer];
reguladores de velocidade para toca-discos; relés
elétricos; relógios de ponto; reostatos; resistências
elétricas; respiradores [exceto para respiração
artificial]; respiradores para filtragem de ar;
respiratórias (máscaras -) [exceto para respiração
artificial]; respiratórios (dispositivos -) para nado
subaquático; ressuscitação (manequins de -)
[material de ensino]; retículas para fotogravura
[trama]; retortas; revestimentos para cabos elétricos;
roentgen (aparelhos -), exceto para uso médico;
roentgen (filmes -) expostos; romanas (balanças -);
roscas (padrões de abertura de -) [aferidores];
rotores [eletricidade]; roupas para proteção contra
acidentes, irradiação e fogo; roupas para proteção
contra fogo; sacarímetros; salinômetros; salvamento
(dispositivos e equipamentos para -); salva-vidas
(bóias -); salva-vidas (redes -); satélite (aparelhos de
navegação por -); satélites para uso científico;
scanners [equipamento de processamento de
dados]; secadoras [fotografia]; secadores de cópias
fotográficas; secretária eletrônica (aparelhos de -);
segurança (capacetes de -) para esportes;

RPI 2214 de 11/06/2013

segurança (cintos de -) [exceto para veículos ou
equipamentos desportivos]; segurança (redes de -);
selo postal (aparelhos para controle de -);
semicondutores; sextantes; simuladores para
direção e controle de veículos; sinais de trânsito
[dispositivos de sinalização]; sinais eletrônicos
(transmissores de -); sinais luminosos; sinais,
luminosos ou mecânicos; sinalização (apitos de -);
sinalização (bóias de -); sinalização (lanternas de -);
sinalização (painéis de -), luminosos ou mecânicos;
sinalização (sinos de -); sinalização (triângulos de -)
para veículos avariados; sinalizadores [luzes piscapisca]; sinalizadores de neblina, não-explosivos;
sinos de sinalização; sirenes; slides (projetores de -)
[diapositivos] [cromos]; slides [diapositivos] [cromos];
solenóide
(válvulas
de
-)
[interruptor
eletromagnético]; som (aparelhos para gravação de ); som (aparelhos para reprodução de -); som (fitas
para gravação de -); som (instrumentos localizadores
pelo -); somar (máquinas de -); sonares; sondagem
(aparelhos e máquinas para -); sondas para uso
científico; sonoros (alarmes -); sprinklers [jatos
aspersores] de combate a incêndio; sulfitômetros;
suportes ópticos para dados; suportes para bobinas
elétricas; suportes para chapas escuras (fotografia);
suportes para retortas; tacômetros; tampões de
ouvido
para
mergulhadores;
tanques
de
acumuladores
[baterias];
taxímetros;
telas
[fotografia]; telas fluorescentes; telefone (aparelhos
de -); telefone (receptores de -); telefones (kits hands
free para -); telefones portáteis; telefônicos (fios -);
telefônicos (transmissores -); telégrafos [aparelhos];
tele-impressoras [telex]; telêmetros [distanciômetro];
teleprompters; teleruptores; telescópios; televisão
(aparelhos de -); telex (máquinas de -); temperatura
(indicadores de -); tempo (aparelho para registro de ); tensão (aparelhos de proteção contra variação de ); tensão (regulador de -), para veículos; teodolitos;
termiônicas (válvulas -); termômetros, exceto para
uso médico; termostatos; termostatos para veículos;
teste (aparelhos para -) exceto para uso medicinal;
toca-cd [discos compactos]; toca-discos; toca-discos
(agulhas para -); tocadores de dvd; tocadores
portáteis de mídia; toca-fitas; toca-fitas (rádios -)
portáteis; tomadas, bocais e outros contatos
[conexões elétricas]; toques para celulares
[downloadable]; totalizadores; tradutores eletrônicos
de bolso; trajes usados para proteção contra fogo;
transferidores
[instrumentos
de
medida];
transformadores
[eletricidade];
transformadores
elevadores; transistores [eletrônicos]; trânsito (discos
refletores para uso [vestimenta] para prevenção de
acidentes de -); trânsito (sinais de -) [dispositivos de
sinalização];
transmissores
[telecomunicação];
transmissores [telecomunicação]; transmissores de
sinais eletrônicos; transponder; triângulos de
sinalização para veículos avariados; trilhos elétricos
para montagem de holofotes; tríodos; tripés para
câmeras; tubos acústicos; tubos de amplificadores
[válvulas]; tubos de ensaio; tubos para descargas
elétricas, exceto para iluminação; unidades centrais
de processamento [processadores] [informática];
urinômetros; vácuo (tubos de -) [rádio]; vacuômetros;
válvulas de amplificadores; válvulas de solenóide
[interruptor eletromagnético]; varinhas de adivinho
[para encontrar água ou minerais]; variômetros;
veículos (dispositivos de navegação para -)
[computador de bordo]; veículos (rádios para -);
velocidade
(indicadores
de
-);
velocidade
(instrumentos para medição de -) [fotografia]; verniês
[nônio]; vestuário especial para uso em laboratórios;
vídeo (fitas de -); vídeo (monitores de -);
videocassetes (aparelhos de -); videocassetes [fitas];
videofones; vidros graduados; vidros revestidos para
condutor
elétrico;
viscosímetros;
viseiras
antiofuscantes; visores fotográficos; voltímetros;
votar (máquinas para -); walkie-talkies; ábaco
[calculadora];
acelerador
linear
de
elétron;
acolchoado elétrico; adaptador [elemento elétrico
básico]; adaptador [eletricidade - parte de aparelho];
aerofotogrametria [aparelho para -]; agrimensura
[instrumento usado na -]; agulha de fonógrafo;
agulha para aparelho de sonorização; alarme de
segurança; alojamento para animais para uso
exclusivo
em
laboratório;
alto-falante
para
eletrodoméstico; alto-falante, amplificador, rádio e
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toca-fita para automóvel; ampulheta [para medir
tempo de cozimento de alimentos]; analisador
[aparelho]; analisador de motor de combustão;
anúncio luminoso de néon; apanha-moscas
[aparelho]; aparelho de aviso de perda de
velocidade; aparelho de cd para veículo; aparelho de
comunicação; aparelho de germinação [aparelho de
laboratório]; aparelho de gravação de vídeo;
aparelho de gravação e de reprodução de
videocassete; aparelho de medição de temperatura;
aparelho de navegação por satélite; aparelho de
proteção contra variação de tensão; aparelho de
resistência; aparelho de telecomunicação; aparelho
de videocassete; aparelho desmagnetizador de fita;
aparelho e dispositivo para salvamento; aparelho e
unidade de controle eletrônico para processamento,
avaliação e medição de sinal gerado por sensor;
aparelho elétrico para comutação; aparelho extintor
de incêndio; aparelho geodésico; aparelho
meteorológico; aparelho náutico; aparelho ótico para
criação de imagem; aparelho ou dispositivo para
matar ou repelir inseto; aparelho ou instrumento
cinematográfico; aparelho ou instrumento de
aferição; aparelho ou instrumento de alarme;
aparelho ou instrumento de controle; aparelho ou
instrumento de ensino; aparelho ou instrumento de
fotografia; aparelho ou instrumento de inspeção;
aparelho ou instrumento de pesagem; aparelho ou
instrumento de proteção; aparelho ou instrumento de
publicidade; aparelho ou instrumento de reprodução;
aparelho ou instrumento de segurança; aparelho ou
instrumento de sinalização; aparelho ou instrumento
óptico; aparelho para cd; aparelho para checagem
da vela de ignição; aparelho para controle de
estacionamento; aparelho para jogo adaptado para
uso em televisão; aparelho para lavar ou enxugar
pessoa [acionado por moeda, ficha, cartão];
aparelho para leitura de microfilme; aparelho para
limpar ou polir bota ou sapato [acionado por moeda,
ficha, cartão]; aparelho para produção, distribuição e
conversão de energia elétrica; aparelho projetor de
filme; aparelho totalizador; aparelho, placa e
acessórios
de
telecomunicação;
aparelhos
domésticos para vedar; aperiódico [transformador de
alta-freqüência]; apito para guiar ou adestrar animal;
apito
ultra-sônico;
aquecedores,
autoclaves,
agitadores, evaporadores e aparelhos para
purificação da água para utilização exclusiva em
laboratórios; automático de nível [sinalização];
bafômetro; barógrafo [instrumento que registra
continuamente, em um papel, a pressão atmosférica;
altígrafo; barometrógrafo]; bateria de anodo; bateria
elétrica, termoelétrica, inclusive para veículo;
berrante [buzina de chifre com que o boiadeiro tange
o gado]; bloqueador eletrônico de chamada; bobina
[eletricidade]; bobina [parte de computador]; bobina
para eletroímã, de indutância, de ruhmkorff, para tsf;
bocal para aparelho de mergulho; bomba de
incêndio [segurança]; bomba de medição; bomba
para
fornecimento
de
combustível;
borne
[eletricidade]; braço acústico para aparelho de
comunicação; braço acústico para fonógrafo; buzina
de caça [corneta/apito]; cabeçote para impressora
industrial do tipo térmico; cabina de distribuição de
eletricidade; cabo com revestimento de chumbo para
corrente contínua; cabo elétrico de controle para
elevador; cabo para bateria [eletricidade]; caixa
[estojo] para guardar lentes; caixa [estojo] para
monitor de micro; caixa [estojo] para telefone celular;
caixa de som; caixa protetora [estojo] de máquina
fotográfica; caixilho de rolo para aparelho fotográfico;
calibrador de célula para uso com gravador;
calibrador de ovo; capacete de bombeiro; capacete
de proteção para motociclista; capacetes para
equitação; capas [estojos] de cd e dvd; carregador
magnético e ótico; carretel para microfilme; carros de
bombeiro; cartão com circuito integrado [cartão
inteligente]; cartão de crédito telefônico codificado
magneticamente ou contendo chip; cartão inteligente
[cartão com circuito integrado]; cartão magnético
para abrir portas; cartucho com fita de impressão;
cartucho de filme; cartucho, cd e disquete para vídeo
game [jogo]; cartuchos com fita para impressoras
matriciais; cartuchos vazios para impressoras;
cátodo para solda; catraca; cavalo mecânico para
projetor; cd-rom [disco]; cd-rom [drive]; célula

fotoelétrica; centelhador de proteção [eletricidade];
central telefônica; chassi fotográfico; chave elétrica;
chupeta com termômetro; ciclômetro; cilindro de
fonógrafo; cinescópio [tipo de válvula em que se
forma a imagem no receptor de tv]; cinta de
salvamento; cinto para salvamento; circuito
decodificador de cor de equipamento transmissor de
tv; clepsidra [relógio que indica o tempo pelo
escoamento de certa quantidade de água; relógio de
água]; computador de bordo para veículo;
computador de força [interruptor para -]; computador
de velocidade [interruptor para -]; condensador
elétrico [capacitor]; conduto acústico; corneta para
caça; corretor de visão; cuba de lavar fotografia;
datador elétrico; diafragma [peça de aparelho ou
instrumento]; difusor elétrico de essência para
ambiente; disco acústico; display, exceto para
cronômetro e relógio; dispositivo portátil de
armazenamento de dados [pen drive (ing)]; disquete
para computador; dvd, disco digital de vídeo; dvd,
disco digital de vídeo - aparelho; eletroscópio;
equipamento de sonorização; equipamento para
limpeza por ultra-som; escudo antitumulto;
espaçador [amortecedor para condutor de alta
tensão];
espetrógrafo
[instrumento
óptico];
estabilizador
de
voltagem;
estereógrafo;
estereômetro; estojo para filmadora e vídeo; estojo
porta-cds; evaporômetro [aparelho que mede a
evaporação de água da atmosfera]; extintor de
incêndio para veículo; faixa refletiva para carroceria
de veículos [dispositivo de segurança]; filtro
ortocromático para fotografia; fita cassete ou de
vídeo [gravada ou não]; fita para computador;
fonógrafo; frequencímetro; galactômetro; giroscópio;
grampeador [aparelho]; headphone [fones de
ouvido]; hodômetro; imobilizador de cabeça (para
proteção); instrumento de controle para caldeira;
lacres de proteção e segurança para medidores de
água, gás e energia elétrica; lanterna de sinalização;
lanterna para sinal de navio; líquido anti-embaçante
para óculos de natação; luva térmica [proteção e
segurança]; magneto [magnetismo, magnético, ímã];
máquina de computar; máquina de edição de som e
imagem; máquina de grampear; máquina de
registrar; máquina dínamo-elétrica; máquina elétrica
de filigrana; máquina fornecedora de recibo;
máquina para apuração [contagem]; máquina para
reprodução de cópia; microfone; modelos e
manequins odontológicos; moldura para interruptor;
molduras plásticas (frente removível) para celulares
e calculadoras; motor síncrono aplicado em timer
eletromecânico e sistema de controle; mp3 (tocador
de ou suporte para-); notebook [microcomputador
portátil, menor que o laptop]; óculo para guiar moto e
ciclo; óculo para prática de tiro ao alvo; óculo para
soldador; óculo para uso em sala de emergência e
de cirurgia; óculos de natação; painéis publicitários
eletrônicos; pedômetro eletrônico; periódico em fita
ou em cd-rom; pillbox caixa para pílulas com timer
programável; placa para acumulador elétrico;
plexímetro [metrônomo]; porta-cd; porta-disquete;
porteiro-eletrônico; protetor para o dente [acessório
para proteção contra acidente]; publicações em cdrom; publicações fixadas em meio magnético; radar;
rádio-relógio, se comercializado como rádio; reator
térmico para aparelhos e instrumentos de pesquisa
científica; recarregador de energia [bateria]; receptor
de som; régua de precisão; regulador para
iluminação de palco; relógio de quartzo [de precisão,
instrumento científico]; roupa para mergulho;
selecionador de som [aparelho]; separador de
moeda
[equipamento];
separador
magnético
(aparelho); sismógrafo; sistema de sonar; software
para jogo e entretenimento [programa de
computador]; suporte para disco; suporte para
televisão, vídeo e som com giro horizontal; suta
[instrumento para medir]; tacógrafo [aparelho que
registra velocidade; tacômetro registrador]; tampão
para o ouvido, exceto de uso terapêutico; teclado
para computador; tela de projeção para filme; tela
eletrificada para atordoar e repelir animal; teodolito
[instrumento óptico para medir com precisão ângulos
horizontais e ângulos verticais, muito us. em
trabalhos topográficos e geodésicos]; testes,
exercícios ou provas de inteligência (aparelhos e
software); timer [dispositivo que indica, através de
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sinal sonoro, o término de um intervalo de tempo];
timer
[dispositivo
que
liga
ou
desliga
automaticamente
qualquer
equipamento,
em
momento
predeterminado];
tomógrafo
computadorizado [para uso científico ou industrial];
toques para telefone celular [downloadable]; touca
térmica; transceptor [aparelho transmissor e receptor
de sinal]; treinador de vôo cego [simulador]; trena
[instrumento de medição]; trépano para furar pedra
[instrumento de sondagem do solo]; udômetro
[instrumento de medição]; válvula eletromagnética
de entrada de água em máquinas de lavar (tipo
interruptor eletromagnético); velocímetro; vestimenta
especial anti-radioatividade; vestuário aquecido
eletricamente;
vídeo
disco;
viscosímetro
[instrumento, de que existem diversos tipos e
modelos, destinado a medir a viscosidade de
líquidos ou de gases]; viseira de proteção; visor para
porta [olho mágico]; wattímetro [instrumento para
medida de potência elétrica]; bolsas adaptadas para
laptops; capas para laptops; carros de bombeiro;
cones de sinalização de trânsito; estroboscópios;
etiquetas indicadoras de temperatura exceto para
uso médico; incêndio (bombas de -); placa de petri;
plaquetas para circuitos integrados; porta-retratos
digitais; tubos de pitot;
Procurador: RODRIGO GOMES GALVEZ
No.905815211 24/01/2013
003
Tit.101 DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA - EPP.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03408722000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SPACE
NCL(10) 35 distribuição de amostras; comércio
(através de qualquer meio) de água mineral
engarrafada; comercialização de água bruta [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de água mineral engarrafada; comercialização
de água bruta; comércio (através de qualquer meio)
de produtos alimentícios - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cana; comércio (através de qualquer meio)
de xaropes e preparações para bebidas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905815220 24/01/2013
003
Tit.MARCELO MACHADO REPETTI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14129162837
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Todos Esmaltes
NCL(10) 03 esmalte para as unhas; esmalte para
unhas; unhas (esmalte para -); acetona (removedor
de esmalte de unhas);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905815238 24/01/2013
003
Tit.BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY
(BEIJING) CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8840334
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: H Hao123

CFE(4) 27.1.2; 27.5.1
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-) - [informação em];
aconselhamento a consumidores (informação
comercial e-) - [consultoria em]; aconselhamento a
consumidores
(informação
comercial
e-)
[assessoria em]; aconselhamento a consumidores
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(informação comercial e-); administração comercial
do licenciamento de produtos e serviços de terceiros
- [informação em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [consultoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [assessoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
administração de negócios na área esportiva [informação em]; administração de negócios na área
esportiva - [consultoria em]; administração de
negócios na área esportiva - [assessoria em];
administração de negócios na área esportiva;
agenciamento de artistas - [informação em];
agenciamento de artistas - [consultoria em];
agenciamento de artistas - [assessoria em];
agenciamento de artistas; agências de emprego [informação em]; agências de emprego - [consultoria
em]; agências de emprego - [assessoria em];
agências de emprego; agências de informação
comercial - [informação em]; agências de informação
comercial - [consultoria em]; agências de informação
comercial - [assessoria em]; agências de informação
comercial; agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; aluguel de
espaço publicitário - [informação em]; aluguel de
espaço publicitário - [consultoria em]; aluguel de
espaço publicitário - [assessoria em]; aluguel de
espaço publicitário; aluguel de máquinas de venda
automática - [informação em]; aluguel de máquinas
de venda automática - [consultoria em]; aluguel de
máquinas de venda automática - [assessoria em];
aluguel de máquinas de venda automática; aluguel
de máquinas e equipamentos de escritório * [informação em]; aluguel de máquinas e
equipamentos de escritório * - [consultoria em];
aluguel de máquinas e equipamentos de escritório * [assessoria em]; aluguel de máquinas e
equipamentos de escritório *; aluguel de máquinas
fotocopiadoras - [informação em]; aluguel de
máquinas fotocopiadoras - [consultoria em]; aluguel
de máquinas fotocopiadoras - [assessoria em];
aluguel de máquinas fotocopiadoras; aluguel de
material publicitário - [informação em]; aluguel de
material publicitário - [consultoria em]; aluguel de
material publicitário - [assessoria em]; aluguel de
material publicitário; aluguel de tempo de publicidade
em meios de comunicação - [informação em];
aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação - [consultoria em]; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação - [assessoria
em]; aluguel de tempo de publicidade em meios de
comunicação; amostras (distribuição de -) [informação em]; amostras (distribuição de -) [consultoria em]; amostras (distribuição de -) [assessoria em]; amostras (distribuição de -); análise
de custo - [informação em]; análise de custo [consultoria em]; análise de custo - [assessoria em];
análise de custo; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista - [informação em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [consultoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio
varejista;
arquivos
(gestão
computadorizada de -) - [informação em]; arquivos
(gestão computadorizada de -) - [consultoria em];
arquivos (gestão computadorizada de -) - [assessoria
em]; arquivos (gestão computadorizada de -);
artistas (agenciamento de -) - [informação em];
artistas (agenciamento de -) - [consultoria em];
artistas (agenciamento de -) - [assessoria em];
artistas (agenciamento de -); assessoria em gestão
comercial ou industrial - [informação em]; assessoria
em gestão comercial ou industrial - [consultoria em];
assessoria em gestão comercial ou industrial [assessoria em]; assessoria em gestão comercial ou
industrial; assessoria em gestão de negócios [informação em]; assessoria em gestão de negócios

- [consultoria em]; assessoria em gestão de negócios
- [assessoria em]; assessoria em gestão de
negócios; assinaturas de jornal (vendas de -) [para
terceiros] - [informação em]; assinaturas de jornal
(vendas de -) [para terceiros] - [consultoria em];
assinaturas de jornal (vendas de -) [para terceiros] [assessoria em]; assinaturas de jornal (vendas de -)
[para terceiros]; atualização de material publicitário [informação em]; atualização de material publicitário
- [consultoria em]; atualização de material publicitário
- [assessoria em]; atualização de material
publicitário; avaliações de negócios - [informação
em]; avaliações de negócios - [consultoria em];
avaliações de negócios - [assessoria em]; avaliações
de negócios; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -) - [informação em];
bancos de dados de computador (compilação de
informação em -) - [consultoria em]; bancos de
dados de computador (compilação de informação em
-) - [assessoria em]; bancos de dados de
computador (compilação de informação em -);
bancos de dados de computador (sistematização de
informações em -) - [informação em]; bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -) - [consultoria em]; bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -) - [assessoria em]; bancos de
dados
de
computador
(sistematização
de
informações em -); caixa postal de voz (serviços de ) [secretária eletrônica] - [informação em]; caixa
postal de voz (serviços de -) [secretária eletrônica] [consultoria em]; caixa postal de voz (serviços de -)
[secretária eletrônica] - [assessoria em]; caixa postal
de voz (serviços de -) [secretária eletrônica];
captação de patrocínio - [informação em]; captação
de patrocínio - [consultoria em]; captação de
patrocínio - [assessoria em]; captação de patrocínio;
clipping (serviços de -) - [informação em]; clipping
(serviços de -) - [consultoria em]; clipping (serviços
de -) - [assessoria em]; clipping (serviços de -);
comerciais de rádio - [informação em]; comerciais de
rádio - [consultoria em]; comerciais de rádio [assessoria em]; comerciais de rádio; comerciais de
televisão - [informação em]; comerciais de televisão [consultoria em]; comerciais de televisão [assessoria em]; comerciais de televisão; comercial
ou industrial (assessoria em gestão -) - [informação
em]; comercial ou industrial (assessoria em gestão -)
- [consultoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -) - [assessoria em]; comercial ou
industrial (assessoria em gestão -); comparação de
preços - [informação em]; comparação de preços [consultoria em]; comparação de preços [assessoria em]; comparação de preços; compilação
de informação para bancos de dados de computador
- [informação em]; compilação de informação para
bancos de dados de computador - [consultoria em];
compilação de informação para bancos de dados de
computador - [assessoria em]; compilação de
informação para bancos de dados de computador;
compilações de estatísticas - [informação em];
compilações de estatísticas - [consultoria em];
compilações de estatísticas - [assessoria em];
compilações de estatísticas; compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras empresas] - [informação em]; compras para
terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
serviços para outras empresas] - [consultoria em];
compras para terceiros (serviços de -) [compra de
produtos e serviços para outras empresas] [assessoria em]; compras para terceiros (serviços de
-) [compra de produtos e serviços para outras
empresas]; consultoria em gestão de pessoal [informação em]; consultoria em gestão de pessoal [consultoria em]; consultoria em gestão de pessoal [assessoria em]; consultoria em gestão de pessoal;
consultoria em organização de negócios [informação em]; consultoria em organização de
negócios - [consultoria em]; consultoria em
organização de negócios - [assessoria em];
consultoria em organização de negócios; consultoria
profissional em negócios - [informação em];
consultoria profissional em negócios - [consultoria
em]; consultoria profissional em negócios [assessoria em]; consultoria profissional em
negócios; contabilidade - [informação em];
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contabilidade - [consultoria em]; contabilidade [assessoria em]; contabilidade; custo (análise de -) [informação em]; custo (análise de -) - [consultoria
em]; custo (análise de -) - [assessoria em]; custo
(análise de -); declarações de impostos (preparação
de -) - [informação em]; declarações de impostos
(preparação de -) - [consultoria em]; declarações de
impostos (preparação de -) - [assessoria em];
declarações de impostos (preparação de -);
decoração de vitrines - [informação em]; decoração
de vitrines - [consultoria em]; decoração de vitrines [assessoria
em];
decoração
de
vitrines;
demonstração de produtos - [informação em];
demonstração de produtos - [consultoria em];
demonstração de produtos - [assessoria em];
demonstração de produtos; digitação - [informação
em]; digitação - [consultoria em]; digitação [assessoria em]; digitação; distribuição de amostras [informação em]; distribuição de amostras [consultoria em]; distribuição de amostras [assessoria
em];
distribuição
de
amostras;
distribuição de material publicitário - [informação
em]; distribuição de material publicitário - [consultoria
em]; distribuição de material publicitário - [assessoria
em]; distribuição de material publicitário; documentos
(reprodução de -) - [informação em]; documentos
(reprodução de -) - [consultoria em]; documentos
(reprodução de -) - [assessoria em]; documentos
(reprodução de -); econômicas (previsões -) [informação em]; econômicas (previsões -) [consultoria em]; econômicas (previsões -) [assessoria em]; econômicas (previsões -); escritório
(aluguel de máquinas e equipamentos de -) * [informação em]; escritório (aluguel de máquinas e
equipamentos de -) * - [consultoria em]; escritório
(aluguel de máquinas e equipamentos de -) * [assessoria em]; escritório (aluguel de máquinas e
equipamentos de -) *; espaço publicitário (aluguel de
-) - [informação em]; espaço publicitário (aluguel de ) - [consultoria em]; espaço publicitário (aluguel de -)
- [assessoria em]; espaço publicitário (aluguel de -);
estatísticas (compilações de- ) - [informação em];
estatísticas (compilações de- ) - [consultoria em];
estatísticas (compilações de- ) - [assessoria em];
estatísticas (compilações de- ); eventos de moda
para fins promocionais (organização de-) [informação em]; eventos de moda para fins
promocionais (organização de-) - [consultoria em];
eventos de moda para fins promocionais
(organização de-) - [assessoria em]; eventos de
moda para fins promocionais (organização de-);
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [informação em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors] - [informação em]; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors] - [consultoria em]; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors] - [assessoria em];
externa (publicidade -) [letreiros, outdoors]; extratos
(serviços de impressão de -) de contas - [informação
em]; extratos (serviços de impressão de -) de contas
- [consultoria em]; extratos (serviços de impressão
de -) de contas - [assessoria em]; extratos (serviços
de impressão de -) de contas; faturamento [informação em]; faturamento - [consultoria em];
faturamento - [assessoria em]; faturamento; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [informação em]; feiras (organização
de -) para fins comerciais
ou publicitários [consultoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [assessoria em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; fotocópias (serviços de-) - [informação
em]; fotocópias (serviços de-) - [consultoria em];
fotocópias (serviços de-) - [assessoria em];
fotocópias (serviços de-); gestão (consultoria em -)
de negócios - [informação em]; gestão (consultoria
em -) de negócios - [consultoria em]; gestão
(consultoria em -) de negócios - [assessoria em];
gestão (consultoria em -) de negócios; gestão
computadorizada de arquivos - [informação em];
gestão computadorizada de arquivos - [consultoria
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em]; gestão computadorizada de arquivos [assessoria em]; gestão computadorizada de
arquivos; gestão de pessoal (consultoria em -) [informação em]; gestão de pessoal (consultoria em ) - [consultoria em]; gestão de pessoal (consultoria
em -) - [assessoria em]; gestão de pessoal
(consultoria em -); guarda-livro [contabilidade] [informação em]; guarda-livro [contabilidade] [consultoria em]; guarda-livro [contabilidade] [assessoria
em];
guarda-livro
[contabilidade];
hoteleira (negócios de gestão -) - [informação em];
hoteleira (negócios de gestão -) - [consultoria em];
hoteleira (negócios de gestão -) - [assessoria em];
hoteleira (negócios de gestão -); importaçãoexportação (agências de -) - [informação em];
importação-exportação (agências de -) - [consultoria
em]; importação-exportação (agências de -) [assessoria em]; importação-exportação (agências
de -); industrial ou comercial (assessoria em gestão ) - [informação em]; industrial ou comercial
(assessoria em gestão -) - [consultoria em]; industrial
ou comercial (assessoria em gestão -) - [assessoria
em]; industrial ou comercial (assessoria em gestão ); informação comercial (agências de -) - [informação
em]; informação comercial (agências de -) [consultoria em]; informação comercial (agências de
-) - [assessoria em]; informação comercial (agências
de -); informação comercial e aconselhamento a
consumidores - [informação em]; informação
comercial e aconselhamento a consumidores [consultoria
em];
informação
comercial
e
aconselhamento a consumidores - [assessoria em];
informação comercial e aconselhamento a
consumidores; informações (levantamento de -) de
negócios
[informação
em];
informações
(levantamento de -) de negócios - [consultoria em];
informações (levantamento de -) de negócios [assessoria em]; informações (levantamento de -) de
negócios; informações de negócios - [informação
em]; informações de negócios - [consultoria em];
informações de negócios - [assessoria em];
informações de negócios; jornal (vendas de
assinaturas de -) [para terceiros] - [informação em];
jornal (vendas de assinaturas de -) [para terceiros] [consultoria em]; jornal (vendas de assinaturas de -)
[para terceiros] - [assessoria em]; jornal (vendas de
assinaturas de -) [para terceiros]; leilões [informação em]; leilões - [consultoria em]; leilões [assessoria em]; leilões; levantamentos de
informações de negócios - [informação em];
levantamentos de informações de negócios [consultoria em]; levantamentos de informações de
negócios - [assessoria em]; levantamentos de
informações de negócios; madeira (avaliação de -)
em pé [para construção] - [informação em]; madeira
(avaliação de -) em pé [para construção] [consultoria em]; madeira (avaliação de -) em pé
[para construção] - [assessoria em]; madeira
(avaliação de -) em pé [para construção]; mala direta
(publicidade por -) - [informação em]; mala direta
(publicidade por -) - [consultoria em]; mala direta
(publicidade por -) - [assessoria em]; mala direta
(publicidade por -); marketing - [informação em];
marketing - [consultoria em]; marketing - [assessoria
em]; marketing; marketing (estudos de -) [informação em]; marketing (estudos de -) [consultoria em]; marketing (estudos de -) [assessoria em]; marketing (estudos de -); material
publicitário (atualização de -) - [informação em];
material publicitário (atualização de -) - [consultoria
em]; material publicitário (atualização de -) [assessoria em]; material publicitário (atualização de
-); material publicitário (distribuição de -) [informação em]; material publicitário (distribuição de
-) - [consultoria em]; material publicitário (distribuição
de -) - [assessoria em]; material publicitário
(distribuição de -); modelos (agências de -) para
publicidade ou promoção de vendas - [informação
em]; modelos (agências de -) para publicidade ou
promoção de vendas - [consultoria em]; modelos
(agências de -) para publicidade ou promoção de
vendas - [assessoria em]; modelos (agências de -)
para publicidade ou promoção de vendas; negócios
(assessoria em gestão de -) - [informação em];
negócios (assessoria em gestão de -) - [consultoria
em]; negócios (assessoria em gestão de -) -

[assessoria em]; negócios (assessoria em gestão de
-); negócios (avaliações de -) - [informação em];
negócios (avaliações de -) - [consultoria em];
negócios (avaliações de -) - [assessoria em];
negócios (avaliações de -); negócios (consultoria em
gestão de -) - [informação em]; negócios (consultoria
em gestão de -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria em gestão de -) - [assessoria em];
negócios (consultoria em gestão de -); negócios
(consultoria em gestão e organização de -) [informação em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria em gestão e organização de -) [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (consultoria profissional
em -) - [informação em]; negócios (consultoria
profissional em -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria profissional em -) - [assessoria em];
negócios (consultoria profissional em -); negócios
(informações de -) - [informação em]; negócios
(informações de -) - [consultoria em]; negócios
(informações de -) - [assessoria em]; negócios
(informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (pesquisa em -) [informação em]; negócios (pesquisa em -) [consultoria em]; negócios (pesquisa em -) [assessoria em]; negócios (pesquisa em -); negócios
de gestão hoteleira - [informação em]; negócios de
gestão hoteleira - [consultoria em]; negócios de
gestão hoteleira - [assessoria em]; negócios de
gestão hoteleira; opinião (pesquisas de -) [informação em]; opinião (pesquisas de -) [consultoria em]; opinião (pesquisas de -) [assessoria em]; opinião (pesquisas de -);
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [consultoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [assessoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; patrocínio (captação de - ) - [informação
em]; patrocínio (captação de - ) - [consultoria em];
patrocínio (captação de - ) - [assessoria em];
patrocínio (captação de - ); pesquisa de dados em
arquivos de computador [para terceiros] [informação em]; pesquisa de dados em arquivos de
computador [para terceiros] - [consultoria em];
pesquisa de dados em arquivos de computador
[para terceiros] - [assessoria em]; pesquisa de dados
em arquivos de computador [para terceiros];
pesquisa de marketing - [informação em]; pesquisa
de marketing - [consultoria em]; pesquisa de
marketing - [assessoria em]; pesquisa de marketing;
pesquisa em negócios - [informação em]; pesquisa
em negócios - [consultoria em]; pesquisa em
negócios - [assessoria em]; pesquisa em negócios;
pesquisas de opinião - [informação em]; pesquisas
de opinião - [consultoria em]; pesquisas de opinião [assessoria em]; pesquisas de opinião; pessoal
(recrutamento de -) - [informação em]; pessoal
(recrutamento de -) - [consultoria em]; pessoal
(recrutamento de -) - [assessoria em]; pessoal
(recrutamento de -); preços (comparação de-) [informação em]; preços (comparação de-) [consultoria em]; preços (comparação de-) [assessoria em]; preços (comparação de-);
preparação de colunas publicitárias - [informação
em]; preparação de colunas publicitárias [consultoria em]; preparação de colunas publicitárias
- [assessoria em]; preparação de colunas
publicitárias; preparação de folha de pagamento -
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[informação em]; preparação de folha de pagamento
- [consultoria em]; preparação de folha de
pagamento - [assessoria em]; preparação de folha
de pagamento; previsões econômicas - [informação
em]; previsões econômicas - [consultoria em];
previsões econômicas - [assessoria em]; previsões
econômicas; processamento administrativo de
pedidos
de
compra
[informação
em];
processamento administrativo de pedidos de compra
- [consultoria em]; processamento administrativo de
pedidos
de
compra
[assessoria
em];
processamento administrativo de pedidos de
compra; processamento de texto - [informação em];
processamento de texto - [consultoria em];
processamento de texto - [assessoria em];
processamento de texto; produção de filmes
publicitários - [informação em]; produção de filmes
publicitários - [consultoria em]; produção de filmes
publicitários - [assessoria em]; produção de filmes
publicitários; promoção de vendas [para terceiros] [informação em]; promoção de vendas [para
terceiros] - [consultoria em]; promoção de vendas
[para terceiros] - [assessoria em]; promoção de
vendas [para terceiros]; propaganda - [informação
em]; propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; psicológicos (testes -),
para seleção de pessoal - [informação em];
psicológicos (testes -), para seleção de pessoal [consultoria em]; psicológicos (testes -), para seleção
de pessoal - [assessoria em]; psicológicos (testes -),
para seleção de pessoal; publicação de textos
publicitários - [informação em]; publicação de textos
publicitários - [consultoria em]; publicação de textos
publicitários - [assessoria em]; publicação de textos
publicitários; publicidade - [informação em];
publicidade - [consultoria em]; publicidade [assessoria em]; publicidade; publicidade de rádio [informação em]; publicidade de rádio - [consultoria
em]; publicidade de rádio - [assessoria em];
publicidade de rádio; publicidade de televisão [informação em]; publicidade de televisão [consultoria em]; publicidade de televisão [assessoria
em];
publicidade
de
televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [informação
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade por catálogos de vendas
- [informação em]; publicidade por catálogos de
vendas - [consultoria em]; publicidade por catálogos
de vendas - [assessoria em]; publicidade por
catálogos de vendas; publicitário (aluguel de material
-) - [informação em]; publicitário (aluguel de material
-) - [consultoria em]; publicitário (aluguel de material ) - [assessoria em]; publicitário (aluguel de material ); publicitários (redação de-) - [informação em];
publicitários (redação de-) - [consultoria em];
publicitários (redação de-) - [assessoria em];
publicitários (redação de-); recrutamento de pessoal
- [informação em]; recrutamento de pessoal [consultoria em]; recrutamento de pessoal [assessoria em]; recrutamento de pessoal; redação
de textos publicitários - [informação em]; redação de
textos publicitários - [consultoria em]; redação de
textos publicitários - [assessoria em]; redação de
textos publicitários; relações públicas - [informação
em]; relações públicas - [consultoria em]; relações
públicas - [assessoria em]; relações públicas;
relocalização (serviços de -) para empresas [informação em]; relocalização (serviços de -) para
empresas - [consultoria em]; relocalização (serviços
de -) para empresas - [assessoria em]; relocalização
(serviços de -) para empresas; reprodução de
documentos - [informação em]; reprodução de
documentos - [consultoria em]; reprodução de
documentos - [assessoria em]; reprodução de
documentos; secretária (serviços de -) eletrônica
[caixa postal de voz] - [informação em]; secretária
(serviços de -) eletrônica [caixa postal de voz] [consultoria em]; secretária (serviços de -) eletrônica
[caixa postal de voz] - [assessoria em]; secretária
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(serviços de -) eletrônica [caixa postal de voz];
secretariado (serviços de -) - [informação em];
secretariado (serviços de -) - [consultoria em];
secretariado (serviços de -) - [assessoria em];
secretariado (serviços de -); serviços de impressão
de extratos de contas - [informação em]; serviços de
impressão de extratos de contas - [consultoria em];
serviços de impressão de extratos de contas [assessoria em]; serviços de impressão de extratos
de contas; serviços de layout para fins publicitários [informação em]; serviços de layout para fins
publicitários - [consultoria em]; serviços de layout
para fins publicitários - [assessoria em]; serviços de
layout para fins publicitários; serviços de
relocalização para empresas - [informação em];
serviços de relocalização para empresas [consultoria em]; serviços de relocalização para
empresas - [assessoria em]; serviços de
relocalização
para
empresas;
serviços
de
telemarketing - [informação em]; serviços de
telemarketing - [consultoria em]; serviços de
telemarketing - [assessoria em]; serviços de
telemarketing; sistematização de informações em
bancos de dados de computador - [informação em];
sistematização de informações em bancos de dados
de computador - [consultoria em]; sistematização de
informações em bancos de dados de computador [assessoria em]; sistematização de informações em
bancos de dados de computador; taquigrafia [informação em]; taquigrafia - [consultoria em];
taquigrafia
[assessoria
em];
taquigrafia;
terceirização [assistência empresarial] - [informação
em]; terceirização [assistência empresarial] [consultoria
em];
terceirização
[assistência
empresarial] - [assessoria em]; terceirização
[assistência empresarial]; testes psicológicos, para
seleção de pessoal - [informação em]; testes
psicológicos, para seleção de pessoal - [consultoria
em]; testes psicológicos, para seleção de pessoal [assessoria em]; testes psicológicos, para seleção de
pessoal; texto (processamento de -) - [informação
em]; texto (processamento de -) - [consultoria em];
texto (processamento de -) - [assessoria em]; texto
(processamento
de
-);
textos
publicitários
(publicação de -) - [informação em]; textos
publicitários (publicação de -) - [consultoria em];
textos publicitários (publicação de -) - [assessoria
em]; textos publicitários (publicação de -); transcrição
- [informação em]; transcrição - [consultoria em];
transcrição - [assessoria em]; transcrição; venda
automática (aluguel de máquinas de -) - [informação
em]; venda automática (aluguel de máquinas de -) [consultoria em]; venda automática (aluguel de
máquinas de -) - [assessoria em]; venda automática
(aluguel de máquinas de -); venda de assinaturas de
serviços de telecomunicações para terceiros [informação em]; venda de assinaturas de serviços
de telecomunicações para terceiros - [consultoria
em]; venda de assinaturas de serviços de
telecomunicações para terceiros - [assessoria em];
venda
de
assinaturas
de
serviços
de
telecomunicações para terceiros; vendas de
assinaturas de jornal [para terceiros] - [informação
em]; vendas de assinaturas de jornal [para terceiros]
- [consultoria em]; vendas de assinaturas de jornal
[para terceiros] - [assessoria em]; vendas de
assinaturas de jornal [para terceiros]; administração
comercial - [informação em]; administração
comercial - [consultoria em]; administração comercial
- [assessoria em]; administração comercial;
administração comercial de shopping center [informação em]; administração comercial de
shopping center - [consultoria em]; administração
comercial de shopping center - [assessoria em];
administração comercial de shopping center;
administração comercial do licenciamento de
produtos e serviços de terceiros [ompi] - [informação
em]; administração comercial do licenciamento de
produtos e serviços de terceiros [ompi] - [consultoria
em]; administração comercial do licenciamento de
produtos e serviços de terceiros [ompi] - [assessoria
em]; administração comercial do licenciamento de
produtos
e
serviços
de
terceiros
[ompi];
administração de arquivo - [informação em];
administração de arquivo - [consultoria em];
administração de arquivo - [assessoria em];

administração de arquivo; administração de
biblioteca - [informação em]; administração de
biblioteca - [consultoria em]; administração de
biblioteca - [assessoria em]; administração de
biblioteca; administração de cartão de desconto [informação em]; administração de cartão de
desconto - [consultoria em]; administração de cartão
de desconto - [assessoria em]; administração de
cartão de desconto; administração de empresa [informação em]; administração de empresa [consultoria em]; administração de empresa [assessoria em]; administração de empresa;
administração de holding [tipo de empresa] [informação em]; administração de holding [tipo de
empresa] - [consultoria em]; administração de
holding [tipo de empresa] - [assessoria em];
administração de holding [tipo de empresa];
administração de programa de incentivo [informação em]; administração de programa de
incentivo - [consultoria em]; administração de
programa de incentivo - [assessoria em];
administração
de
programa
de
incentivo;
agenciamento de mão-de-obra - [informação em];
agenciamento de mão-de-obra - [consultoria em];
agenciamento de mão-de-obra - [assessoria em];
agenciamento de mão-de-obra; agenciamento de
mercadoria [intermediação] - [informação em];
agenciamento de mercadoria [intermediação] [consultoria em]; agenciamento de mercadoria
[intermediação] - [assessoria em]; agenciamento de
mercadoria [intermediação]; agenciamento de
modelo para publicidade [administração de carreira] [informação em]; agenciamento de modelo para
publicidade [administração de carreira] - [consultoria
em]; agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira] - [assessoria em];
agenciamento de modelo para publicidade
[administração de carreira]; agenciamento de
profissional
para
atendimento
domiciliar
[informação em]; agenciamento de profissional para
atendimento
domiciliar
[consultoria
em];
agenciamento de profissional para atendimento
domiciliar - [assessoria em]; agenciamento de
profissional para atendimento domiciliar; aluguel de
escritório virtual [aluguel de equipamentos e material
de escritório e fornecimento de serviços de
escritório] - [informação em]; aluguel de escritório
virtual [aluguel de equipamentos e material de
escritório e fornecimento de serviços de escritório] [consultoria em]; aluguel de escritório virtual [aluguel
de equipamentos e material de escritório e
fornecimento de serviços de escritório] - [assessoria
em]; aluguel de escritório virtual [aluguel de
equipamentos e material de escritório e fornecimento
de serviços de escritório]; aluguel de stands [informação em]; aluguel de stands - [consultoria
em]; aluguel de stands - [assessoria em]; aluguel de
stands; análise de conteúdo de jornais e revistas e
preparo de relatório comparando o conteúdo dos
diversos veículos de comunicação - [informação em];
análise de conteúdo de jornais e revistas e preparo
de relatório comparando o conteúdo dos diversos
veículos de comunicação - [consultoria em]; análise
de conteúdo de jornais e revistas e preparo de
relatório comparando o conteúdo dos diversos
veículos de comunicação - [assessoria em]; análise
de conteúdo de jornais e revistas e preparo de
relatório comparando o conteúdo dos diversos
veículos de comunicação; anúncio - [informação em];
anúncio - [consultoria em]; anúncio - [assessoria
em]; anúncio; apoio administrativo e secretariado [informação em]; apoio administrativo e secretariado
- [consultoria em]; apoio administrativo e
secretariado - [assessoria em]; apoio administrativo
e secretariado; apresentação de produtos em meios
de comunicação para fins de comércio varejista
[ompi] - [informação em]; apresentação de produtos
em meios de comunicação para fins de comércio
varejista [ompi] - [consultoria em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista [ompi] - [assessoria em];
apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [ompi];
arquivista - [informação em]; arquivista - [consultoria
em]; arquivista - [assessoria em]; arquivista;
assessoria promocional, consultoria e informação
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sobre propaganda - [informação em]; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[consultoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda
[assessoria
em];
assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação demográfica [informação em]; assessoria, consultoria e
informação demográfica - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação demográfica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação demográfica; assessoria, consultoria e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial] - [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial]; assessoria,
consultoria e informação em agências de modelos
para publicidade ou promoção de vendas [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em agências de modelos para
publicidade ou promoção de vendas - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
agências de modelos para publicidade ou promoção
de vendas - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em agências de modelos para
publicidade ou promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação em auditoria - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
auditoria - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em auditoria - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em auditoria;
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria e informação em contabilidade [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em contabilidade - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em contabilidade;
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em franquia, exceto
licenciamento da propriedade intelectual [gestão
comercial] - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em franquia, exceto licenciamento da
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propriedade intelectual [gestão comercial] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade
intelectual
[gestão
comercial];
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios e comercialização de produtos sob contrato
de franquia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em gestão
de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais; assessoria,
consultoria e informação em investigações,
avaliações e pesquisas em negócios - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação em marketing [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação em negócios relativos à relocalização
para empresas - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relativos à
relocalização para empresas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relativos à relocalização para empresas - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
negócios relativos à relocalização para empresas;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em promoção de vendas - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas; assessoria,
consultoria e informação empresarial - [informação
em];
assessoria,
consultoria
e
informação

empresarial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação empresarial - [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial; assessoria, consultoria e informação na
implantação e viabilização de sistema de franquia [informação em]; assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação na implantação e
viabilização de sistema de franquia - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação na
implantação e viabilização de sistema de franquia;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [informação em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos governamentais [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre assuntos governamentais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre assuntos governamentais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
assuntos
governamentais;
assessoria, consultoria e informação sobre eleições
políticas - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre eleições políticas - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
eleições políticas - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre eleições políticas;
assessoria, consultoria e informação sobre gestão
de negócios no campo da propriedade intelectual [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre gestão de negócios no campo da
propriedade
intelectual
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação sobre gestão
de negócios no campo da propriedade intelectual [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre gestão de negócios no campo da
propriedade intelectual; assessoria, consultoria e
informação sobre imposto de renda - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
imposto de renda - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre imposto de renda [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre imposto de renda; assessoria,
consultoria e informação sobre leilões - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
leilões - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre leilões - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre leilões;
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio; assessoria, consultoria e
informação sobre organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; assessoria, consultoria e informação
sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros;
assessoria, consultoria e informação sobre
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pesquisas de opinião - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas de opinião
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas de opinião; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta;
assessoria, consultoria e informação sobre
reprodução de documentos - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
reprodução de documentos - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
reprodução de documentos - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
reprodução de documentos; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal; assessoria, consultoria e informação
sobre tributos, impostos e taxas - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre tributos,
impostos e taxas - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre tributos, impostos e
taxas - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre tributos, impostos e taxas;
assessoria, consultoria e informações estatísticas [informação em]; assessoria, consultoria e
informações estatísticas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações estatísticas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações estatísticas; assessoria, consultoria e
informações sobre administração de pessoal [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre administração de pessoal [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre administração de pessoal [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre administração de pessoal;
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising [gestão comercial] - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising [gestão comercial] - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising [gestão comercial] - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising
[gestão
comercial];
assessoria,
consultoria e informações sobre marketing [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing; atendimento ao
cliente [s.a.c.; serviço de orientação ao consumidor] [informação em]; atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor] - [consultoria
em]; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor] - [assessoria em];
atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de orientação
ao consumidor]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados - [informação em]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados [consultoria em]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados - [assessoria em]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [informação em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [consultoria em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [assessoria em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
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dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos); comércio (através
de qualquer meio) de adesivos para papelaria ou
para uso doméstico - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de adesivos para
papelaria ou para uso doméstico - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de adesivos
para papelaria ou para uso doméstico - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de água mineral engarrafada; comercialização
de água bruta - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de água mineral engarrafada;
comercialização de água bruta - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de água
mineral engarrafada; comercialização de água bruta;
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho] - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho] - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho] - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e
agulhas [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para animais - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para bebês
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para bebês - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para bebês - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para bebês; comércio
(através de qualquer meio) de amianto - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
amianto - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de amianto - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de amianto;
comércio (através de qualquer meio) de animais
vivos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de animais vivos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de animais
vivos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de animais vivos; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos [lâminas] de barbear [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos [lâminas] de barbear [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos [lâminas] de barbear; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
aquecimento - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de aquecimento [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de cozimento - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de cozimento - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de cozimento;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de distribuição de água - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de iluminação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias - [informação em]; comércio (através de

qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de instalações
sanitárias; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de produção de vapor - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de produção de vapor - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
produção de vapor - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
produção de vapor; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de refrigeração - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de refrigeração - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de secagem - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de secagem [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de secagem - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de secagem; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de ventilação - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de ventilação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de ventilação; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cinematográficos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cirúrgicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cronométricos - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cronométricos - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cronométricos - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
cronométricos; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos de controle (inspeção) [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de controle
(inspeção) - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
controle (inspeção) - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de controle (inspeção); comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino - [assessoria em]; comércio
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(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de ensino; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de pesagem - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de pesagem - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de pesagem - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de pesagem; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de salvamento - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de salvamento - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de salvamento - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de salvamento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
sinalização - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
sinalização - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
sinalização - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
sinalização; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
geodésicos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
geodésicos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
geodésicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
geodésicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos médicos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos náuticos
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos náuticos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos náuticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos náuticos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos para conduzir,
interromper, transformar, acumular, regular ou
controlar eletricidade - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para
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conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos extintores
de incêndio - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos extintores de incêndio [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos extintores de incêndio [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos extintores de incêndio; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos para o registro, a transmissão e
a reprodução de som ou imagens - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos para suporte de registro
magnético - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para suporte de registro
magnético - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para suporte de registro
magnético - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para suporte de registro
magnético; comércio (através de qualquer meio) de
armas brancas - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de armas brancas - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de armas
brancas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de armas brancas; comércio (através
de qualquer meio) de armas de fogo - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de armas
de fogo - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de armas de fogo - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de armas de
fogo; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de cama, mesa e banho - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de chapelaria - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cutelaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cutelaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cutelaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cutelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de ferragem - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de joalheria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio

(através de qualquer meio) de artigos de louça de
faiança - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de louça de faiança [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de louça de faiança - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de louça de faiança; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de papelaria; comércio (através de qualquer meio)
de artigos de porcelana - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de relojoaria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de vidro - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de vidro - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de peles de animais - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de peles de animais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
e produtos confeccionados de peles de animais;
comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos ortopédicos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
ortopédicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos ortopédicos; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para
encadernação - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos para encadernação [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para encadernação - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
para encadernação; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para fumantes - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
fumantes - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para fumantes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para fumantes; comércio (através
de qualquer meio) de artigos para ginástica [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
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esportes - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de asfalto, piche e
betume - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de asfalto, piche e betume [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de asfalto, piche e betume - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de asfalto,
piche e betume; comércio (através de qualquer
meio) de bengalas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de bengalas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de bengalas - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de bengalas; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de borracha [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de borracha - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de borracha - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
borracha; comércio (através de qualquer meio) de
botões [artigos de armarinho] - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho] - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho] - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de botões [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios
de metal comuns não elétricos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios
de metal comuns não elétricos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios
de metal comuns não elétricos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios
de metal comuns não elétricos; comércio (através de
qualquer meio) de caixas registradoras - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de caixas
registradoras - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de caixas registradoras [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de caixas registradoras; comércio (através de
qualquer meio) de capachos e esteiras - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
capachos e esteiras - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de capachos e esteiras [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de capachos e esteiras; comércio (através de
qualquer meio) de caracteres de imprensa [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de caracteres de imprensa - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de caracteres
de imprensa - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de caracteres de imprensa; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de carpetes e tapetes - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de carpetes e
tapetes - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de carpetes e tapetes; comércio
(através de qualquer meio) de cartas de baralho [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cartas de baralho - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de cartas de
baralho - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de cartas de baralho; comércio
(através de qualquer meio) de cera dentária [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cera dentária - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cera dentária [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cera dentária; comércio (através de
qualquer meio) de chicotes, arreios e artigos de
selaria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de chicotes, arreios e artigos de
selaria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de chicotes, arreios e artigos de
selaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de chicotes, arreios e artigos de
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selaria; comércio (através de qualquer meio) de
chocadeiras - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de chocadeiras - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de chocadeiras
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de chocadeiras; comércio (através de qualquer
meio) de clichês [imprensa] - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de clichês
[imprensa] - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de clichês [imprensa] - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de clichês
[imprensa]; comércio (através de qualquer meio) de
cofres - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de cofres - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cofres - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de cofres;
comércio (através de qualquer meio) de colchetes e
ilhoses [artigos de armarinho] - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de colchetes e
ilhoses [artigos de armarinho] - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de colchetes e
ilhoses [artigos de armarinho] - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de colchetes e
ilhoses [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de combustíveis (incluindo a gasolina
para motores) - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de combustíveis (incluindo a
gasolina para motores) - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de combustíveis
(incluindo a gasolina para motores) - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
combustíveis (incluindo a gasolina para motores);
comércio (através de qualquer meio) de
composições extintoras de fogo - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de
composições extintoras de fogo - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de
composições extintoras de fogo - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de
composições extintoras de fogo; comércio (através
de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis; comércio (através de qualquer meio)
de construções transportáveis não metálicas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções transportáveis não metálicas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções transportáveis não metálicas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções transportáveis não metálicas;
comércio (através de qualquer meio) de cordas e fios
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cordas e fios [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos; comércio
(através de qualquer meio) de couro - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de couro [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de couro - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de couro; comércio (através de
qualquer meio) de decorações para árvores de natal
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de dentifrícios [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de dentifrícios - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de dentifrícios [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de dentifrícios; comércio (através de qualquer
meio) de desinfetantes - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de desinfetantes -

[consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de desinfetantes - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de desinfetantes;
comércio (através de qualquer meio) de discos
acústicos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de discos acústicos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de discos
acústicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de discos acústicos; comércio
(através de qualquer meio) de emplastros [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de emplastros - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de emplastros [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de emplastros; comércio (através de qualquer
meio) de engates de máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veículos terrestres) [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de engates de máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veículos terrestres) [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de engates de máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veículos terrestres) [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de engates de máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veículos terrestres);
comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores - [informação em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores - [assessoria em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores; comércio
(através de qualquer meio) de escovas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
escovas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de escovas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de escovas;
comércio (através de qualquer meio) de espelhos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de espelhos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de espelhos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
espelhos; comércio (através de qualquer meio) de
explosivos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de explosivos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de explosivos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de explosivos; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de ferramentas manuais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de ferramentas manuais; comércio (através de
qualquer meio) de fios e fibras para uso têxtil [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de fios e fibras para uso têxtil - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de fios e
fibras para uso têxtil - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fios e fibras para uso
têxtil; comércio (através de qualquer meio) de fitas e
laços - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de fitas e laços - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de fitas e laços
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais;
comércio (através de qualquer meio) de fogos de
artifício - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de fogos de artifício - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de fogos
de artifício - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de fogos de artifício; comércio
(através de qualquer meio) de fósforos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
fósforos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de fósforos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de fósforos;
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comércio (através de qualquer meio) de fotografias [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fotografias [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias; comércio (através de qualquer
meio) de gelo - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de gelo - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de gelo [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de gelo; comércio (através de qualquer meio)
de goma - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de goma - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de goma - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de goma;
comércio (através de qualquer meio) de graxas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de graxas - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de graxas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de graxas;
comércio (através de qualquer meio) de guardachuvas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de guarda-chuvas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de guardachuvas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de guarda-chuvas; comércio (através
de qualquer meio) de guarda-sóis - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de guarda-sóis
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de guarda-sóis - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de guarda-sóis; comércio
(através de qualquer meio) de guta-percha [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de guta-percha - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de guta-percha [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de guta-percha; comércio (através de qualquer
meio) de imitações de couro - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de imitações de
couro - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de imitações de couro - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais;
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos manuais (propulsão muscular) [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos manuais (propulsão muscular)
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos manuais (propulsão muscular)
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos manuais (propulsão
muscular); comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos musicais
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos musicais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos musicais; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
linóleo [piso em manta] - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de linóleo [piso em
manta] - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de linóleo [piso em manta] [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de linóleo [piso em manta]; comércio (através
de qualquer meio) de loções para os cabelos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de loções para os cabelos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de loções para
os cabelos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de loções para os cabelos; comércio
(através de qualquer meio) de lubrificantes [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de lubrificantes - [consultoria em]; comércio
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(através de qualquer meio) de lubrificantes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de lubrificantes; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de malas
e bolsas de viagem - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de calcular - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de calcular - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de calcular [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de calcular; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de escrever [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de escrever - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de escrever - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de escrever; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
distribuidoras automáticas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
distribuidoras automáticas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
distribuidoras automáticas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
distribuidoras automáticas; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais de
construção metálicos; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção não metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de materiais impressos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais
metálicos para vias férreas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais
metálicos para vias férreas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais
metálicos para vias férreas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais
metálicos para vias férreas; comércio (através de
qualquer meio) de materiais para artistas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais para artistas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais
para artistas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de materiais para artistas; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de escritório; comércio
(através de qualquer meio) de material de instrução
e de ensino - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de instrução e de ensino
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer

meio) de material de instrução e de ensino [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de instrução e de ensino; comércio
(através de qualquer meio) de material de limpeza [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de limpeza - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
limpeza - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de material de sutura [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de sutura - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
sutura - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de sutura; comércio
(através de qualquer meio) de material para a
fabricação de escovas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de material para a
fabricação de escovas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de material para a
fabricação de escovas - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de material para a
fabricação de escovas; comércio (através de
qualquer meio) de material para curativos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de material para curativos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material
para curativos - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de material para curativos;
comércio (através de qualquer meio) de material
para obturações dentárias - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de material
para obturações dentárias - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material
para obturações dentárias - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material
para obturações dentárias; comércio (através de
qualquer meio) de matérias de enchimento [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de matérias de enchimento - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de matérias de
enchimento - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias de enchimento; comércio
(através de qualquer meio) de matérias para
calafetar, vedar e isolar - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias para
calafetar, vedar e isolar - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias para
calafetar, vedar e isolar - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias para
calafetar, vedar e isolar; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas; comércio (através de qualquer meio)
de matérias plásticas para embalagem - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas para embalagem; comércio
(através de qualquer meio) de matérias têxteis
fibrosas em bruto - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias têxteis
fibrosas em bruto - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias têxteis
fibrosas em bruto - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de matérias têxteis
fibrosas em bruto; comércio (através de qualquer
meio) de matérias tintoriais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de matérias
tintoriais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de matérias tintoriais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
matérias tintoriais; comércio (através de qualquer
meio) de mecanismos para aparelhos operados com
moedas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de mecanismos para aparelhos
operados com moedas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de mecanismos para
aparelhos operados com moedas - [assessoria em];
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comércio (através de qualquer meio) de mecanismos
para aparelhos operados com moedas; comércio
(através de qualquer meio) de membros, olhos ou
dentes artificiais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de membros, olhos ou
dentes artificiais - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de membros, olhos ou dentes
artificiais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de membros, olhos ou dentes
artificiais; comércio (através de qualquer meio) de
metais comuns e suas ligas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de metais
comuns e suas ligas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais comuns e suas
ligas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais comuns e suas ligas;
comércio (através de qualquer meio) de metais em
folhas e em pó para pintores, decoradores,
impressores e artistas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de metais em folhas e
em pó para pintores, decoradores, impressores e
artistas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais em folhas e em pó para
pintores, decoradores, impressores e artistas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de metais em folhas e em pó para pintores,
decoradores, impressores e artistas; comércio
(através de qualquer meio) de metais preciosos e
suas ligas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de metais preciosos e suas ligas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de metais preciosos e suas ligas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de metais
preciosos e suas ligas; comércio (através de
qualquer meio) de mica - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de mica - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de mica [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de mica; comércio (através de qualquer meio)
de minérios - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de minérios - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de minérios [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de minérios; comércio (através de qualquer
meio) de molduras - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de molduras [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de molduras - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de molduras; comércio
(através de qualquer meio) de monumentos não
metálicos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de monumentos não metálicos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de monumentos não metálicos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
monumentos não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de mordentes [fixador para tintas] [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de mordentes [fixador para tintas] [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de mordentes [fixador para tintas] - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
mordentes [fixador para tintas]; comércio (através de
qualquer meio) de motores (exceto os motores para
veículos terrestres) - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de motores (exceto os
motores para veículos terrestres) - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de motores
(exceto os motores para veículos terrestres) [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de motores (exceto os motores para veículos
terrestres); comércio (através de qualquer meio) de
móveis - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de móveis - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de móveis [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de móveis; comércio (através de qualquer
meio) de munições e projéteis - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de munições e
projéteis - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de munições e projéteis - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
munições e projéteis; comércio (através de qualquer
meio) de óleos essenciais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais - [consultoria em]; comércio (através de
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qualquer meio) de óleos essenciais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais; comércio (através de qualquer meio) de
óleos industriais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de óleos industriais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de óleos industriais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de óleos
industriais; comércio (através de qualquer meio) de
palha de aço - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de palha de aço - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de palha
de aço - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de palha de aço; comércio (através
de qualquer meio) de papel e papelão - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de papel e papelão - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de veículos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de pedras preciosas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de pedras
preciosas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de pedras preciosas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de pedras
preciosas; comércio (através de qualquer meio) de
peles de animais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de peles de animais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de peles de animais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de peles de
animais; comércio (através de qualquer meio) de
pentes e esponjas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de pentes e esponjas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de pentes e esponjas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de pentes e
esponjas; comércio (através de qualquer meio) de
pincéis - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de pincéis - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de pincéis [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de pincéis; comércio (através de qualquer
meio) de preparações farmacêuticas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de preparações farmacêuticas;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para branquear
[lavanderia] - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para branquear
[lavanderia] - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para branquear
[lavanderia] - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para branquear
[lavanderia]; comércio (através de qualquer meio) de
preparações para limpar, polir, desengordurar e
decapar - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para limpar, polir,

desengordurar e decapar - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
para limpar, polir, desengordurar e decapar [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para temperar e
soldar metais - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de preparações para temperar e
soldar metais - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de preparações para temperar e
soldar metais - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de preparações para temperar e
soldar metais; comércio (através de qualquer meio)
de preparações veterinárias - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
veterinárias - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações veterinárias [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações veterinárias; comércio
(através de qualquer meio) de preservativos contra
oxidação e contra a deterioração da madeira [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de preservativos contra oxidação e contra a
deterioração da madeira - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de preservativos contra
oxidação e contra a deterioração da madeira [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preservativos contra oxidação e contra a
deterioração da madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos abrasivos para limpeza [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos abrasivos para limpeza [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos abrasivos para limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos
confeccionados de metais preciosos ou folheados [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de metal comum - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de metal comum - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
metal comum; comércio (através de qualquer meio)
de produtos de perfumaria - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; comércio (através
de qualquer meio) de produtos de serralharia [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de serralharia - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
serralharia - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de serralharia; comércio
(através de qualquer meio) de produtos em matérias
plásticas semiprocessadas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos em
matérias plásticas semiprocessadas - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos em matérias plásticas semiprocessadas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos em matérias plásticas
semiprocessadas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de âmbar - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de âmbar - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de âmbar [assessoria em]; comércio (através de qualquer
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meio) de produtos feitos de âmbar; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
barbatana de baleia - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
barbatana de baleia - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
barbatana de baleia - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
barbatana de baleia; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de borracha, guta-percha,
goma, amianto ou mica - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
borracha, guta-percha, goma, amianto ou mica [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de borracha, guta-percha,
goma, amianto ou mica - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
borracha, guta-percha, goma, amianto ou mica;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cana - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de cana [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de cana - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cana; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de casco de tartaruga [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de casco de tartaruga [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de casco de tartaruga [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de casco de tartaruga;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de chifre - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de chifre [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de chifre - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de chifre; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de concha - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de concha - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
concha - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de concha;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cortiça - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de cortiça [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de cortiça - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de cortiça; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de espuma-do-mar [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de espuma-do-mar [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de espuma-do-mar [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de espuma-do-mar;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de junco - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de junco [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de junco - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de junco; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de madeira - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madeira - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madeira;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madrepérola - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madrepérola - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de madrepérola [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madrepérola; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
marfim - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de marfim [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de marfim - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de marfim; comércio (através de qualquer
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meio) de produtos feitos de matérias plásticas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de osso - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de osso [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de osso - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de osso; comércio (através de qualquer meio)
de produtos feitos de papel ou papelão - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
vime - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de vime [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de vime - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de vime; comércio (através de qualquer meio)
de produtos para a destruição dos animais nocivos,
fungicidas e herbicidas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos para a
destruição dos animais nocivos, fungicidas e
herbicidas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos para a destruição dos
animais nocivos, fungicidas e herbicidas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos para a destruição dos animais
nocivos, fungicidas e herbicidas; comércio (através
de qualquer meio) de produtos para absorver,
molhar e ligar a pó - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos para
absorver, molhar e ligar a pó - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
para absorver, molhar e ligar a pó - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
para absorver, molhar e ligar a pó; comércio (através
de qualquer meio) de produtos têxteis - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos têxteis - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de redes - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de redes - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de redes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de redes; comércio (através de qualquer meio)
de rendas e bordados - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de rendas e
bordados; comércio (através de qualquer meio) de
resinas artificiais não processadas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de resinas
artificiais não processadas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de resinas
artificiais não processadas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de resinas
artificiais não processadas; comércio (através de
qualquer meio) de resinas naturais em estado bruto [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de resinas naturais em estado bruto [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de resinas naturais em estado bruto [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de resinas naturais em estado bruto; comércio
(através de qualquer meio) de revestimentos de
assoalhos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de revestimentos de assoalhos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de revestimentos de assoalhos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
revestimentos de assoalhos; comércio (através de
qualquer meio) de roupas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas -

[consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sabões - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de sabões [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sabões - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de sabões; comércio
(através de qualquer meio) de sacos e sacolas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de sacos e sacolas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de sementes,
plantas e flores naturais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de sementes, plantas e
flores naturais - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de sementes, plantas e flores
naturais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sementes, plantas e flores
naturais; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias adesivas destinadas à indústria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias adesivas destinadas à
indústria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias adesivas destinadas
à indústria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias adesivas destinadas
à indústria; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias dietéticas para uso medicinal [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias dietéticas para uso medicinal [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias dietéticas para uso medicinal [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias dietéticas para uso medicinal;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
para uso em lavanderia - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias para uso
em lavanderia - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de substâncias para uso em
lavanderia - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias para uso em
lavanderia; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à agricultura, à
horticultura e à silvicultura - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à agricultura, à horticultura e à silvicultura [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias químicas destinadas à
agricultura, à horticultura e à silvicultura; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas a conservar alimentos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas a conservar alimentos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias químicas destinadas a
conservar alimentos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas a conservar alimentos; comércio (através
de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à fotografia - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à fotografia - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à fotografia - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à fotografia; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à indústria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à indústria - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à indústria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à indústria; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas às ciências -
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[informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias químicas destinadas às
ciências - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
às ciências - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
às ciências; comércio (através de qualquer meio) de
substâncias tanantes - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de substâncias tanantes [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias tanantes - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
tanantes; comércio (através de qualquer meio) de
tabaco - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de tabaco - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tabaco [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tabaco; comércio (através de qualquer
meio) de tapeçarias murais - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tapeçarias murais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
tapeçarias murais; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de tecidos
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos; comércio (através de qualquer
meio) de telas alcatroadas [lonas] - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de telas
alcatroadas [lonas] - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de telas alcatroadas
[lonas] - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de telas alcatroadas [lonas];
comércio (através de qualquer meio) de tendas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de tendas - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de tendas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tendas;
comércio (através de qualquer meio) de tintas,
vernizes, lacas - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tintas, vernizes, lacas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tintas,
vernizes, lacas; comércio (através de qualquer meio)
de toldos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de toldos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de toldos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de toldos;
comércio (através de qualquer meio) de tubos
flexíveis não metálicos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de tubos flexíveis não
metálicos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos flexíveis não metálicos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tubos flexíveis não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos metálicos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de tubos metálicos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tubos
metálicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos rígidos não
metálicos para a construção - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de tubos
rígidos não metálicos para a construção [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de utensílios e recipientes para a
casa ou a cozinha - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de veículos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
veículos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de veículos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de veículos;
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comércio (através de qualquer meio) de velas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de velas - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de velas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de velas;
comércio (através de qualquer meio) de velas e
pavios para iluminação - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de velas e pavios para
iluminação - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de velas e pavios para iluminação [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de velas e pavios para iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de vidro bruto ou semiacabado - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de vidro bruto ou semi-acabado [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de vidro bruto ou semi-acabado - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de vidro
bruto ou semi-acabado; comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de xaropes e preparações para
bebidas; concessionária de veículos (comércio de
veículos) - [informação em]; concessionária de
veículos (comércio de veículos) - [consultoria em];
concessionária de veículos (comércio de veículos) [assessoria em]; concessionária de veículos
(comércio de veículos); corretagem de veículos [informação em]; corretagem de veículos [consultoria em]; corretagem de veículos [assessoria em]; corretagem de veículos; corretor de
publicidade (serviço de -) - [informação em]; corretor
de publicidade (serviço de -) - [consultoria em];
corretor de publicidade (serviço de -) - [assessoria
em]; corretor de publicidade (serviço de -);
datilografia - [informação em]; datilografia [consultoria em]; datilografia - [assessoria em];
datilografia; desfile de moda com fim publicitário [informação em]; desfile de moda com fim publicitário
- [consultoria em]; desfile de moda com fim
publicitário - [assessoria em]; desfile de moda com
fim
publicitário;
despachante
aduaneiro
[desembaraço
e
liberação
de
documento
alfandegário] - [informação em]; despachante
aduaneiro [desembaraço e liberação de documento
alfandegário] - [consultoria em]; despachante
aduaneiro [desembaraço e liberação de documento
alfandegário] - [assessoria em]; despachante
aduaneiro [desembaraço e liberação de documento
alfandegário]; despachante para agilizar documento
- [informação em]; despachante para agilizar
documento - [consultoria em]; despachante para
agilizar documento - [assessoria em]; despachante
para agilizar documento; distribuição de brindes [informação em]; distribuição de brindes [consultoria em]; distribuição de brindes - [assessoria
em]; distribuição de brindes; distribuição de utensílio
para diálise [comércio] - [informação em];
distribuição de utensílio para diálise [comércio] [consultoria em]; distribuição de utensílio para diálise
[comércio] - [assessoria em]; distribuição de utensílio
para diálise [comércio]; drogaria [comércio] [informação em]; drogaria [comércio] - [consultoria
em]; drogaria [comércio] - [assessoria em]; drogaria
[comércio]; edição de texto publicitário - [informação
em]; edição de texto publicitário - [consultoria em];
edição de texto publicitário - [assessoria em]; edição
de texto publicitário; elaboração de declaração de
imposto de renda - [informação em]; elaboração de
declaração de imposto de renda - [consultoria em];
elaboração de declaração de imposto de renda [assessoria em]; elaboração de declaração de
imposto de renda; emissão de documentos e
certidões oficiais - [informação em]; emissão de
documentos e certidões oficiais - [consultoria em];
emissão de documentos e certidões oficiais [assessoria em]; emissão de documentos e certidões
oficiais; estudos e pareceres pertinentes à macro e
microeconomia, serviços estes prestados com fins
de assessoria na gestão de negócios e operação de
uma empresa comercial - [informação em]; estudos e
pareceres pertinentes à macro e microeconomia,

serviços estes prestados com fins de assessoria na
gestão de negócios e operação de uma empresa
comercial - [consultoria em]; estudos e pareceres
pertinentes à macro e microeconomia, serviços estes
prestados com fins de assessoria na gestão de
negócios e operação de uma empresa comercial [assessoria em]; estudos e pareceres pertinentes à
macro e microeconomia, serviços estes prestados
com fins de assessoria na gestão de negócios e
operação de uma empresa comercial; farmácia
[comércio de produtos farmacêuticos] - [informação
em]; farmácia [comércio de produtos farmacêuticos] [consultoria em]; farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos] - [assessoria em]; farmácia [comércio
de produtos farmacêuticos]; faturamento [ompi] [informação em]; faturamento [ompi] - [consultoria
em]; faturamento [ompi] - [assessoria em];
faturamento [ompi]; fornecimento de mão-de-obra
[terceirização] - [informação em]; fornecimento de
mão-de-obra [terceirização] - [consultoria em];
fornecimento de mão-de-obra [terceirização] [assessoria em]; fornecimento de mão-de-obra
[terceirização];
fotocópia
[reprodução
de
documentos]
[informação
em];
fotocópia
[reprodução de documentos] - [consultoria em];
fotocópia [reprodução de documentos] - [assessoria
em]; fotocópia [reprodução de documentos];
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising [informação em]; franchising (venda e licenciamento
de -), tratando-se de administração de negócios em
franchising - [consultoria em]; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising - [assessoria em];
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising;
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne - [informação em]; franchising [sistema pelo qual
empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de ne - [consultoria em];
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne - [assessoria em]; franchising [sistema pelo qual
empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de ne; gerenciamento de
banco de dados - [informação em]; gerenciamento
de banco de dados - [consultoria em];
gerenciamento de banco de dados - [assessoria em];
gerenciamento de banco de dados; gestão de
franquia - [informação em]; gestão de franquia [consultoria em]; gestão de franquia - [assessoria
em]; gestão de franquia; gestão pública/privada [informação
em];
gestão
pública/privada
[consultoria em]; gestão pública/privada - [assessoria
em]; gestão pública/privada; habilitação de celular
[serviço de cadastro] - [informação em]; habilitação
de celular [serviço de cadastro] - [consultoria em];
habilitação de celular [serviço de cadastro] [assessoria em]; habilitação de celular [serviço de
cadastro]; implantação de programa de controle de
qualidade - [informação em]; implantação de
programa de controle de qualidade - [consultoria
em]; implantação de programa de controle de
qualidade - [assessoria em]; implantação de
programa de controle de qualidade; informação
comercial e aconselhamento a consumidores [ompi]
- [informação em]; informação comercial e
aconselhamento
a
consumidores
[ompi]
[consultoria
em];
informação
comercial
e
aconselhamento a consumidores [ompi] - [assessoria
em]; informação comercial e aconselhamento a
consumidores [ompi]; intermediação na compra e
venda de energia e capacidade elétrica - [informação
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em]; intermediação na compra e venda de energia e
capacidade elétrica - [consultoria em]; intermediação
na compra e venda de energia e capacidade elétrica
- [assessoria em]; intermediação na compra e venda
de energia e capacidade elétrica; inventário e
gerência de estoque - [informação em]; inventário e
gerência de estoque - [consultoria em]; inventário e
gerência de estoque - [assessoria em]; inventário e
gerência de estoque; levantamento mercadológico [informação em]; levantamento mercadológico [consultoria em]; levantamento mercadológico [assessoria em]; levantamento mercadológico;
licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e
patentes (intermediação de negócios comerciais) [informação em]; licenciamento, compra e venda,
leasing de marcas e patentes (intermediação de
negócios
comerciais)
[consultoria
em];
licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e
patentes (intermediação de negócios comerciais) [assessoria em]; licenciamento, compra e venda,
leasing de marcas e patentes (intermediação de
negócios comerciais); obra artística, agenciamento,
gestão e intermediação - [informação em]; obra
artística, agenciamento, gestão e intermediação [consultoria em]; obra artística, agenciamento,
gestão e intermediação - [assessoria em]; obra
artística, agenciamento, gestão e intermediação;
organização e administração de empresa [informação em]; organização e administração de
empresa - [consultoria em]; organização e
administração de empresa - [assessoria em];
organização e administração de empresa; ouvidoria [informação em]; ouvidoria - [consultoria em];
ouvidoria - [assessoria em]; ouvidoria; perícia
contábil - [informação em]; perícia contábil [consultoria em]; perícia contábil - [assessoria em];
perícia contábil; perícia técnica na área contábil [informação em]; perícia técnica na área contábil [consultoria em]; perícia técnica na área contábil [assessoria em]; perícia técnica na área contábil;
perícia técnica na área de administração [informação em]; perícia técnica na área de
administração - [consultoria em]; perícia técnica na
área de administração - [assessoria em]; perícia
técnica na área de administração; pesquisa de
mercado - [informação em]; pesquisa de mercado [consultoria em]; pesquisa de mercado - [assessoria
em]; pesquisa de mercado; processamento
administrativo de pedidos de compra [ompi] [informação em]; processamento administrativo de
pedidos de compra [ompi] - [consultoria em];
processamento administrativo de pedidos de compra
[ompi]
[assessoria
em];
processamento
administrativo de pedidos de compra [ompi];
produção de filme publicitário [ompi] - [informação
em]; produção de filme publicitário [ompi] [consultoria em]; produção de filme publicitário [ompi]
- [assessoria em]; produção de filme publicitário
[ompi]; programa de qualidade total [gestão
empresarial] - [informação em]; programa de
qualidade total [gestão empresarial] - [consultoria
em]; programa de qualidade total [gestão
empresarial] - [assessoria em]; programa de
qualidade total [gestão empresarial]; programas de
cartão
de
pontuação
(tipo
programa
de
milhagem/fidelidade) - [informação em]; programas
de cartão de pontuação (tipo programa de
milhagem/fidelidade) - [consultoria em]; programas
de cartão de pontuação (tipo programa de
milhagem/fidelidade) - [assessoria em]; programas
de cartão de pontuação (tipo programa de
milhagem/fidelidade); promoção de venda para
terceiros [publicidade] - [informação em]; promoção
de venda para terceiros [publicidade] - [consultoria
em]; promoção de venda para terceiros [publicidade]
- [assessoria em]; promoção de venda para terceiros
[publicidade]; promotor de eventos [se comerciais] [informação em]; promotor de eventos [se
comerciais] - [consultoria em]; promotor de eventos
[se comerciais] - [assessoria em]; promotor de
eventos [se comerciais]; psicotécnico; teste, exame e
prova para seleção de pessoal (recrutamento de
pessoal) - [informação em]; psicotécnico; teste,
exame e prova para seleção de pessoal
(recrutamento de pessoal) - [consultoria em];
psicotécnico; teste, exame e prova para seleção de
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pessoal (recrutamento de pessoal) - [assessoria em];
psicotécnico; teste, exame e prova para seleção de
pessoal (recrutamento de pessoal); publicidade por
qualquer meio - [informação em]; publicidade por
qualquer meio - [consultoria em]; publicidade por
qualquer meio - [assessoria em]; publicidade por
qualquer meio; rastreabilidade de bovinos (controle
de localização/registro de cada animal) - [informação
em]; rastreabilidade de bovinos (controle de
localização/registro de cada animal) - [consultoria
em]; rastreabilidade de bovinos (controle de
localização/registro de cada animal) - [assessoria
em]; rastreabilidade de bovinos (controle de
localização/registro de cada animal); redação de
textos publicitários [ompi] - [informação em]; redação
de textos publicitários [ompi] - [consultoria em];
redação de textos publicitários [ompi] - [assessoria
em]; redação de textos publicitários [ompi];
representação comercial [ompi] - [informação em];
representação comercial [ompi] - [consultoria em];
representação comercial [ompi] - [assessoria em];
representação comercial [ompi]; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico [informação em]; representação comercial de
aparelho elétrico, eletrônico e térmico - [consultoria
em]; representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico - [assessoria em]; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
serviço de comparação de preços - [informação em];
serviço de comparação de preços - [consultoria em];
serviço de comparação de preços - [assessoria em];
serviço de comparação de preços; serviços de
colocação e recolocação no mercado de trabalho,
prestados a título de assistência social - [informação
em]; serviços de colocação e recolocação no
mercado de trabalho, prestados a título de
assistência social - [consultoria em]; serviços de
colocação e recolocação no mercado de trabalho,
prestados a título de assistência social - [assessoria
em]; serviços de colocação e recolocação no
mercado de trabalho, prestados a título de
assistência social; serviços de compilação e
disponibilização de listas de casamento [informação em]; serviços de compilação e
disponibilização de listas de casamento - [consultoria
em]; serviços de compilação e disponibilização de
listas de casamento - [assessoria em]; serviços de
compilação e disponibilização de listas de
casamento; serviços de fatura [emissão de notas
fiscais] - [informação em]; serviços de fatura
[emissão de notas fiscais] - [consultoria em]; serviços
de fatura [emissão de notas fiscais] - [assessoria
em]; serviços de fatura [emissão de notas fiscais];
serviços de processamento de dados [compilação
em banco de dados] - [informação em]; serviços de
processamento de dados [compilação em banco de
dados]
[consultoria
em];
serviços
de
processamento de dados [compilação em banco de
dados] - [assessoria em]; serviços de processamento
de dados [compilação em banco de dados]; serviços
de programa de incentivo a funcionários [informação em]; serviços de programa de incentivo
a funcionários - [consultoria em]; serviços de
programa de incentivo a funcionários - [assessoria
em]; serviços de programa de incentivo a
funcionários; serviços de programas de fidelidade
(clube, cartão, talão) - [informação em]; serviços de
programas de fidelidade (clube, cartão, talão) [consultoria em]; serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão) - [assessoria em];
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão); serviços de promoção de campanhas
publicitárias com vistas à prevenção de doenças, a
título de assistência social - [informação em];
serviços de promoção de campanhas publicitárias
com vistas à prevenção de doenças, a título de
assistência social - [consultoria em]; serviços de
promoção de campanhas publicitárias com vistas à
prevenção de doenças, a título de assistência social
- [assessoria em]; serviços de promoção de
campanhas publicitárias com vistas à prevenção de
doenças, a título de assistência social; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, intermediação comercial para os seus
associados. - [informação em]; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,

intermediação comercial para os seus associados. [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados.; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [informação em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
serviços de administração de convênios de
benefícios; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, sistematização de
informações em bancos de dados para a inclusão e
disponibilização de currículos e ofertas de empregos
- [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, sistematização
de informações em bancos de dados para a inclusão
e disponibilização de currículos e ofertas de
empregos - [consultoria em]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
sistematização de informações em bancos de dados
para a inclusão e disponibilização de currículos e
ofertas de empregos - [assessoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, sistematização de informações em bancos
de dados para a inclusão e disponibilização de
currículos e ofertas de empregos; serviços prestados
por entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios - [informação em]; serviços
prestados por entidades sindicais, a saber,
administração de convênios de benefícios [consultoria em]; serviços prestados por entidades
sindicais, a saber, administração de convênios de
benefícios - [assessoria em]; serviços prestados por
entidades sindicais, a saber, administração de
convênios de benefícios; site para efetuar o
licenciamento eletrônico de veículos - [informação
em]; site para efetuar o licenciamento eletrônico de
veículos - [consultoria em]; site para efetuar o
licenciamento eletrônico de veículos - [assessoria
em]; site para efetuar o licenciamento eletrônico de
veículos;
telemarketing
[informação
em];
telemarketing - [consultoria em]; telemarketing [assessoria
em];
telemarketing;
telepesquisa
[pesquisa de opinião] - [informação em];
telepesquisa [pesquisa de opinião] - [consultoria em];
telepesquisa [pesquisa de opinião] - [assessoria em];
telepesquisa [pesquisa de opinião]; terceirização
[assistência empresarial] [ompi] - [informação em];
terceirização [assistência empresarial] [ompi] [consultoria
em];
terceirização
[assistência
empresarial] [ompi] - [assessoria em]; terceirização
[assistência empresarial] [ompi]; terceirização
[fornecimento de mão-de-obra] - [informação em];
terceirização [fornecimento de mão-de-obra] [consultoria em]; terceirização [fornecimento de mãode-obra]
[assessoria
em];
terceirização
[fornecimento
de
mão-de-obra];
venda
de
assinaturas de serviços de telecomunicações para
terceiros [ompi] - [informação em]; venda de
assinaturas de serviços de telecomunicações para
terceiros [ompi] - [consultoria em]; venda de
assinaturas de serviços de telecomunicações para
terceiros [ompi] - [assessoria em]; venda de
assinaturas de serviços de telecomunicações para
terceiros [ompi]; comércio no atacado ou varejo de
preparações sanitárias farmacêuticas ou veterinárias
e suprimentos médicos. - [informação em]; comércio
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no atacado ou varejo de preparações sanitárias
farmacêuticas ou veterinárias e suprimentos
médicos. - [consultoria em]; comércio no atacado ou
varejo de preparações sanitárias farmacêuticas ou
veterinárias e suprimentos médicos. - [assessoria
em]; comércio no atacado ou varejo de preparações
sanitárias
farmacêuticas
ou
veterinárias
e
suprimentos médicos.; auditoria em negócios [informação em]; auditoria em negócios - [consultoria
em]; auditoria em negócios - [assessoria em];
auditoria em negócios; especialistas em eficiência de
negócios - [informação em]; especialistas em
eficiência de negócios - [consultoria em];
especialistas em eficiência de negócios - [assessoria
em]; especialistas em eficiência de negócios;
Procurador: RODRIGO GOMES GALVEZ
No.905815246 24/01/2013
003
Tit.MARCONDES & ARAUJO CONSULTORIA
EMPRESARIAL LIMITADA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07822242000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Programa de Coaching Profissional - PCP
NCL(10) 41 academias [educação] - [informação
em]; academias [educação] - [consultoria em];
academias [educação] - [assessoria em]; academias
[educação];
conferências
(organização
e
apresentação de -) - [informação em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
conferências (organização e apresentação de -) [assessoria em]; conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -) - [informação em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
congressos (organização e apresentação de -) [assessoria em]; congressos (organização e
apresentação de -); cursos por correspondência [informação em]; cursos por correspondência [consultoria em]; cursos por correspondência [assessoria em]; cursos por correspondência;
educação (informações sobre -) [instrução] [informação em]; educação (informações sobre -)
[instrução] - [consultoria em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [assessoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução]; educação (serviços
de -) - [informação em]; educação (serviços de -) [consultoria em]; educação (serviços de -) [assessoria em]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -) - [informação em]; ensino (serviços de
-) - [consultoria em]; ensino (serviços de -) [assessoria em]; ensino (serviços de -); exames
pedagógicos [avaliação] - [informação em]; exames
pedagógicos [avaliação] - [consultoria em]; exames
pedagógicos [avaliação] - [assessoria em]; exames
pedagógicos [avaliação]; exposições (organização
de -) para fins culturais ou educativos - [informação
em]; exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos - [consultoria em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos
[assessoria
em];
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
informações
sobre
educação
[instrução]
[informação em]; informações sobre educação
[instrução] - [consultoria em]; informações sobre
educação [instrução] - [assessoria em]; informações
sobre educação [instrução]; instrução (serviços de -)
- [informação em]; instrução (serviços de -) [consultoria em]; instrução (serviços de -) [assessoria em]; instrução (serviços de -);
organização de competições [educação ou
entretenimento] - [informação em]; organização de
competições [educação ou entretenimento] [consultoria em]; organização de competições
[educação ou entretenimento] - [assessoria em];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [informação em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [consultoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [assessoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de conferências - [informação em];
organização e apresentação de conferências [consultoria em]; organização e apresentação de
conferências - [assessoria em]; organização e
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apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos - [informação em];
organização e apresentação de congressos [consultoria em]; organização e apresentação de
congressos - [assessoria em]; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento] [informação em]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento] - [consultoria em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [assessoria em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de seminários [informação em]; organização e apresentação de
seminários - [consultoria em]; organização e
apresentação de seminários - [assessoria em];
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios [informação em]; organização e apresentação de
simpósios - [consultoria em]; organização e
apresentação de simpósios - [assessoria em];
organização e apresentação de simpósios;
orientação [treinamento] - [informação em];
orientação [treinamento] - [consultoria em];
orientação [treinamento] - [assessoria em];
orientação [treinamento]; orientação vocacional [informação em]; orientação vocacional - [consultoria
em]; orientação vocacional - [assessoria em];
orientação vocacional; prático (treinamento -)
[demonstração]
[informação
em];
prático
(treinamento -) [demonstração] - [consultoria em];
prático (treinamento -) [demonstração] - [assessoria
em]; prático (treinamento -) [demonstração];
publicação de textos [exceto para publicidade] [informação em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [consultoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade] - [assessoria em];
publicação de textos [exceto para publicidade];
reciclagem profissional - [informação em]; reciclagem
profissional
[consultoria
em];
reciclagem
profissional
[assessoria
em];
reciclagem
profissional; redação de textos, exceto publicitários [informação em]; redação de textos, exceto
publicitários - [consultoria em]; redação de textos,
exceto publicitários - [assessoria em]; redação de
textos, exceto publicitários; seminários (organização
e apresentação de -) - [informação em]; seminários
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
seminários (organização e apresentação de -) [assessoria em]; seminários (organização e
apresentação de -); simpósios (organização e
apresentação de -) - [informação em]; simpósios
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
simpósios (organização e apresentação de -) [assessoria em]; simpósios (organização e
apresentação de -); textos (publicação de -) [exceto
para publicidade] - [informação em]; textos
(publicação de -) [exceto para publicidade] [consultoria em]; textos (publicação de -) [exceto
para publicidade] - [assessoria em]; textos
(publicação de -) [exceto para publicidade]; textos
(redação de-), exceto publicitários - [informação em];
textos (redação de-), exceto publicitários [consultoria em]; textos (redação de-), exceto
publicitários - [assessoria em]; textos (redação de-),
exceto publicitários; vocacional (orientação -) [informação em]; vocacional (orientação -) [consultoria em]; vocacional (orientação -) [assessoria em]; vocacional (orientação -);
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução] - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[informação
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[consultoria
em];

assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ensino; curso técnico de formação [informação em]; curso técnico de formação [consultoria em]; curso técnico de formação [assessoria em]; curso técnico de formação; cursos
livres [ensino] - [informação em]; cursos livres
[ensino] - [consultoria em]; cursos livres [ensino] [assessoria em]; cursos livres [ensino]; história
[ensino de -] - [informação em]; história [ensino de -]
- [consultoria em]; história [ensino de -] - [assessoria
em]; história [ensino de -]; psicotécnico; teste, exame
e prova para orientação vocacional - [informação
em]; psicotécnico; teste, exame e prova para
orientação
vocacional
[consultoria
em];
psicotécnico; teste, exame e prova para orientação
vocacional - [assessoria em]; psicotécnico; teste,
exame e prova para orientação vocacional;
psicotécnicos (testes, exames, provas) para
orientação
vocacional
[informação
em];
psicotécnicos (testes, exames, provas) para
orientação
vocacional
[consultoria
em];
psicotécnicos (testes, exames, provas) para
orientação
vocacional
[assessoria
em];
psicotécnicos (testes, exames, provas) para
orientação vocacional; redação de textos, exceto
para publicidade [ompi] - [informação em]; redação
de textos, exceto para publicidade [ompi] [consultoria em]; redação de textos, exceto para
publicidade [ompi] - [assessoria em]; redação de
textos, exceto para publicidade [ompi]; serviços de
educação, prestados a título de assistência social [informação em]; serviços de educação, prestados a
título de assistência social - [consultoria em];
serviços de educação, prestados a título de
assistência social - [assessoria em]; serviços de
educação, prestados a título de assistência social;
escolas (serviços de -) [educação] - [informação em];
escolas (serviços de -) [educação] - [consultoria em];
escolas (serviços de -) [educação] - [assessoria em];
escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: ELIANE YACHOUH ABRÃO
No.905815262 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ISO WHEY EXTREME BLACK

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 bebidas à base de soro de leite; bebidas
efervescentes
(pastilhas
para
-);
bebidas
efervescentes (pós para -); bebidas não alcoólicas à
base de fruta; suco de fruta; bebida energética não
alcoólica;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905815270 24/01/2013
Tit.UZZINA DA MODA CONFECÇÕES LTDA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06117593000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ESTEEM

003
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boletim
informativo;
kits
educacionais,
compreendendo livros e cds ou dvds, embalados
como uma unidade; livro didático;
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
No.905815335 24/01/2013
Tit.WORK SOLUTION CONSULTORIA EM
INFORMATICA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05322314000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WS4

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; anáguas;
artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); bandanas; banho (calções de -);
banho (chinelos de -); banho (roupas de -); banho
(roupões de -); banho (sandálias de -); banho
(toucas de -); bermudas; blazers [vestuário]; botas *;
botinas; cachecóis; calçados *; calçados em geral *;
calças; calças compridas; camisas; camisetas;
casacos [vestuário]; chapéus, bonés etc; ciclistas
(vestuário para -); cintos [vestuário]; cintos portamoedas
[vestuário];
coletes;
confeccionado
(vestuário -); couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; ginástica (roupa para -)
[colante]; gorros; gravatas; íntima (roupa -); jaquetas;
lenços de pescoço; luvas [vestuário]; macacões;
malhas [vestuário]; meias; meias-calças; paletós;
pijamas; praia (roupas de -); pulôveres; robe; roupa
de baixo; roupa para ginástica; saias; sandálias;
sapatos de praia; suéteres; sungas; sutiãs; ternos;
togas; toucas de banho; trajes; trajes de banho;
túnicas; uniformes; vestuário *; xales; baby-doll;
bermuda para prática de esporte; biquíni; calçado
esportivo; calção para banho; camisola; canga;
chinelo [vestuário comum]; echarpe; estolas; farda;
maiô;
Procurador: CARLA MARIA MADRIGALI
No.905815289 24/01/2013
Tit.OBJETIVA EVENTOS S/S LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06096814000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OBJETIVA EVENTOS.COM.BR

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 incorporação de imóvel;
Procurador: SIDEMIR ROGÉRIO DE SOUZA
No.905815300 24/01/2013
Tit.JULIANA MONTANHINI ROSSI DA SILVA
32383160873 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15278331000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: X-ELO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e informação em
software;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905815343 24/01/2013
003
Tit.WJA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09111646000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WJA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
CFE(4) 26.1.18; 26.4.5; 27.5.1
NCL(10) 30 bebidas à base de cacau; bebidas à
base de café; bebidas à base de chocolate; bolos;
bombons; cacau (bebidas à base de -); cacau
(bebidas de -) com leite; café (bebidas à base de -);
caramelos [doces]; chocolate (bebidas à base de -);
congelado (iogurte -); doces [confeitos]; gelado
(iogurte -); gelados comestíveis; gomas de mascar;
sorvete; sorvetes; bala comestível; brigadeiro,
cajuzinho e quindim; casquinha para sorvete; frozens
[iogurte congelado]; iogurte congelado [sorvete à
base de iogurte]; iogurte gelado [sorvete à base de
iogurte];
Procurador: JOSE RODOLFO MAZZONI
No.905815319 24/01/2013
003
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLOXNEO
NCL(10) 05 antibióticos;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); conferências (organização e apresentação de ); congressos (organização e apresentação de -);
festas (planejamento de -); organização e
apresentação de colóquios; organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de simpósios; planejamento de festas;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA

003

No.905815327 24/01/2013
003
Tit.ESCREVIVER CURSOS PREPARATÓRIOS E
EXECUÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09379949000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: disciplina digital

No.905815297 24/01/2013
003
Tit.WJA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09111646000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WJA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA

CFE(4) 20.7.1-2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 16 impressas (publicações -); impresso
(material -); livros; material didático [exceto
aparelhos]; agenda; apostila para fim educacional;

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 construção (informação sobre -);
construção *; construção civil (supervisão de
trabalhos de -);
Procurador: SIDEMIR ROGÉRIO DE SOUZA
No.905815351 24/01/2013
Tit.JEAN C DA SILVA REPRESENTAÇÕES
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84524438000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TURMA DA ARCA

003

CFE(4) 18.3.5; 27.5.1-2
NCL(10) 18 bolsas (armações para -); bolsas de
couro para embalagem; bolsas de couro para
ferramentas; bolsas de malhas; bolsas de mão;
bolsas de viagem; bolsas para alpinistas; bolsas
para campistas; bolsas para carregar bebês [slings];
bolsas para equipamentos esportivos*; carteiras de
bolso; esportivos (bolsas para equipamentos -)*;
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malas (alças de -); malas de roupas para viagem;
malas de viagem; mochilas; mochilas (bornais);
mochilas escolares; porta-cartão; praia (bolsas de -);
sacolas de compras; sacolas de compras com rodas;
sacolas escolares; valises; bolsa do vestuário
comum; bolsa para tênis; carteira para moeda; estojo
para cosméticos [nécessaire vazia, somente a
bolsa]; bolsas;
Procurador: ANTONIA ELIZIANE PINHEIRO DE
SOUZA
No.905815360 24/01/2013
003
Tit.BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY
(BEIJING) CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8840334
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: H Hao123

CFE(4) 27.1.2; 27.5.1
NCL(10) 38 acesso à rede global de computadores
(aluguel de tempo de-) - [informação em]; acesso à
rede global de computadores (aluguel de tempo de-)
- [consultoria em]; acesso à rede global de
computadores (aluguel de tempo de-) - [assessoria
em]; acesso à rede global de computadores (aluguel
de tempo de-); agências de notícias - [informação
em]; agências de notícias - [consultoria em];
agências de notícias - [assessoria em]; agências de
notícias; aluguel de aparelhos de fac-símile [fax] [informação em]; aluguel de aparelhos de fac-símile
[fax] - [consultoria em]; aluguel de aparelhos de facsímile [fax] - [assessoria em]; aluguel de aparelhos
de fac-símile [fax]; aluguel de aparelhos de telefones
- [informação em]; aluguel de aparelhos de telefones
- [consultoria em]; aluguel de aparelhos de telefones
- [assessoria em]; aluguel de aparelhos de telefones;
aluguel de aparelhos de transmissão de mensagens
- [informação em]; aluguel de aparelhos de
transmissão de mensagens - [consultoria em];
aluguel de aparelhos de transmissão de mensagens
- [assessoria em]; aluguel de aparelhos de
transmissão
de
mensagens;
aluguel
de
equipamentos de telecomunicação - [informação
em]; aluguel de equipamentos de telecomunicação [consultoria em]; aluguel de equipamentos de
telecomunicação - [assessoria em]; aluguel de
equipamentos de telecomunicação; aluguel de
modems - [informação em]; aluguel de modems [consultoria em]; aluguel de modems - [assessoria
em]; aluguel de modems; aluguel de tempo de
acesso à rede global de computadores - [informação
em]; aluguel de tempo de acesso à rede global de
computadores - [consultoria em]; aluguel de tempo
de acesso à rede global de computadores [assessoria em]; aluguel de tempo de acesso à rede
global de computadores; aparelhos de transmissão
de mensagens (aluguel de -) - [informação em];
aparelhos de transmissão de mensagens (aluguel de
-) - [consultoria em]; aparelhos de transmissão de
mensagens (aluguel de -) - [assessoria em];
aparelhos de transmissão de mensagens (aluguel de
-); bbs [serviços de telecomunicação] - [informação
em]; bbs [serviços de telecomunicação] - [consultoria
em]; bbs [serviços de telecomunicação] - [assessoria
em]; bbs [serviços de telecomunicação]; cabo
(teledifusão por -) - [informação em]; cabo
(teledifusão por -) - [consultoria em]; cabo
(teledifusão por -) - [assessoria em]; cabo
(teledifusão por -); canais de telecomunicação
(provimento de-), para serviços de telecompras [informação em]; canais de telecomunicação
(provimento de-), para serviços de telecompras [consultoria em]; canais de telecomunicação
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(provimento de-), para serviços de telecompras [assessoria em]; canais de telecomunicação
(provimento de-), para serviços de telecompras;
cartões de felicitações on line (transmissão de-) [informação em]; cartões de felicitações on line
(transmissão de-) - [consultoria em]; cartões de
felicitações on line (transmissão de-) - [assessoria
em]; cartões de felicitações on line (transmissão de); celular (comunicação por telefone -) - [informação
em]; celular (comunicação por telefone -) [consultoria em]; celular (comunicação por telefone -)
- [assessoria em]; celular (comunicação por telefone
-); computador (comunicação por terminais de -) [informação em]; computador (comunicação por
terminais de -) - [consultoria em]; computador
(comunicação por terminais de -) - [assessoria em];
computador (comunicação por terminais de -);
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-) - [informação em];
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-) - [consultoria em];
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-) - [assessoria em];
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-); comunicação por redes de
fibra óptica - [informação em]; comunicação por
redes de fibra óptica - [consultoria em]; comunicação
por redes de fibra óptica - [assessoria em];
comunicação por redes de fibra óptica; comunicação
por terminais de computador - [informação em];
comunicação por terminais de computador [consultoria em]; comunicação por terminais de
computador - [assessoria em]; comunicação por
terminais de computador; comunicações por telefone
- [informação em]; comunicações por telefone [consultoria em]; comunicações por telefone [assessoria em]; comunicações por telefone;
comunicações por telegramas - [informação em];
comunicações por telegramas - [consultoria em];
comunicações por telegramas - [assessoria em];
comunicações por telegramas; correio eletrônico [informação em]; correio eletrônico - [consultoria em];
correio eletrônico - [assessoria em]; correio
eletrônico; eletrônico (correio -) - [informação em];
eletrônico (correio -) - [consultoria em]; eletrônico
(correio -) - [assessoria em]; eletrônico (correio -);
fac-símile (transmissão por -) [fax] - [informação em];
fac-símile (transmissão por -) [fax] - [consultoria em];
fac-símile (transmissão por -) [fax] - [assessoria em];
fac-símile (transmissão por -) [fax]; fornecimento de
acesso a banco de dados - [informação em];
fornecimento de acesso a banco de dados [consultoria em]; fornecimento de acesso a banco de
dados - [assessoria em]; fornecimento de acesso a
banco de dados; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores - [informação em]; fornecimento de
conexões de telecomunicações para uma rede
mundial de computadores - [consultoria em];
fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores [assessoria em]; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; informações sobre telecomunicação [informação
em];
informações
sobre
telecomunicação - [consultoria em]; informações
sobre
telecomunicação
[assessoria
em];
informações sobre telecomunicação; mensagem
(transmissão de -) - [informação em]; mensagem
(transmissão de -) - [consultoria em]; mensagem
(transmissão de -) - [assessoria em]; mensagem
(transmissão de -); notícias (agências de -) [informação em]; notícias (agências de -) [consultoria em]; notícias (agências de -) [assessoria em]; notícias (agências de -); provimento
de acesso à rede global de computadores [informação em]; provimento de acesso à rede global
de computadores - [consultoria em]; provimento de
acesso à rede global de computadores - [assessoria
em]; provimento de acesso à rede global de
computadores;
provimento
de
canais
de
telecomunicação para serviços de telecompras [informação em]; provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras [consultoria em]; provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras -

[assessoria em]; provimento de canais de
telecomunicação para serviços de telecompras;
radiodifusão - [informação em]; radiodifusão [consultoria em]; radiodifusão - [assessoria em];
radiodifusão; radiodifusão - [informação em];
radiodifusão - [consultoria em]; radiodifusão [assessoria em]; radiodifusão; salas de bate-papo
(provimento de-) - [informação em]; salas de batepapo (provimento de-) - [consultoria em]; salas de
bate-papo (provimento de-) - [assessoria em]; salas
de bate-papo (provimento de-); satélite (transmissão
por -) - [informação em]; satélite (transmissão por -) [consultoria em]; satélite (transmissão por -) [assessoria em]; satélite (transmissão por -); serviços
de correio de voz - [informação em]; serviços de
correio de voz - [consultoria em]; serviços de correio
de voz - [assessoria em]; serviços de correio de voz;
serviços de difusão sem fim [telecomunicações] [informação em]; serviços de difusão sem fim
[telecomunicações] - [consultoria em]; serviços de
difusão sem fim [telecomunicações] - [assessoria
em];
serviços
de
difusão
sem
fim
[telecomunicações]; telechamadas (serviços de -)
[rádio, telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica] - [informação em]; telechamadas
(serviços de -) [rádio, telefone ou outros meios de
comunicação eletrônica] - [consultoria em];
telechamadas (serviços de -) [rádio, telefone ou
outros meios de comunicação eletrônica] [assessoria em]; telechamadas (serviços de -) [rádio,
telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica]; telecomunicações (informações sobre -) [informação em]; telecomunicações (informações
sobre -) - [consultoria em]; telecomunicações
(informações sobre -) - [assessoria em];
telecomunicações
(informações
sobre
-);
telecomunicações (serviços de roteamento e junção
de -) - [informação em]; telecomunicações (serviços
de roteamento e junção de -) - [consultoria em];
telecomunicações (serviços de roteamento e junção
de -) - [assessoria em]; telecomunicações (serviços
de roteamento e junção de -); teleconferência
(serviços de -) - [informação em]; teleconferência
(serviços de -) - [consultoria em]; teleconferência
(serviços de -) - [assessoria em]; teleconferência
(serviços de -); teledifusão - [informação em];
teledifusão - [consultoria em]; teledifusão [assessoria
em];
teledifusão;
teledifusão
[informação em]; teledifusão - [consultoria em];
teledifusão - [assessoria em]; teledifusão; teledifusão
por cabo - [informação em]; teledifusão por cabo [consultoria em]; teledifusão por cabo - [assessoria
em]; teledifusão por cabo; telefone (comunicações
por -) - [informação em]; telefone (comunicações por
-) - [consultoria em]; telefone (comunicações por -) [assessoria em]; telefone (comunicações por -);
telefonia (serviços de -) - [informação em]; telefonia
(serviços de -) - [consultoria em]; telefonia (serviços
de -) - [assessoria em]; telefonia (serviços de -);
telegrafia (serviços de -) - [informação em]; telegrafia
(serviços de -) - [consultoria em]; telegrafia (serviços
de -) - [assessoria em]; telegrafia (serviços de -);
telegramas (comunicações por -) - [informação em];
telegramas (comunicações por -) - [consultoria em];
telegramas (comunicações por -) - [assessoria em];
telegramas (comunicações por -); telegramas
(transmissão de -) - [informação em]; telegramas
(transmissão de -) - [consultoria em]; telegramas
(transmissão de -) - [assessoria em]; telegramas
(transmissão de -); telex (serviços de -) - [informação
em]; telex (serviços de -) - [consultoria em]; telex
(serviços de -) - [assessoria em]; telex (serviços de ); transmissão de arquivos digitais - [informação em];
transmissão de arquivos digitais - [consultoria em];
transmissão de arquivos digitais - [assessoria em];
transmissão de arquivos digitais; transmissão de
cartões de felicitações on line - [informação em];
transmissão de cartões de felicitações on line [consultoria em]; transmissão de cartões de
felicitações on line - [assessoria em]; transmissão de
cartões de felicitações on line; transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador [informação em]; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador - [consultoria em];
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador - [assessoria em]; transmissão de

RPI 2214 de 11/06/2013

mensagens e de imagens por meio de computador;
transmissão de telegramas - [informação em];
transmissão de telegramas - [consultoria em];
transmissão de telegramas - [assessoria em];
transmissão de telegramas; transmissão por facsímile [fax] - [informação em]; transmissão por facsímile [fax] - [consultoria em]; transmissão por facsímile [fax] - [assessoria em]; transmissão por facsímile [fax]; agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações) - [informação
em];
agência
de
notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão de informações) - [consultoria
em];
agência
de
notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão de informações) - [assessoria
em];
agência
de
notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão de informações); aluguel de
caixas postais eletrônicas para e-mail - [informação
em]; aluguel de caixas postais eletrônicas para email - [consultoria em]; aluguel de caixas postais
eletrônicas para e-mail - [assessoria em]; aluguel de
caixas postais eletrônicas para e-mail; aluguel de
tempo de acesso a redes globais de computadores
[ompi] - [informação em]; aluguel de tempo de
acesso a redes globais de computadores [ompi] [consultoria em]; aluguel de tempo de acesso a
redes globais de computadores [ompi] - [assessoria
em]; aluguel de tempo de acesso a redes globais de
computadores [ompi]; assessoria consultoria e
informação em telecomunicação - [informação em];
assessoria
consultoria
e
informação
em
telecomunicação - [consultoria em]; assessoria
consultoria e informação em telecomunicação [assessoria em]; assessoria consultoria e informação
em telecomunicação; assessoria, consultoria e
informação em comunicação no campo áudio visual [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em comunicação no campo áudio visual [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em comunicação no campo áudio visual [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em comunicação no campo áudio visual;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
telecomunicações - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em telecomunicações [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em telecomunicações - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
telecomunicações; consulta à lista telefônica por
computador - [informação em]; consulta à lista
telefônica por computador - [consultoria em];
consulta à lista telefônica por computador [assessoria em]; consulta à lista telefônica por
computador; consultoria referente a implantação,
operação, gerenciamento e suporte de redes de
telecomunicações
e
suas
configurações
[informação em]; consultoria referente a implantação,
operação, gerenciamento e suporte de redes de
telecomunicações
e
suas
configurações
[consultoria em]; consultoria referente a implantação,
operação, gerenciamento e suporte de redes de
telecomunicações
e
suas
configurações
[assessoria em]; consultoria referente a implantação,
operação, gerenciamento e suporte de redes de
telecomunicações e suas configurações; correio,
transmissão de mensagem - [informação em];
correio, transmissão de mensagem - [consultoria
em]; correio, transmissão de mensagem [assessoria em]; correio, transmissão de mensagem;
fornecimento de acesso a bases de dados [ompi] [informação em]; fornecimento de acesso a bases de
dados [ompi] - [consultoria em]; fornecimento de
acesso a bases de dados [ompi] - [assessoria em];
fornecimento de acesso a bases de dados [ompi];
fornecimento de canais de telecomunicação para
serviços de venda à distância [ompi] - [informação
em]; fornecimento de canais de telecomunicação
para serviços de venda à distância [ompi] [consultoria em]; fornecimento de canais de
telecomunicação para serviços de venda à distância
[ompi] - [assessoria em]; fornecimento de canais de
telecomunicação para serviços de venda à distância
[ompi]; fornecimento de mecanismos de busca para
a obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website) - [informação
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em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website) - [consultoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website) - [assessoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for o
provimento de acesso a um website); fornecimento
de salas de bate-papo na internet [ompi] [informação em]; fornecimento de salas de batepapo na internet [ompi] - [consultoria em];
fornecimento de salas de bate-papo na internet
[ompi] - [assessoria em]; fornecimento de salas de
bate-papo na internet [ompi]; habilitação de celular
[serviço de telecomunicação] - [informação em];
habilitação de celular [serviço de telecomunicação] [consultoria em]; habilitação de celular [serviço de
telecomunicação] - [assessoria em]; habilitação de
celular [serviço de telecomunicação]; leasing de
espaço na internet - [informação em]; leasing de
espaço na internet - [consultoria em]; leasing de
espaço na internet - [assessoria em]; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -] - [informação em]; noticiário [serviço de
transmissão de -] - [consultoria em]; noticiário
[serviço de transmissão de -] - [assessoria em];
noticiário [serviço de transmissão de -]; provedor de
acesso [telecomunicação] - [informação em];
provedor de acesso [telecomunicação] - [consultoria
em]; provedor de acesso [telecomunicação] [assessoria
em];
provedor
de
acesso
[telecomunicação]; provimento de acesso a lojas
eletrônicas [telecomunicação] - [informação em];
provimento de acesso a lojas eletrônicas
[telecomunicação] - [consultoria em]; provimento de
acesso a lojas eletrônicas [telecomunicação] [assessoria em]; provimento de acesso a lojas
eletrônicas [telecomunicação]; radioastronomia [informação em]; radioastronomia - [consultoria em];
radioastronomia - [assessoria em]; radioastronomia;
rádio-chamada - [informação em]; rádio-chamada [consultoria em]; rádio-chamada - [assessoria em];
rádio-chamada; radiocomunicação - [informação
em];
radiocomunicação
[consultoria
em];
radiocomunicação
[assessoria
em];
radiocomunicação; radiocomunicação terrestre ou
espacial - [informação em]; radiocomunicação
terrestre
ou
espacial
[consultoria
em];
radiocomunicação terrestre ou espacial - [assessoria
em]; radiocomunicação terrestre ou espacial;
radiodeterminação [determinação, mediante o
emprego de ondas radioelétricas, da posição de um
móvel ou da direção ou distância em que este se
encontra em relação a um ou dois pontos
conhecidos] - [informação em]; radiodeterminação
[determinação, mediante o emprego de ondas
radioelétricas, da posição de um móvel ou da
direção ou distância em que este se encontra em
relação a um ou dois pontos conhecidos] [consultoria em]; radiodeterminação [determinação,
mediante o emprego de ondas radioelétricas, da
posição de um móvel ou da direção ou distância em
que este se encontra em relação a um ou dois
pontos
conhecidos]
[assessoria
em];
radiodeterminação [determinação, mediante o
emprego de ondas radioelétricas, da posição de um
móvel ou da direção ou distância em que este se
encontra em relação a um ou dois pontos
conhecidos]; radiofonia - [informação em]; radiofonia
- [consultoria em]; radiofonia - [assessoria em];
radiofonia; radiolocalização - [informação em];
radiolocalização - [consultoria em]; radiolocalização [assessoria em]; radiolocalização; radionavegação [informação em]; radionavegação - [consultoria em];
radionavegação - [assessoria em]; radionavegação;
radiossonda [transmissão de dados meteorológicos]
- [informação em]; radiossonda [transmissão de
dados
meteorológicos]
[consultoria
em];
radiossonda [transmissão de dados meteorológicos]

- [assessoria em]; radiossonda [transmissão de
dados meteorológicos]; serviços de carregamento,
compartilhamento e postagem de fotos áudio e vídeo
[transmissão] - [informação em]; serviços de
carregamento, compartilhamento e postagem de
fotos áudio e vídeo [transmissão] - [consultoria em];
serviços de carregamento, compartilhamento e
postagem de fotos áudio e vídeo [transmissão] [assessoria em]; serviços de carregamento,
compartilhamento e postagem de fotos áudio e vídeo
[transmissão]; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação] - [informação em]; serviços de
comunicação para a transmissão de uma transação
eletrônica de um estabelecimento até uma central de
processamento [telecomunicação] - [consultoria em];
serviços de comunicação para a transmissão de uma
transação eletrônica de um estabelecimento até uma
central de processamento [telecomunicação] [assessoria em]; serviços de comunicação para a
transmissão de uma transação eletrônica de um
estabelecimento até uma central de processamento
[telecomunicação]; telemática (entendido como
transmissão de informações/ telecomunicação) [informação em]; telemática (entendido como
transmissão de informações/ telecomunicação) [consultoria em]; telemática (entendido como
transmissão de informações/ telecomunicação) [assessoria em]; telemática (entendido como
transmissão de informações/ telecomunicação);
telemetria - [informação em]; telemetria - [consultoria
em]; telemetria - [assessoria em]; telemetria;
televisionamento - [informação em]; televisionamento
- [consultoria em]; televisionamento - [assessoria
em]; televisionamento; tempo de acesso a redes
globais de computadores (aluguel de -) [ompi] [informação em]; tempo de acesso a redes globais
de computadores (aluguel de -) [ompi] - [consultoria
em]; tempo de acesso a redes globais de
computadores (aluguel de -) [ompi] - [assessoria
em]; tempo de acesso a redes globais de
computadores (aluguel de -) [ompi]; transmissão
[emissão] de sinal de telecomunicação por satélite [informação em]; transmissão [emissão] de sinal de
telecomunicação por satélite - [consultoria em];
transmissão [emissão] de sinal de telecomunicação
por satélite - [assessoria em]; transmissão [emissão]
de sinal de telecomunicação por satélite;
transmissão de filmes de televisão via cabo, satélite,
rede de telecomunicação - [informação em];
transmissão de filmes de televisão via cabo, satélite,
rede de telecomunicação - [consultoria em];
transmissão de filmes de televisão via cabo, satélite,
rede de telecomunicação - [assessoria em];
transmissão de filmes de televisão via cabo, satélite,
rede
de
telecomunicação;
serviços
de
videoconferência - [informação em]; serviços de
videoconferência - [consultoria em]; serviços de
videoconferência - [assessoria em]; serviços de
videoconferência; fornecimento de fóruns online [informação em]; fornecimento de fóruns online [consultoria em]; fornecimento de fóruns online [assessoria em]; fornecimento de fóruns online;
Procurador: RODRIGO GOMES GALVEZ
No.905815378 24/01/2013
Tit.DANTE MAROBI & CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 52500246000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CAFÉ CATIE
NCL(10) 30 café; café em pó; café solúvel;
Procurador: CLAUDINEY DE ANGELO

003

No.905815394 24/01/2013
003
Tit.ESCREVIVER CURSOS PREPARATÓRIOS E
EXECUÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09379949000119
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: disciplina digital
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CFE(4) 20.7.1-2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); informações sobre educação
[instrução]; instrução (serviços de -); orientação
[treinamento]; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos;
publicações
eletrônicas
on-line
(provimento de-) [não downloadable]; treinamento
prático [demonstração]; cursos livres [ensino] [informação em]; cursos livres [ensino] - [consultoria
em]; cursos livres [ensino] - [assessoria em]; cursos
livres [ensino]; escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM
No.905815408 24/01/2013
Tit.LUCINALDO MOURA DA SILVA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15916354000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SABIDINHO KIDS

003

CFE(4) 2.5.8; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(calções de -); banho (roupas de -); bermudas;
calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
cuecas; jaquetas; jardineiras [vestuário]; leggings
[calças]; macacões; malhas [vestuário]; meias;
pijamas; saias; sungas; vestuário *; baby-doll;
biquíni; boné; camisola; maiô;
Procurador: MARIA DO CARMO CAITANO DA
SILVA

educativos; organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e
apresentação de seminários; organização e
apresentação
de
simpósios;
orientação
[treinamento];
orientação
vocacional;
prático
(treinamento -) [demonstração]; publicação de livros;
publicação de textos [exceto para publicidade];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable];
redação
de
textos,
exceto
publicitários; treinamento prático [demonstração];
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino; curso
técnico de formação; cursos livres [ensino];
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo.;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905815432 24/01/2013
003
Tit.HORTALICIA - PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17129183000142
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOTECO MÓVEL EU MEREÇO!

No.905815467 24/01/2013
003
Tit.TÁSSIO ARAUJO DE SOUZA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12431910741
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Wippon
NCL(10) 42 design de homepage - [informação em];
software como serviço [saas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905815475 24/01/2013
003
Tit.INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS DOM
DOMENICO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07954249000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XUP XUP
NCL(10) 29 doce de leite;
Procurador: VITOR LUIZ RAMOS BATISTA
No.905815483 24/01/2013
003
Tit.PRISCILA HENRIQUES DE LIMA FAGUNDES
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15366026000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Viva Penedo
NCL(10) 39 assessoria, consultoria e informação em
viagem e turismo;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 8.7.25; 11.3.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -);
Procurador: ADILSON MARQUES DOS REIS
No.905815440 24/01/2013
Tit.JEAN C DA SILVA REPRESENTAÇÕES
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84524438000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TURMA DA ARCA

CFE(4) 2.5.8; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: MARIA DO CARMO CAITANO DA
SILVA

003

No.905815491 24/01/2013
003
Tit.BUCHWEITZ RESTAURANTE LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15373942000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA ALEMÃ RESTAURANTE TÍPICO

No.905815424 24/01/2013
003
Tit.CAROLI PLANEJAMENTO & PUBLICAÇÕES
LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15348882000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPORTEDUCAR

CFE(4) 2.5.25; 3.11.7; 6.19.1; 18.1.8; 27.5.1
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
educação
(informações sobre -) [instrução]; educação (serviços
de -); ensino (serviços de -); informações sobre
educação [instrução]; instrução (serviços de -);
organização de exposições para fins culturais ou

CFE(4) 18.3.5; 27.5.1-2
NCL(10) 25 banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(toucas de -); bermudas; botas *; calçados em geral
*; calças; calças compridas; camisas; camisetas;
cintos [vestuário]; cuecas; meias; pijamas; robe;
roupa de baixo; roupa de baixo; saias; sandálias;
sungas; vestuário *; bermuda para prática de
esporte; biquíni; canga; maiô;
Procurador: ANTONIA ELIZIANE PINHEIRO DE
SOUZA
No.905815459 24/01/2013
Tit.LUCINALDO MOURA DA SILVA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15916354000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SABIDINHO KIDS

003

CFE(4) 7.1.8; 7.1.24; 7.3.12; 27.5.1
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.905815505 24/01/2013
003
Tit.J. M. G. LEAL COMERCIO DE CONFECÇÕES
LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55972178000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A CAPRICHOSA MODAS
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Marca: GLOBOMAP

CFE(4) 27.5.1; 29.1.8
NCL(10)
35
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação] - [consultoria em]; agenciamento de
mercadoria [intermediação] - [assessoria em];
agenciamento de mercadoria [intermediação];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
do vestuário; comércio (através de qualquer meio)
de roupas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de roupas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR
No.905815521 24/01/2013
003
Tit.VICORBRAS INDUSTRIA E QUÍMICA LTDA.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13339097000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SELARITE

CFE(4) 27.5.1; 29.1.8,11
NCL(10) 19 argamassa; argamassa para construção;
Procurador: NILVAN PAULO MINGURANSE
No.905815530 24/01/2013
003
Tit.PRINTER LINE CARTUCHOS E TONER
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10959506000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO LINE

CFE(4) 1.5.1,12
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção [informação em]; aluguel de equipamento de
construção - [consultoria em]; aluguel de
equipamento de construção - [assessoria em];
aluguel de equipamento de construção; aluguel de
equipamentos de limpeza - [informação em]; aluguel
de equipamentos de limpeza - [consultoria em];
aluguel de equipamentos de limpeza - [assessoria
em]; aluguel de equipamentos de limpeza; aluguel
de escavadeiras - [informação em]; aluguel de
escavadeiras - [consultoria em]; aluguel de
escavadeiras - [assessoria em]; aluguel de
escavadeiras; aluguel de guindaste - [informação
em]; aluguel de guindaste - [consultoria em]; aluguel
de guindaste - [assessoria em]; aluguel de
guindaste; aluguel de máquina para limpeza [informação em]; aluguel de máquina para limpeza [consultoria em]; aluguel de máquina para limpeza [assessoria em]; aluguel de máquina para limpeza;
assessoria consultoria e informação em construções
- [informação em]; assessoria consultoria e
informação em construções - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em construções
- [assessoria em]; assessoria consultoria e
informação em construções; assessoria, consultoria
e informação em aluguel de equipamentos para
construção
[informação
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
aluguel
de
equipamentos para construção - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos para construção - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos para construção; terraplanagem [informação em]; terraplanagem - [consultoria em];
terraplanagem - [assessoria em]; terraplanagem;
aluguel de compressores - [informação em]; aluguel
de compressores - [consultoria em]; aluguel de
compressores - [assessoria em]; aluguel de
compressores; aluguel de ferramentas pneumáticas [informação
em];
aluguel
de
ferramentas
pneumáticas - [consultoria em]; aluguel de
ferramentas pneumáticas - [assessoria em]; aluguel
de ferramentas pneumáticas;
Procurador: RODRIGO MARTINS EUSTAQUIO
No.905815556 24/01/2013
003
Tit.LZ TRANSPORTES, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTEFATOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04045869000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KEYPO

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de tintas, vernizes, lacas;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905815548 24/01/2013
003
Tit.ENGEMAP ENGENHARIA DE MAPEAMENTOS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07589578000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.3.3
NCL(10) 18 alças de valises; alpinismo (bastões
para -); animais (peles de -); animais de estimação

(roupas para -); antolhos; antolhos; armações para
guarda-chuva ou para guarda-sol; armações para
sacolas de mão; arreios; arreios (correias de -);
arreios para animais; bainhas de couro para molas;
bandoleiras [correias]; bastões de alpinista; bastões
para alpinismo; baús [bagagem]; baús para viagem;
bebês (slings para carregar -); bengalas; bengalas;
bengalas
(empunhaduras
de
-);
bengalas
(empunhaduras de -); bengalas-assentos; bolsas;
bolsas (armações para -); bolsas de caça; bolsas de
couro para embalagem; bolsas de couro para
ferramentas; bolsas de malhas; bolsas de mão;
bolsas de viagem; bolsas para alpinistas; bolsas
para campistas; bolsas para carregar bebês [slings];
bolsas para equipamentos esportivos*; bolso
(carteiras de -); bridões; cabrestos; caça (bolsas de ); caixas de couro ou de cartão-couro; caixas de
couro ou de cartão-couro; caixas de couro para
chapéus; caixas de fibra vulcanizada; camurça
(peles de -), exceto para limpeza; capas de couro
para móveis; capas de guarda-chuvas; capas de
peles [pelaria]; capas para animais; cartão-couro
[imitação de couro]; carteiras de bolso; cavalos
(cabrestos para -); cavalos (cobertas para -); cavalos
(rédeas para -); chapéus (caixas de couro para -);
chicote de nove tiras; chicotes; coberturas para selas
de cavalo; coleiras de couro; coleiras para animais;
cordões de couro; correias de arreios; correias de
arreios; correias de couro; correias de couro;
correias de couro usadas a tiracolo; correias de
couro usadas a tiracolo; correias para equipamento
militar; correias para patins; couro (cordões de -);
couro (cordões de -); couro (correias de -) usadas a
tiracolo; couro (estribos de -); couro (fios de -); couro
(fios de -); couro (imitações de -); couro (tiras de -);
couro
curtido;
couro
não
trabalhado
ou
semitrabalhado; curtidas (peles -); embalagem
(bolsas de couro para -); embornal; embornal;
empunhaduras de bengalas; empunhaduras de
guarda-chuvas; enfeites de couro para móveis;
equipamento militar (correias para -); esportivos
(bolsas para equipamentos -)*; estojos de
cosméticos [nécessaire]; estribos; estribos (peças de
borracha para -); estribos de couro; ferraduras de
metal; fios de couro; fitas de couro para chapéus;
focinheira; freios [arreios]; freios para animais; gado
(peles de -); guarda-chuva (argolas para -); guardachuva (capas de -); guarda-chuva ou guarda-sol
(varetas para -); guarda-chuvas; guarda-chuvas
(cabos de -); guarda-sóis [sombrinhas]; imitações de
couro; invólucros de couro para embalagem;
joelheiras para cavalos; malas (alças de -); malas de
roupas para viagem; malas de viagem; maletas para
documentos; mochilas; mochilas; mochilas (bornais);
mochilas à tiracolo para transportar bebês; mochilas
escolares; molas (bainhas de couro para -);
molesquim [imitação de couro]; móveis (capas de
couro para -); móveis (enfeites de couro para -);
música (caixas de -); pastas [malas]; pastas
escolares; patins (correias para -); pele de cabrito;
peles; peles; peles de animais; peles de animais;
peles de camurça, exceto para limpeza; peles de
gado; película de tripas de bois ou carneiros; portacartão; porta-chaves; praia (bolsas de -); presilhas
de selas; rede (sacolas de -) para compras; rédeas;
roupas (malas de -) para viagem; roupas para
animais de estimação; sacolas de compras; sacolas
de compras com rodas; sacolas de rede para
compras; sacolas escolares; salsichas (tripas para
fazer -); selaria; selas (armações de -); selas
(coberturas para -) [cavalo]; selas de cavalos (xairéis
para -); selas para montaria; slings para carregar
bebês; tiracolo (correias de couro usadas a -);
tirantes [arreio]; tiras de couro; tiras de couro
[selaria]; tripas de bois ou carneiros (película de -);
tripas para fazer salsichas; valises; válvulas de
couro; varetas para guarda-chuva ou guarda-sol;
viagem (conjuntos de -) [artigos de couro]; xairéis
para selas de cavalos; alforje de uso pessoal; animal
[selim para -]; arminho [pele]; barraca de praia
[guarda-sol]; barrigueira [artigo de selaria];
boleadeiras; bolsa do vestuário comum; bolsa para
tênis; camurça [couro de cabra]; carona [selaria];
carteira para moeda; castão para bengala [remate
superior da bengala]; chapeleira [para transporte de
chapéu]; chaveiro [artigo de couro, tipo carteira];
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(produtos para -); produtos para limpeza; produtos
para polimento; químicos (produtos -) de uso
doméstico para avivar cores [lavanderia]; sabão
desinfetante; sabões; soda para branquear [soda
cáustica]; tira-manchas; álcool em gel (para uso em
limpeza doméstica); antiferrugem [produto de
limpeza]; cera para lustrar; lustra-móvel; preparado
antiembaçante para limpeza; saponáceo; substância
abrasiva para limpeza;
Procurador: ADILSON GABARDO

cilhas; cobertura para animal; colar para cavalo;
correia [selaria]; couro vegetal; coxim [parte de sela];
estojo para cosméticos [nécessaire vazia, somente a
bolsa]; estribo para equitação; fita e fitilho para
animal [em couro]; fraldas para animais; frasqueira
[mala ou bolsa]; laçarote e laço para animal; pasta
de viagem; pele de carneiro; porta nota; porta-cartão
[carteiras]; porta-cheques [carteiras]; porta-moedas
[carteiras]; rebenque [chicote]; trela [correia] de
couro para cão; barrigueiras de couro [montaria];
bolsas; bolsas*;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905815564 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WHEY NO2 MICELLAR

CFE(4) 26.7.25; 29.1.12
NCL(10) 22 camuflagem (coberturas para -); tendas;
toldos;
Procurador: FERNANDO JOSÉ MEIRELES
GONÇALVES LIMA JÚNIOR

No.905815610 24/01/2013
Tit.RESTAURANTE XICO DA KAFUA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16562191000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: XICO DA KAFUA

003

No.905815599 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WHEY NO2 MICELLAR

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 32 bebidas à base de soro de leite; bebidas
efervescentes
(pastilhas
para
-);
bebidas
efervescentes (pós para -); bebidas não alcoólicas à
base de fruta; suco de fruta; bebida energética não
alcoólica;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905815572 24/01/2013
Tit.MODA CENTER SANTA CRUZ (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08039105000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MODA CENTER SANTA CRUZ

003

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 05 albumina (alimentos à base de -) para
uso medicinal; albumina (preparações à base de -)
para
uso
medicinal;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
aminoácidos para uso medicinal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA

CFE(4) 3.7.3; 11.3.18; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); cafés [bares]; cafeterias; cantinas;
lanchonetes; restaurantes; restaurantes de autoserviço; assessoria consultoria e informação em
culinária; assessoria, consultoria e informação em
culinária; assessoria, consultoria e informações
sobre restaurante; churrascaria [restaurante];
Procurador: ALTAIR DIAS MELLO CIA
No.905815629 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WAXY MAIZE

No.905815602 24/01/2013
003
Tit.FLOX MATERIAIS SANEANTES LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15557678000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UNIFLOX

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 32 bebidas à base de soro de leite; bebidas
efervescentes
(pastilhas
para
-);
bebidas
efervescentes (pós para -); bebidas não alcoólicas à
base de fruta; suco de fruta; bebida energética não
alcoólica;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA

CFE(4) 26.1.3; 27.5.1
NCL(10) 35 administração comercial; administração
comercial de shopping center;
Procurador: ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
JÚNIOR
No.905815580 24/01/2013
003
Tit.EQUIPACKING METALURGIA E COMÉRCIO
LTDA EPP (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06309618000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EQUISUN - EQUIPAMENTOS PARA
PROTEÇÃO SOLAR

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 03 água de javel [água sanitária] [hipoclorito
de potássio]; água sanitária [água de javel]
[hipoclorito de potássio]; álcali volátil [amoníaco]
[detergente]; amoníaco [álcali volátil] [detergente];
anil para lavanderia; antiferrugem (produtos -);
brilhar (produtos para fazer -) [polir]; cera para
assoalho; cera para assoalhos (removedores de -)
[produtos para decapagem]; cera para assoalhos e
móveis; cera para polir; desengordurar (produtos
para -), exceto os utilizados durante o processo de
fabricação; desinfetante (sabão -); detergentes
exceto os utilizados durante processo de fabricação
e para uso médico; limpeza de pára-brisa (líquidos
para -); óleos para limpeza; papel de parede
(produtos para limpeza de -); papel para polir; pisos
(cera anti-derrapante para -); pisos (líquidos antiderrapantes para -); polir (cera para -); polir

No.905815637 24/01/2013
003
Tit.MARCONDES & ARAUJO CONSULTORIA
EMPRESARIAL LIMITADA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07822242000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Programa de Coaching Profissional - PCP
NCL(10) 40 impressão - [informação em]; impressão
- [consultoria em]; impressão - [assessoria em];
impressão;
Procurador: ELIANE YACHOUH ABRÃO
No.905815645 24/01/2013
003
Tit.CINTIA DOS SANTOS ARAUJO 33672107816
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11834787000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HAPPY- AU
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NCL(10) 44 estética para animal [toalete animal] [consultoria em]; estética para animal [toalete
animal]; higiene animal [toalete animal] - [consultoria
em]; higiene animal [toalete animal] - [assessoria
em]; higiene animal [toalete animal];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905815718 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THERMOGENIC LIQUID

No.905815653 24/01/2013
003
Tit.PRINTER LINE CARTUCHOS E TONER
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10959506000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO LINE
CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 05 albumina (alimentos à base de -) para
uso medicinal; albumina (preparações à base de -)
para
uso
medicinal;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
aminoácidos para uso medicinal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 37 computadores (instalação, manutenção
e reparo de -); instalação, manutenção e reparo de
máquinas e equipamentos de escritório; instalação,
manutenção e conserto de computador [hardware];
recarga para cartucho de impressora (serviço de -);
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905815661 24/01/2013
Tit.CARLOS SANTOS FERNANDES AMARAL
(BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16745640000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TH TOTAL HAIR COSMÉTICOS

No.905815688 24/01/2013
Tit.JOSE ARLINDO BARROS FILHO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13924866000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOQUIM
NCL(10) 43 bufê (serviço de -);
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905815696 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PROBIÓTI CA

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 32 bebidas à base de soro de leite; bebidas
efervescentes
(pastilhas
para
-);
bebidas
efervescentes (pós para -); bebidas não alcoólicas à
base de fruta; suco de fruta; bebida energética não
alcoólica;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905815726 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THERMO SHAKE DIET

003

CFE(4) 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de lavanda; cabelos (tinturas para os -); colorantes
para toalete; cosméticos; cremes cosméticos;
cremes para clarear pele; desodorantes [perfumaria];
leites de limpeza para toalete; lenços impregnados
com loções cosméticas; loções capilares; loções
para uso cosmético; maquiagem (produtos para -);
óleo de lavanda; óleos essenciais; óleos para
perfumes e essências; óleos para toalete; óleos para
uso cosmético; ondular os cabelos (preparações
para -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); produtos depilatórios; sabonetes; tinturas
cosméticas; tinturas para os cabelos; toalete
(produtos
de-);
xampus;
água-de-toalete;
condicionador [cosmético]; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; produto para
limpeza e hidratação da pele não medicamentoso;
Procurador: BLANCO & VALLIM S/C LTDA - EPP
No.905815670 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WAXY MAIZE

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 05 albumina (alimentos à base de -) para
uso medicinal; albumina (preparações à base de -)
para
uso
medicinal;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
aminoácidos para uso medicinal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905815700 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THERMOGENIC LIQUID

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 05 albumina (alimentos à base de -) para
uso medicinal; albumina (preparações à base de -)
para
uso
medicinal;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
aminoácidos para uso medicinal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 32 bebidas à base de soro de leite; bebidas
efervescentes
(pastilhas
para
-);
bebidas
efervescentes (pós para -); bebidas não alcoólicas à
base de fruta; suco de fruta; bebida energética não
alcoólica;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905815734 24/01/2013
Tit.RESTAURANTE XICO DA KAFUA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16562191000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XICO DA KAFUA

003

CFE(4) 3.7.3; 11.3.18; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 30 bolachas; bolo (massa para -); bolos;
brioches; cheeseburgers [sanduíches]; empadas
[tortas]; espaguete; macarrão; massas [alimentares];
massas alimentares; massas com ovos [talharim];
pãezinhos; pãezinhos; pão; pizzas; quiches; ravióli;
sanduíches; tortas; trigo (farinha de -); waffles; bolo,
preparado para consumo final, confeitado ou não;
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canelone [massa alimentícia]; empada; empadão;
esfiha; pastel; quibe; tortas [doces e salgadas];
Procurador: ALTAIR DIAS MELLO CIA

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THERMO SHAKE DIET

No.905815742 24/01/2013
003
Tit.LENCOIS PAULISTA PREFEITURA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46200846000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FESTIVAL DO LIVRO LENÇÓIS PAULISTA
CIDADE DO LIVRO

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 05 albumina (alimentos à base de -) para
uso medicinal; albumina (preparações à base de -)
para
uso
medicinal;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
aminoácidos para uso medicinal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
CFE(4) 20.7.1-2; 27.5.1
NCL(10) 41 bibliotecas [empréstimo de livros];
bibliotecas itinerantes (serviços de -); conferências
(organização e apresentação de -); congressos
(organização e apresentação de -); empréstimos de
livros [biblioteca]; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos; itinerantes (serviços de
bibliotecas -); organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
simpósios; seminários (organização e apresentação
de -); serviços de bibliotecas itinerantes; simpósios
(organização e apresentação de -); assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; organização de programas de intercâmbio
cultural e educativo.;
Procurador: MARCELO SILVA FREIRES
No.905815750 24/01/2013
Tit.JEAN C DA SILVA REPRESENTAÇÕES
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84524438000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TURMA DA ARCA

003

No.905815777 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CARB UP

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 32 bebidas à base de soro de leite; bebidas
efervescentes
(pastilhas
para
-);
bebidas
efervescentes (pós para -); bebidas não alcoólicas à
base de fruta; suco de fruta; bebida energética não
alcoólica;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905815785 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MONSTER EXTREME BLACK

CFE(4) 18.3.5; 27.5.1-2
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: ANTONIA ELIZIANE PINHEIRO DE
SOUZA
No.905815769 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 albumina (alimentos à base de -) para
uso medicinal; albumina (preparações à base de -)
para
uso
medicinal;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
aminoácidos para uso medicinal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905815793 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THERMOGENIC EXTREME BLACK

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 albumina (alimentos à base de -) para
uso medicinal; albumina (preparações à base de -)
para
uso
medicinal;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
aminoácidos para uso medicinal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905815807 24/01/2013
003
Tit.E. F. DA SILVA CONFECÇÕES ME (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01722760000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FARDATEX

CFE(4) 27.5.2-3; 29.1.12
NCL(10) 09 amianto (roupas de -) para proteção
contra fogo; fogo (roupas para proteção contra -);
roupas para proteção contra acidentes, irradiação e
fogo; roupas para proteção contra fogo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905815815 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASSA MONSTER BLACK

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 albumina (alimentos à base de -) para
uso medicinal; albumina (preparações à base de -)
para
uso
medicinal;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
aminoácidos para uso medicinal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905815823 24/01/2013
003
Tit.LENCOIS PAULISTA PREFEITURA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46200846000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DIRETORIA DE CULTURA LENÇÓIS
PAULISTA
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CFE(4) 22.1.15; 22.1.25; 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
concertos (organização e regência de-); espetáculos
(serviços de -); exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos; informações sobre
entretenimento [lazer]; oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; organização e regência de concertos;
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -);
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo.; serviços de organização e regência de
concertos [ompi];
Procurador: MARCELO SILVA FREIRES
No.905815831 24/01/2013
Tit.ALEXANDRE RUIVO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50858750015
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RS Brazil.com Turismo

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 32 bebidas à base de soro de leite; bebidas
efervescentes
(pastilhas
para
-);
bebidas
efervescentes (pós para -); bebidas não alcoólicas à
base de fruta; suco de fruta; bebida energética não
alcoólica;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905815858 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CARB UP BLACK

CFE(4) 15.7.21
NCL(10) 28 brinquedo para montar;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905816030 24/01/2013
003
Tit.BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY
(BEIJING) CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8840334
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: H Hao123

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 albumina (alimentos à base de -) para
uso medicinal; albumina (preparações à base de -)
para
uso
medicinal;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
aminoácidos para uso medicinal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
CFE(4) 26.7.25
NCL(10) 39 acompanhamento de viajantes; aluguel
de aeronaves - [assessoria em]; aluguel de barcos [assessoria em]; aluguel de veículos; cruzeiros
(organização de -) [viagens]; excursões (organização
de -); locação de automóveis - [assessoria em];
organização de cruzeiros [viagens]; organização de
excursões; reservas para viagens - [assessoria em];
reservas para viagens; serviços de chofer [assessoria em]; transporte (reservas para -);
transporte aéreo; transporte de passageiros;
transporte de viajantes; viagens (reservas para -);
viajantes (acompanhamento de -) - [assessoria em];
viajantes (transporte de -) - [assessoria em]; visitas
turísticas - [informação em]; visitas turísticas [consultoria em]; visitas turísticas - [assessoria em];
visitas turísticas; agente de viagem; assessoria
consultoria e informação em empreendimento
turístico; assessoria, consultoria e informação em
viagem e turismo; guia de turismo - [assessoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905815840 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASSA MONSTER BLACK

No.905816013 24/01/2013
003
Tit.INTERNATIONAL FURNITURE COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16704735000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Aero Design

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 20 mobiliário (peças de -); móveis de metal;
Procurador: EDUARDO ANTUNES
No.905816021 24/01/2013
003
Tit.TOODO ECO SERVIÇOS ARTESANAIS LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16991723000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TooDo Eco

CFE(4) 27.1.2; 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de computadores - [informação
em]; aluguel de computadores - [consultoria em];
aluguel de computadores - [assessoria em]; aluguel
de computadores; aluguel de software de
computador - [informação em]; aluguel de software
de computador - [consultoria em]; aluguel de
software de computador - [assessoria em]; aluguel
de software de computador; análise da água [informação em]; análise da água - [consultoria em];
análise da água - [assessoria em]; análise da água;
análise da escrita [grafologia] - [informação em];
análise da escrita [grafologia] - [consultoria em];
análise da escrita [grafologia] - [assessoria em];
análise da escrita [grafologia]; análise de sistemas
[informática] - [informação em]; análise de sistemas
[informática] - [consultoria em]; análise de sistemas
[informática] - [assessoria em]; análise de sistemas
[informática]; análise para exploração de campos
petrolíferos - [informação em]; análise para
exploração de campos petrolíferos - [consultoria em];
análise para exploração de campos petrolíferos [assessoria em]; análise para exploração de campos
petrolíferos; análises químicas - [informação em];
análises químicas - [consultoria em]; análises
químicas - [assessoria em]; análises químicas;
arquitetura - [informação em]; arquitetura [consultoria em]; arquitetura - [assessoria em];
arquitetura; artes gráficas (serviços de criação em -)
- [informação em]; artes gráficas (serviços de criação
em -) - [consultoria em]; artes gráficas (serviços de
criação em -) - [assessoria em]; artes gráficas
(serviços de criação em -); atualização de software
de computador - [informação em]; atualização de
software de computador - [consultoria em];
atualização de software de computador - [assessoria
em]; atualização de software de computador;
autenticação de obras de arte - [informação em];
autenticação de obras de arte - [consultoria em];
autenticação de obras de arte - [assessoria em];
autenticação de obras de arte; avaliação da
qualidade da lã - [informação em]; avaliação da
qualidade da lã - [consultoria em]; avaliação da
qualidade da lã - [assessoria em]; avaliação da
qualidade da lã; avaliação de qualidade de madeira
em pé - [informação em]; avaliação de qualidade de
madeira em pé - [consultoria em]; avaliação de
qualidade de madeira em pé - [assessoria em];
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avaliação de qualidade de madeira em pé; biológica
(pesquisa -) - [informação em]; biológica (pesquisa -)
- [consultoria em]; biológica (pesquisa -) [assessoria em]; biológica (pesquisa -); borrifação de
nuvens - [informação em]; borrifação de nuvens [consultoria em]; borrifação de nuvens - [assessoria
em]; borrifação de nuvens; calibragem [medição] [informação em]; calibragem [medição] - [consultoria
em]; calibragem [medição] - [assessoria em];
calibragem [medição]; campos petrolíferos (análise
para exploração de -) - [informação em]; campos
petrolíferos (análise para exploração de -) [consultoria em]; campos petrolíferos (análise para
exploração de -) - [assessoria em]; campos
petrolíferos (análise para exploração de -); campos
petrolíferos (levantamentos em -) - [informação em];
campos petrolíferos (levantamentos em -) [consultoria em]; campos petrolíferos (levantamentos
em -) - [assessoria em]; campos petrolíferos
(levantamentos em -); computador (duplicação de
programas de -) - [informação em]; computador
(duplicação de programas de -) - [consultoria em];
computador (duplicação de programas de -) [assessoria em]; computador (duplicação de
programas de -); computadores (aluguel de -) [informação em]; computadores (aluguel de -) [consultoria em]; computadores (aluguel de -) [assessoria em]; computadores (aluguel de -);
computadores (projeto de sistema de -) - [informação
em]; computadores (projeto de sistema de -) [consultoria em]; computadores (projeto de sistema
de -) - [assessoria em]; computadores (projeto de
sistema de -); construção (desenho de plantas para ) - [informação em]; construção (desenho de plantas
para -) - [consultoria em]; construção (desenho de
plantas para -) - [assessoria em]; construção
(desenho de plantas para -); consultoria em
arquitetura - [informação em]; consultoria em
arquitetura - [consultoria em]; consultoria em
arquitetura - [assessoria em]; consultoria em
arquitetura;
consultoria
em
design
e
desenvolvimento de hardware de computador [informação em]; consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador [consultoria em]; consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador [assessoria em]; consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador;
consultoria na área de economia de energia [informação em]; consultoria na área de economia de
energia - [consultoria em]; consultoria na área de
economia de energia - [assessoria em]; consultoria
na área de economia de energia; controle de
qualidade - [informação em]; controle de qualidade [consultoria em]; controle de qualidade - [assessoria
em]; controle de qualidade; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte eletrônico
- [informação em]; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte eletrônico
- [consultoria em]; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte eletrônico
- [assessoria em]; conversão de dados e
documentos de suporte físico para suporte
eletrônico; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física] - [informação
em]; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física] - [consultoria
em]; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física] - [assessoria
em]; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; criação e
manutenção de web sites para terceiros [informação em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros - [consultoria em]; criação e
manutenção de web sites para terceiros [assessoria em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros; criação em artes gráficas (serviços de
-) - [informação em]; criação em artes gráficas
(serviços de -) - [consultoria em]; criação em artes
gráficas (serviços de -) - [assessoria em]; criação em
artes gráficas (serviços de -); dados (recuperação de
-) [informática] - [informação em]; dados
(recuperação de -) [informática] - [consultoria em];
dados (recuperação de -) [informática] - [assessoria
em]; dados (recuperação de -) [informática];
decoração de interiores - [informação em];
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decoração de interiores - [consultoria em]; decoração
de interiores - [assessoria em]; decoração de
interiores; desenhista de moda - [informação em];
desenhista de moda - [consultoria em]; desenhista
de moda - [assessoria em]; desenhista de moda;
desenho de embalagens (serviços de -) [informação em]; desenho de embalagens (serviços
de -) - [consultoria em]; desenho de embalagens
(serviços de -) - [assessoria em]; desenho de
embalagens (serviços de -); desenho de plantas para
construção - [informação em]; desenho de plantas
para construção - [consultoria em]; desenho de
plantas para construção - [assessoria em]; desenho
de plantas para construção; desenho industrial [informação em]; desenho industrial - [consultoria
em]; desenho industrial - [assessoria em]; desenho
industrial; digitalização de documentos [scanning] [informação em]; digitalização de documentos
[scanning] - [consultoria em]; digitalização de
documentos
[scanning]
[assessoria
em];
digitalização de documentos [scanning]; duplicação
de programas de computador - [informação em];
duplicação de programas de computador [consultoria em]; duplicação de programas de
computador - [assessoria em]; duplicação de
programas de computador; economia de energia
(consultoria na área de - ) - [informação em];
economia de energia (consultoria na área de - ) [consultoria em]; economia de energia (consultoria
na área de - ) - [assessoria em]; economia de
energia (consultoria na área de - ); elaboração
[concepção] de software de computador [informação em]; elaboração [concepção] de
software de computador - [consultoria em];
elaboração [concepção] de software de computador
- [assessoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador; embalagens (serviços de
desenho de -) - [informação em]; embalagens
(serviços de desenho de -) - [consultoria em];
embalagens (serviços de desenho de -) - [assessoria
em]; embalagens (serviços de desenho de -);
engenharia - [informação em]; engenharia [consultoria em]; engenharia - [assessoria em];
engenharia; estilismo [desenho industrial] [informação em]; estilismo [desenho industrial] [consultoria em]; estilismo [desenho industrial] [assessoria em]; estilismo [desenho industrial];
estilista - [informação em]; estilista - [consultoria em];
estilista - [assessoria em]; estilista; estudos para
projetos técnicos - [informação em]; estudos para
projetos técnicos - [consultoria em]; estudos para
projetos técnicos - [assessoria em]; estudos para
projetos técnicos; explorações subaquáticas [informação em]; explorações subaquáticas [consultoria em]; explorações subaquáticas [assessoria
em];
explorações
subaquáticas;
fornecimento de mecanismos de busca para a
internet - [informação em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a internet - [consultoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
internet - [assessoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a internet; geológicas
(pesquisas -) - [informação em]; geológicas
(pesquisas -) - [consultoria em]; geológicas
(pesquisas -) - [assessoria em]; geológicas
(pesquisas -); geológicas (prospecções -) [informação em]; geológicas (prospecções -) [consultoria em]; geológicas (prospecções -) [assessoria em]; geológicas (prospecções -);
geológicos (levantamentos -) - [informação em];
geológicos (levantamentos -) - [consultoria em];
geológicos (levantamentos -) - [assessoria em];
geológicos (levantamentos -); hardware de
computador (consultoria em -) - [informação em];
hardware de computador (consultoria em -) [consultoria em]; hardware de computador
(consultoria em -) - [assessoria em]; hardware de
computador (consultoria em -); hospedagem de web
sites - [informação em]; hospedagem de web sites [consultoria em]; hospedagem de web sites [assessoria em]; hospedagem de web sites;
industrial (desenho -) - [informação em]; industrial
(desenho -) - [consultoria em]; industrial (desenho -) [assessoria em]; industrial (desenho -); instalação de
software de computador - [informação em];
instalação de software de computador - [consultoria

em]; instalação de software de computador [assessoria em]; instalação de software de
computador; interiores (decoração de -) [informação em]; interiores (decoração de -) [consultoria em]; interiores (decoração de -) [assessoria em]; interiores (decoração de -);
levantamentos em campos petrolíferos - [informação
em]; levantamentos em campos petrolíferos [consultoria em]; levantamentos em campos
petrolíferos - [assessoria em]; levantamentos em
campos petrolíferos; levantamentos geodésicos [informação em]; levantamentos geodésicos [consultoria em]; levantamentos geodésicos [assessoria
em];
levantamentos
geodésicos;
levantamentos geológicos - [informação em];
levantamentos geológicos - [consultoria em];
levantamentos geológicos - [assessoria em];
levantamentos
geológicos;
levantamentos
topográficos - [informação em]; levantamentos
topográficos - [consultoria em]; levantamentos
topográficos - [assessoria em]; levantamentos
topográficos; madeira em pé (avaliação de qualidade
de) - [informação em]; madeira em pé (avaliação de
qualidade de) - [consultoria em]; madeira em pé
(avaliação de qualidade de) - [assessoria em];
madeira em pé (avaliação de qualidade de);
manutenção (criação e -) de web sites para terceiros
- [informação em]; manutenção (criação e -) de web
sites para terceiros - [consultoria em]; manutenção
(criação e -) de web sites para terceiros - [assessoria
em]; manutenção (criação e -) de web sites para
terceiros; manutenção de software de computador [informação em]; manutenção de software de
computador - [consultoria em]; manutenção de
software de computador - [assessoria em];
manutenção de software de computador; materiais
(teste de -) - [informação em]; materiais (teste de -) [consultoria em]; materiais (teste de -) - [assessoria
em]; materiais (teste de -); mecanismos de busca
(fornecimento de - ) para a internet - [informação
em]; mecanismos de busca (fornecimento de - ) para
a internet - [consultoria em]; mecanismos de busca
(fornecimento de - ) para a internet - [assessoria em];
mecanismos de busca (fornecimento de - ) para a
internet; meteorológicas (previsões -) - [informação
em]; meteorológicas (previsões -) - [consultoria em];
meteorológicas (previsões -) - [assessoria em];
meteorológicas
(previsões -); meteorológicas
(previsões -) - [informação em]; meteorológicas
(previsões -) - [consultoria em]; meteorológicas
(previsões -) - [assessoria em]; meteorológicas
(previsões -); monitoramento de sistemas de
computadores por acesso remoto - [informação em];
monitoramento de sistemas de computadores por
acesso remoto - [consultoria em]; monitoramento de
sistemas de computadores por acesso remoto [assessoria em]; monitoramento de sistemas de
computadores por acesso remoto; obras de arte
(autenticação de -) - [informação em]; obras de arte
(autenticação de -) - [consultoria em]; obras de arte
(autenticação de -) - [assessoria em]; obras de arte
(autenticação de -); pesquisa bacteriológica [informação em]; pesquisa bacteriológica [consultoria
em];
pesquisa
bacteriológica
[assessoria em]; pesquisa bacteriológica; pesquisa
biológica - [informação em]; pesquisa biológica [consultoria em]; pesquisa biológica - [assessoria
em]; pesquisa biológica; pesquisa em física [informação em]; pesquisa em física - [consultoria
em]; pesquisa em física - [assessoria em]; pesquisa
em física; pesquisa no campo de proteção ambiental
- [informação em]; pesquisa no campo de proteção
ambiental - [consultoria em]; pesquisa no campo de
proteção ambiental - [assessoria em]; pesquisa no
campo de proteção ambiental; pesquisas em
cosmética - [informação em]; pesquisas em
cosmética - [consultoria em]; pesquisas em
cosmética - [assessoria em]; pesquisas em
cosmética; pesquisas em mecânica - [informação
em]; pesquisas em mecânica - [consultoria em];
pesquisas em mecânica - [assessoria em];
pesquisas em mecânica; pesquisas geológicas [informação em]; pesquisas geológicas - [consultoria
em]; pesquisas geológicas - [assessoria em];
pesquisas geológicas; pesquisas químicas [informação em]; pesquisas químicas - [consultoria
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em]; pesquisas químicas - [assessoria em];
pesquisas
químicas;
pesquisas
técnicas
[informação em]; pesquisas técnicas - [consultoria
em]; pesquisas técnicas - [assessoria em]; pesquisas
técnicas; petróleo (prospecção de -) - [informação
em]; petróleo (prospecção de -) - [consultoria em];
petróleo (prospecção de -) - [assessoria em];
petróleo (prospecção de -); planejamento urbano [informação em]; planejamento urbano - [consultoria
em]; planejamento urbano - [assessoria em];
planejamento urbano; previsões meteorológicas [informação em]; previsões meteorológicas [consultoria em]; previsões meteorológicas [assessoria
em];
previsões
meteorológicas;
programação de computador [informática] [informação em]; programação de computador
[informática] - [consultoria em]; programação de
computador [informática] - [assessoria em];
programação de computador [informática]; projeto de
sistema de computadores - [informação em]; projeto
de sistema de computadores - [consultoria em];
projeto de sistema de computadores - [assessoria
em]; projeto de sistema de computadores; projetos
técnicos (estudos para -) - [informação em]; projetos
técnicos (estudos para -) - [consultoria em]; projetos
técnicos (estudos para -) - [assessoria em]; projetos
técnicos (estudos para -); prospecção de petróleo [informação em]; prospecção de petróleo [consultoria em]; prospecção de petróleo [assessoria
em];
prospecção
de
petróleo;
prospecções geológicas - [informação em];
prospecções geológicas - [consultoria em];
prospecções geológicas - [assessoria em];
prospecções
geológicas;
proteção
ambiental
(pesquisa no campo de - ) - [informação em];
proteção ambiental (pesquisa no campo de - ) [consultoria em]; proteção ambiental (pesquisa no
campo de - ) - [assessoria em]; proteção ambiental
(pesquisa no campo de - ); provisão de informação
científica, aconselhamento e consultoria na área de
compensação de carbonos. - [informação em];
provisão de informação científica, aconselhamento e
consultoria na área de compensação de carbonos. [consultoria em]; provisão de informação científica,
aconselhamento e consultoria na área de
compensação de carbonos. - [assessoria em];
provisão de informação científica, aconselhamento e
consultoria na área de compensação de carbonos.;
química (serviços de -) - [informação em]; química
(serviços de -) - [consultoria em]; química (serviços
de -) - [assessoria em]; química (serviços de -);
recuperação de dados [informática] - [informação
em]; recuperação de dados [informática] [consultoria em]; recuperação de dados [informática]
- [assessoria em]; recuperação de dados
[informática]; serviços científicos de laboratório [informação em]; serviços científicos de laboratório [consultoria em]; serviços científicos de laboratório [assessoria em]; serviços científicos de laboratório;
software de computador (aluguel de -) - [informação
em]; software de computador (aluguel de -) [consultoria em]; software de computador (aluguel de
-) - [assessoria em]; software de computador
(aluguel de -); software de computador (atualização
de -) - [informação em]; software de computador
(atualização de -) - [consultoria em]; software de
computador (atualização de -) - [assessoria em];
software de computador (atualização de -); software
de computador (elaboração [concepção] de-) [informação
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (instalação de -) - [informação em];
software de computador (instalação de -) [consultoria em]; software de computador (instalação
de -) - [assessoria em]; software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -) - [informação em]; software de
computador (manutenção de -) - [consultoria em];
software de computador (manutenção de -) [assessoria
em];
software
de
computador
(manutenção de -); subaquáticas (explorações -) [informação em]; subaquáticas (explorações -) [consultoria em]; subaquáticas (explorações -) -
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[assessoria em]; subaquáticas (explorações -); teste
de materiais - [informação em]; teste de materiais [consultoria em]; teste de materiais - [assessoria
em]; teste de materiais; teste de têxteis - [informação
em]; teste de têxteis - [consultoria em]; teste de
têxteis - [assessoria em]; teste de têxteis; testes em
poços de petróleo - [informação em]; testes em
poços de petróleo - [consultoria em]; testes em
poços de petróleo - [assessoria em]; testes em
poços de petróleo; topográficos (levantamentos -) [informação em]; topográficos (levantamentos -) [consultoria em]; topográficos (levantamentos -) [assessoria em]; topográficos (levantamentos -);
vistoria de veículos automotores - [informação em];
vistoria de veículos automotores - [consultoria em];
vistoria de veículos automotores - [assessoria em];
vistoria de veículos automotores; aconselhamento
relativo a receitas culinárias [ompi] - [informação
em]; aconselhamento relativo a receitas culinárias
[ompi] - [consultoria em]; aconselhamento relativo a
receitas culinárias [ompi] - [assessoria em];
aconselhamento relativo a receitas culinárias [ompi];
adaptação de balão, míssil e aeronave para fim
meteorológico, exceto sua manutenção - [informação
em]; adaptação de balão, míssil e aeronave para fim
meteorológico, exceto sua manutenção - [consultoria
em]; adaptação de balão, míssil e aeronave para fim
meteorológico, exceto sua manutenção - [assessoria
em]; adaptação de balão, míssil e aeronave para fim
meteorológico,
exceto
sua
manutenção;
aerofotogrametria
[informação
em];
aerofotogrametria
[consultoria
em];
aerofotogrametria
[assessoria
em];
aerofotogrametria; agência reguladora - [informação
em]; agência reguladora - [consultoria em]; agência
reguladora - [assessoria em]; agência reguladora;
aluguel de tempo de acesso a banco de dados [informação em]; aluguel de tempo de acesso a
banco de dados - [consultoria em]; aluguel de tempo
de acesso a banco de dados - [assessoria em];
aluguel de tempo de acesso a banco de dados;
análise de material - [informação em]; análise de
material - [consultoria em]; análise de material [assessoria em]; análise de material; análise de solo
- [informação em]; análise de solo - [consultoria em];
análise de solo - [assessoria em]; análise de solo;
análise de suporte e sistema [serviço de informática]
- [informação em]; análise de suporte e sistema
[serviço de informática] - [consultoria em]; análise de
suporte e sistema [serviço de informática] [assessoria em]; análise de suporte e sistema
[serviço de informática]; análise e processamento de
dados [serviço de informática] - [informação em];
análise e processamento de dados [serviço de
informática] - [consultoria em]; análise e
processamento de dados [serviço de informática] [assessoria em]; análise e processamento de dados
[serviço de informática]; análise para exploração de
jazida - [informação em]; análise para exploração de
jazida - [consultoria em]; análise para exploração de
jazida - [assessoria em]; análise para exploração de
jazida; antropologia [estudo e pesquisa] [informação em]; antropologia [estudo e pesquisa] [consultoria em]; antropologia [estudo e pesquisa] [assessoria em]; antropologia [estudo e pesquisa];
apoio à exploração, perfuração, produção de
petróleo e gás - [informação em]; apoio à
exploração, perfuração, produção de petróleo e gás [consultoria em]; apoio à exploração, perfuração,
produção de petróleo e gás - [assessoria em]; apoio
à exploração, perfuração, produção de petróleo e
gás; armazenagem eletrônica de dados [informação em]; armazenagem eletrônica de dados
- [consultoria em]; armazenagem eletrônica de dados
- [assessoria em]; armazenagem eletrônica de
dados; arqueologia [estudo e pesquisa] - [informação
em]; arqueologia [estudo e pesquisa] - [consultoria
em]; arqueologia [estudo e pesquisa] - [assessoria
em]; arqueologia [estudo e pesquisa]; artista plástico
(pintor) - [informação em]; artista plástico (pintor) [consultoria em]; artista plástico (pintor) - [assessoria
em]; artista plástico (pintor); assessoria consultoria,
informação e assistência em pesagem e em
metrologia - [informação em]; assessoria consultoria,
informação e assistência em pesagem e em
metrologia - [consultoria em]; assessoria consultoria,

informação e assistência em pesagem e em
metrologia - [assessoria em]; assessoria consultoria,
informação e assistência em pesagem e em
metrologia; assessoria, consultoria e informação em
astronomia
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informação em astronomia [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em astronomia - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em astronomia;
assessoria, consultoria e informação em software [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em software - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em software [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em software; assessoria, consultoria e
informação em tecnologia da informação [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em tecnologia da informação [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em tecnologia da informação [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
tecnologia
da
informação;
assessoria, consultoria e informação no campo da
automação de locais de trabalho - [informação em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
automação de locais de trabalho - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
automação de locais de trabalho - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
automação de locais de trabalho; assessoria,
consultoria e informação no campo da física [informação em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da física - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
física - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da física; assessoria,
consultoria e informação no campo da segurança da
informática
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informação no campo da segurança da
informática - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação no campo da segurança da informática
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da segurança da informática;
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação no campo
da seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação no campo
da seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
seleção, implementação e uso dos sistemas
hardware e software para terceiros; assessoria,
consultoria e informação sobre desenvolvimento de
produtos - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre desenvolvimento de produtos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre desenvolvimento de produtos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre desenvolvimento de produtos;
assessoria, consultoria e informação sobre
meteorologia e condições climáticas ligadas ao
fechamento de estradas e condições para
determinados
esportes
[informação
em];
assessoria, consultoria e informação sobre
meteorologia e condições climáticas ligadas ao
fechamento de estradas e condições para
determinados
esportes
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação sobre
meteorologia e condições climáticas ligadas ao
fechamento de estradas e condições para
determinados
esportes
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação sobre
meteorologia e condições climáticas ligadas ao
fechamento de estradas e condições para
determinados esportes; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas científicas no campo da
bioquímica e biotecnologia - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas científicas no campo da bioquímica e
biotecnologia - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas científicas
no campo da bioquímica e biotecnologia [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
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informação sobre pesquisas científicas no campo da
bioquímica e biotecnologia; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de cosméticos [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de cosméticos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre pesquisas de cosméticos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre pesquisas de cosméticos;
assessoria, consultoria e informação sobre testes de
segurança de produtos para consumidores [testes
de materiais] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre testes de segurança
de produtos para consumidores [testes de materiais]
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre testes de segurança de produtos
para consumidores [testes de materiais] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre testes de segurança de produtos
para consumidores [testes de materiais]; assessoria,
consultoria e informações e pesquisas no campo
biológico - [informação em]; assessoria, consultoria e
informações e pesquisas no campo biológico [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações e pesquisas no campo biológico [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações e pesquisas no campo biológico;
assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática] - [informação em];
assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática] - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática] - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações no campo da
manutenção da segurança e integridade de banco
de dados [serviço de informática]; assessoria,
consultoria e informações no campo de processos
tecnológicos - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações no campo de processos
tecnológicos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações no campo de processos
tecnológicos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informações no campo de processos
tecnológicos; assessoria, consultoria e informações
sobre arquitetura - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre arquitetura [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre arquitetura - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura; assessoria, consultoria e informações
sobre artes gráficas - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre artes gráficas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre artes gráficas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre artes
gráficas; assessoria, consultoria e informações sobre
catalisadores
(química)
[informação
em];
assessoria, consultoria e informações sobre
catalisadores
(química)
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informações sobre
catalisadores
(química)
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informações sobre
catalisadores (química); assessoria, consultoria e
informações sobre decoração de interiores [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre decoração de interiores [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre decoração de interiores [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre decoração de interiores;
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia
[informação
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre engenharia - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia industrial - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia industrial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia
industrial - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia industrial; assessoria,
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consultoria e informações sobre gás (química) [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre gás (química) - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre gás
(química) - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre gás (química); assessoria,
consultoria e informações sobre líquidos (química) [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre líquidos (química) - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informações sobre
líquidos (química) - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre líquidos (química);
assessoria, consultoria e informações sobre óleo
industrial (química) - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre óleo industrial
(química) - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre óleo industrial (química) [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre óleo industrial (química);
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas e análises bacteriológicas, biológicas,
químicas e bioquímicas - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas e análises bacteriológicas, biológicas,
químicas e bioquímicas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas e análises bacteriológicas, biológicas,
químicas e bioquímicas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas e análises bacteriológicas, biológicas,
químicas e bioquímicas; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo biológico [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo biológico [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre pesquisas no campo biológico [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre pesquisas no campo biológico;
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de engenharia genética [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo de
engenharia genética - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre pesquisas no campo
de engenharia genética - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de engenharia genética;
assessoria, consultoria e informações sobre
petroquímica - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre petroquímica [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre petroquímica - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
petroquímica; assessoria, consultoria e pesquisas
científicas no campo da saúde e da medicina [informação em]; assessoria, consultoria e pesquisas
científicas no campo da saúde e da medicina [consultoria em]; assessoria, consultoria e pesquisas
científicas no campo da saúde e da medicina [assessoria em]; assessoria, consultoria e pesquisas
científicas no campo da saúde e da medicina;
assistência técnica em software - [informação em];
assistência técnica em software - [consultoria em];
assistência técnica em software - [assessoria em];
assistência técnica em software; astrobiologia
[estudo e pesquisa] - [informação em]; astrobiologia
[estudo e pesquisa] - [consultoria em]; astrobiologia
[estudo e pesquisa] - [assessoria em]; astrobiologia
[estudo e pesquisa]; astrobotânica [estudo e
pesquisa] - [informação em]; astrobotânica [estudo e
pesquisa] - [consultoria em]; astrobotânica [estudo e
pesquisa] - [assessoria em]; astrobotânica [estudo e
pesquisa]; astroclima [estudo e pesquisa] [informação em]; astroclima [estudo e pesquisa] [consultoria em]; astroclima [estudo e pesquisa] [assessoria em]; astroclima [estudo e pesquisa];
astrofísica [estudo e pesquisa] - [informação em];
astrofísica [estudo e pesquisa] - [consultoria em];
astrofísica [estudo e pesquisa] - [assessoria em];
astrofísica [estudo e pesquisa]; astrogenia [estudo e
pesquisa] - [informação em]; astrogenia [estudo e
pesquisa] - [consultoria em]; astrogenia [estudo e
pesquisa] - [assessoria em]; astrogenia [estudo e
pesquisa]; astrometria [estudo e pesquisa] [informação em]; astrometria [estudo e pesquisa] [consultoria em]; astrometria [estudo e pesquisa] -

[assessoria em]; astrometria [estudo e pesquisa];
astronomia cometária [cometografia] - [informação
em]; astronomia cometária [cometografia] [consultoria
em];
astronomia
cometária
[cometografia] - [assessoria em]; astronomia
cometária [cometografia]; astronomia de campo
[estudo e pesquisa] - [informação em]; astronomia de
campo [estudo e pesquisa] - [consultoria em];
astronomia de campo [estudo e pesquisa] [assessoria em]; astronomia de campo [estudo e
pesquisa]; astronomia descritiva [estudo e pesquisa]
- [informação em]; astronomia descritiva [estudo e
pesquisa] - [consultoria em]; astronomia descritiva
[estudo e pesquisa] - [assessoria em]; astronomia
descritiva [estudo e pesquisa]; astronomia estelar
[estudo e pesquisa] - [informação em]; astronomia
estelar [estudo e pesquisa] - [consultoria em];
astronomia estelar [estudo e pesquisa] - [assessoria
em]; astronomia estelar [estudo e pesquisa];
astronomia instrumental (astronomia prática) [estudo
e pesquisa] - [informação em]; astronomia
instrumental (astronomia prática) [estudo e pesquisa]
- [consultoria em]; astronomia instrumental
(astronomia prática) [estudo e pesquisa] [assessoria
em];
astronomia
instrumental
(astronomia prática) [estudo e pesquisa]; astronomia
meteórica (meteorografia) [estudo e pesquisa] [informação
em];
astronomia
meteórica
(meteorografia) [estudo e pesquisa] - [consultoria
em]; astronomia meteórica (meteorografia) [estudo e
pesquisa] - [assessoria em]; astronomia meteórica
(meteorografia) [estudo e pesquisa]; astroscopia
[estudo e pesquisa] - [informação em]; astroscopia
[estudo e pesquisa] - [consultoria em]; astroscopia
[estudo e pesquisa] - [assessoria em]; astroscopia
[estudo e pesquisa]; astrostática [estudo e pesquisa]
- [informação em]; astrostática [estudo e pesquisa] [consultoria em]; astrostática [estudo e pesquisa] [assessoria em]; astrostática [estudo e pesquisa];
astrozoologia [estudo e pesquisa] - [informação em];
astrozoologia [estudo e pesquisa] - [consultoria em];
astrozoologia [estudo e pesquisa] - [assessoria em];
astrozoologia [estudo e pesquisa]; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática] - [informação em];
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática] - [consultoria
em]; atualização de informação em banco de dados
de computador [serviço de informática] - [assessoria
em]; atualização de informação em banco de dados
de computador [serviço de informática]; autenticação
e certificação de diamantes (serviços de -) [informação em]; autenticação e certificação de
diamantes (serviços de -) - [consultoria em];
autenticação e certificação de diamantes (serviços
de -) - [assessoria em]; autenticação e certificação
de diamantes (serviços de -); automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas] - [informação em]; automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas] - [consultoria em]; automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas] - [assessoria em]; automação industrial
[desenvolvimento, instalação e manutenção de
sistemas]; automação industrial [projetos de -] [informação em]; automação industrial [projetos de -]
- [consultoria em]; automação industrial [projetos de ] - [assessoria em]; automação industrial [projetos de
-]; balão, míssil e aeronave para fim meteorológico
(concepção/elaboração de projeto de -) - [informação
em]; balão, míssil e aeronave para fim meteorológico
(concepção/elaboração de projeto de -) - [consultoria
em]; balão, míssil e aeronave para fim meteorológico
(concepção/elaboração de projeto de -) - [assessoria
em]; balão, míssil e aeronave para fim meteorológico
(concepção/elaboração de projeto de -); banco de
dados (aluguel de servidor de -, para terceiros) [informação em]; banco de dados (aluguel de
servidor de -, para terceiros) - [consultoria em];
banco de dados (aluguel de servidor de -, para
terceiros) - [assessoria em]; banco de dados (aluguel
de servidor de -, para terceiros); banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática] [informação em]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática] - [consultoria
em]; banco de dados (serviços de desenvolvimento
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de -) [informática] - [assessoria em]; banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática];
cálculo e dimensionamento na área de engenharia [informação em]; cálculo e dimensionamento na área
de engenharia - [consultoria em]; cálculo e
dimensionamento na área de engenharia [assessoria em]; cálculo e dimensionamento na área
de engenharia; cartografia (serviços de -) [informação em]; cartografia (serviços de -) [consultoria em]; cartografia (serviços de -) [assessoria em]; cartografia (serviços de -); cartório
(serviços de -) - [informação em]; cartório (serviços
de -) - [consultoria em]; cartório (serviços de -) [assessoria em]; cartório (serviços de -); certificação
(serviços de teste, análise e avaliação de produtos e
serviços de terceiros para fins de - ) - [informação
em]; certificação (serviços de teste, análise e
avaliação de produtos e serviços de terceiros para
fins de - ) - [consultoria em]; certificação (serviços de
teste, análise e avaliação de produtos e serviços de
terceiros para fins de - ) - [assessoria em];
certificação (serviços de teste, análise e avaliação de
produtos e serviços de terceiros para fins de - );
cometografia (serviços de -) [estudos em astronomia
cometária] - [informação em]; cometografia (serviços
de -) [estudos em astronomia cometária] [consultoria em]; cometografia (serviços de -)
[estudos em astronomia cometária] - [assessoria
em]; cometografia (serviços de -) [estudos em
astronomia cometária]; composição gráfica [criação
em arte gráfica] - [informação em]; composição
gráfica [criação em arte gráfica] - [consultoria em];
composição gráfica [criação em arte gráfica] [assessoria em]; composição gráfica [criação em arte
gráfica]; computação gráfica [serviços de informática]
- [informação em]; computação gráfica [serviços de
informática] - [consultoria em]; computação gráfica
[serviços de informática] - [assessoria em];
computação gráfica [serviços de informática];
concepção de protótipo [elaboração de projeto] [informação
em];
concepção
de
protótipo
[elaboração de projeto] - [consultoria em]; concepção
de protótipo [elaboração de projeto] - [assessoria
em]; concepção de protótipo [elaboração de projeto];
controle ambiental de poluição do ar e sonora [informação em]; controle ambiental de poluição do
ar e sonora - [consultoria em]; controle ambiental de
poluição do ar e sonora - [assessoria em]; controle
ambiental de poluição do ar e sonora; controle de
qualidade do alimento - [informação em]; controle de
qualidade do alimento - [consultoria em]; controle de
qualidade do alimento - [assessoria em]; controle de
qualidade do alimento; controle de qualidade na
indústria - [informação em]; controle de qualidade na
indústria - [consultoria em]; controle de qualidade na
indústria - [assessoria em]; controle de qualidade na
indústria; controle de qualidade para laboratório de
análise clínica - [informação em]; controle de
qualidade para laboratório de análise clínica [consultoria em]; controle de qualidade para
laboratório de análise clínica - [assessoria em];
controle de qualidade para laboratório de análise
clínica; criação de homepage - [informação em];
criação de homepage - [consultoria em]; criação de
homepage - [assessoria em]; criação de homepage;
criação de software de computação gráfica [informação em]; criação de software de computação
gráfica - [consultoria em]; criação de software de
computação gráfica - [assessoria em]; criação de
software de computação gráfica; criação e projeto de
planta para construção - [informação em]; criação e
projeto de planta para construção - [consultoria em];
criação e projeto de planta para construção [assessoria em]; criação e projeto de planta para
construção; cyber-café [aluguel de tempo de acesso
a banco de dados] - [informação em]; cyber-café
[aluguel de tempo de acesso a banco de dados] [consultoria em]; cyber-café [aluguel de tempo de
acesso a banco de dados] - [assessoria em]; cybercafé [aluguel de tempo de acesso a banco de
dados]; desenho artístico - [informação em];
desenho artístico - [consultoria em]; desenho
artístico - [assessoria em]; desenho artístico;
desenho de arte gráfica, inclusive para homepage [informação em]; desenho de arte gráfica, inclusive
para homepage - [consultoria em]; desenho de arte
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gráfica, inclusive para homepage - [assessoria em];
desenho de arte gráfica, inclusive para homepage;
design de aplicativo de multimídia - [informação em];
design de aplicativo de multimídia - [consultoria em];
design de aplicativo de multimídia - [assessoria em];
design de aplicativo de multimídia; design de
homepage - [informação em]; design de homepage [consultoria em]; design de homepage - [assessoria
em]; design de homepage; diagramação [informação em]; diagramação - [consultoria em];
diagramação - [assessoria em]; diagramação;
digitalização - [informação em]; digitalização [consultoria em]; digitalização - [assessoria em];
digitalização; emissão/validação de certificação
digital - [informação em]; emissão/validação de
certificação
digital
[consultoria
em];
emissão/validação
de
certificação
digital
[assessoria em]; emissão/validação de certificação
digital; engenharia aeronáutica [projeto de -] [informação em]; engenharia aeronáutica [projeto de
-] - [consultoria em]; engenharia aeronáutica [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia aeronáutica
[projeto de -]; engenharia agrícola [projeto de -] [informação em]; engenharia agrícola [projeto de -] [consultoria em]; engenharia agrícola [projeto de -] [assessoria em]; engenharia agrícola [projeto de -];
engenharia agronômica [projeto de -] - [informação
em]; engenharia agronômica [projeto de -] [consultoria em]; engenharia agronômica [projeto de
-] - [assessoria em]; engenharia agronômica [projeto
de -]; engenharia biológica - [informação em];
engenharia biológica - [consultoria em]; engenharia
biológica - [assessoria em]; engenharia biológica;
engenharia civil [projeto de -] - [informação em];
engenharia civil [projeto de -] - [consultoria em];
engenharia civil [projeto de -] - [assessoria em];
engenharia civil [projeto de -]; engenharia da
computação [projeto de -] - [informação em];
engenharia da computação [projeto de -] [consultoria em]; engenharia da computação [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia da computação
[projeto de -]; engenharia de alimento [projeto de -] [informação em]; engenharia de alimento [projeto de
-] - [consultoria em]; engenharia de alimento [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia de alimento
[projeto de -]; engenharia de automóvel [projeto de -]
- [informação em]; engenharia de automóvel [projeto
de -] - [consultoria em]; engenharia de automóvel
[projeto de -] - [assessoria em]; engenharia de
automóvel [projeto de -]; engenharia de controle de
qualidade [projeto de -] - [informação em];
engenharia de controle de qualidade [projeto de -] [consultoria em]; engenharia de controle de
qualidade [projeto de -] - [assessoria em];
engenharia de controle de qualidade [projeto de -];
engenharia de material [projeto de -] - [informação
em]; engenharia de material [projeto de -] [consultoria em]; engenharia de material [projeto de ] - [assessoria em]; engenharia de material [projeto
de -]; engenharia de mina [projeto de -] - [informação
em]; engenharia de mina [projeto de -] - [consultoria
em]; engenharia de mina [projeto de -] - [assessoria
em]; engenharia de mina [projeto de -]; engenharia
de pesca [projeto de -] - [informação em]; engenharia
de pesca [projeto de -] - [consultoria em]; engenharia
de pesca [projeto de -] - [assessoria em]; engenharia
de pesca [projeto de -]; engenharia de produção
[projeto de -] - [informação em]; engenharia de
produção [projeto de -] - [consultoria em]; engenharia
de produção [projeto de -] - [assessoria em];
engenharia de produção [projeto de -]; engenharia
de segurança do trabalho [projeto de -] - [informação
em]; engenharia de segurança do trabalho [projeto
de -] - [consultoria em]; engenharia de segurança do
trabalho [projeto de -] - [assessoria em]; engenharia
de segurança do trabalho [projeto de -]; engenharia
de tráfego [projeto de -] - [informação em];
engenharia de tráfego [projeto de -] - [consultoria
em]; engenharia de tráfego [projeto de -] [assessoria em]; engenharia de tráfego [projeto de -];
engenharia elétrica [projeto de -] - [informação em];
engenharia elétrica [projeto de -] - [consultoria em];
engenharia elétrica [projeto de -] - [assessoria em];
engenharia elétrica [projeto de -]; engenharia
eletrônica [projeto de -] - [informação em];
engenharia eletrônica [projeto de -] - [consultoria

em]; engenharia eletrônica [projeto de -] [assessoria em]; engenharia eletrônica [projeto de -];
engenharia florestal [projeto de -] - [informação em];
engenharia florestal [projeto de -] - [consultoria em];
engenharia florestal [projeto de -] - [assessoria em];
engenharia florestal [projeto de -]; engenharia
genética [projeto de-] - [informação em]; engenharia
genética [projeto de-] - [consultoria em]; engenharia
genética [projeto de-] - [assessoria em]; engenharia
genética [projeto de-]; engenharia industrial [projeto
de -] - [informação em]; engenharia industrial [projeto
de -] - [consultoria em]; engenharia industrial [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia industrial [projeto
de -]; engenharia mecânica [projeto de -] [informação em]; engenharia mecânica [projeto de -]
- [consultoria em]; engenharia mecânica [projeto de ] - [assessoria em]; engenharia mecânica [projeto de
-]; engenharia metalúrgica [projeto de -] - [informação
em]; engenharia metalúrgica [projeto de -] [consultoria em]; engenharia metalúrgica [projeto de
-] - [assessoria em]; engenharia metalúrgica [projeto
de -]; engenharia naval [projeto de -] - [informação
em]; engenharia naval [projeto de -] - [consultoria
em]; engenharia naval [projeto de -] - [assessoria
em]; engenharia naval [projeto de -]; engenharia
nuclear [projeto de -] - [informação em]; engenharia
nuclear [projeto de -] - [consultoria em]; engenharia
nuclear [projeto de -] - [assessoria em]; engenharia
nuclear [projeto de -]; engenharia oceânica [projeto
de -] - [informação em]; engenharia oceânica [projeto
de -] - [consultoria em]; engenharia oceânica [projeto
de -] - [assessoria em]; engenharia oceânica [projeto
de -]; engenharia química [projeto de -] - [informação
em]; engenharia química [projeto de -] - [consultoria
em]; engenharia química [projeto de -] - [assessoria
em]; engenharia química [projeto de -]; engenharia
sanitarista [projeto de -] - [informação em];
engenharia sanitarista [projeto de -] - [consultoria
em]; engenharia sanitarista [projeto de -] [assessoria em]; engenharia sanitarista [projeto de -];
engenharia têxtil [projeto de -] - [informação em];
engenharia têxtil [projeto de -] - [consultoria em];
engenharia têxtil [projeto de -] - [assessoria em];
engenharia têxtil [projeto de -]; escaneamento [informação em]; escaneamento - [consultoria em];
escaneamento - [assessoria em]; escaneamento;
estudo hidrológico [levantamento geológico] [informação em]; estudo hidrológico [levantamento
geológico] - [consultoria em]; estudo hidrológico
[levantamento geológico] - [assessoria em]; estudo
hidrológico [levantamento geológico]; exploração
submarina [pesquisa] - [informação em]; exploração
submarina [pesquisa] - [consultoria em]; exploração
submarina [pesquisa] - [assessoria em]; exploração
submarina [pesquisa]; fornecimento de mecanismos
de busca para a obtenção, manutenção e
distribuição de dados a partir de um banco de dados
localizado em uma rede mundial de computadores
(se o serviço for de desenvolvimento de um
software/website para terceiros) - [informação em];
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros) - [consultoria em]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros) - [assessoria
em]; fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores (se o serviço for de
desenvolvimento de um software/website para
terceiros); fornecimento de mecanismos de busca
para a obtenção, manutenção e distribuição de
dados a partir de um banco de dados localizado em
uma rede mundial de computadores [se for uma
ferramenta de busca] - [informação em];
fornecimento de mecanismos de busca para a
obtenção, manutenção e distribuição de dados a
partir de um banco de dados localizado em uma rede
mundial de computadores [se for uma ferramenta de
busca] - [consultoria em]; fornecimento de
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mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca] [assessoria em]; fornecimento de mecanismos de
busca para a obtenção, manutenção e distribuição
de dados a partir de um banco de dados localizado
em uma rede mundial de computadores [se for uma
ferramenta de busca]; fotogrametria [fotocartografia]
- [informação em]; fotogrametria [fotocartografia] [consultoria em]; fotogrametria [fotocartografia] [assessoria em]; fotogrametria [fotocartografia];
franchising referente ao licenciamento de marcas e
patentes - [informação em]; franchising referente ao
licenciamento de marcas e patentes - [consultoria
em]; franchising referente ao licenciamento de
marcas e patentes - [assessoria em]; franchising
referente ao licenciamento de marcas e patentes;
geodesia [estudo e pesquisa] - [informação em];
geodesia [estudo e pesquisa] - [consultoria em];
geodesia [estudo e pesquisa] - [assessoria em];
geodesia [estudo e pesquisa]; geografia [estudo e
pesquisa] - [informação em]; geografia [estudo e
pesquisa] - [consultoria em]; geografia [estudo e
pesquisa] - [assessoria em]; geografia [estudo e
pesquisa]; geologia [estudo e pesquisa] [informação em]; geologia [estudo e pesquisa] [consultoria em]; geologia [estudo e pesquisa] [assessoria em]; geologia [estudo e pesquisa];
heliografia [estudo do sol] [estudo e pesquisa] [informação em]; heliografia [estudo do sol] [estudo e
pesquisa] - [consultoria em]; heliografia [estudo do
sol] [estudo e pesquisa] - [assessoria em]; heliografia
[estudo do sol] [estudo e pesquisa]; hidrologia
[estudo e pesquisa] - [informação em]; hidrologia
[estudo e pesquisa] - [consultoria em]; hidrologia
[estudo e pesquisa] - [assessoria em]; hidrologia
[estudo e pesquisa]; higrometria para indicação do
tempo - [informação em]; higrometria para indicação
do tempo - [consultoria em]; higrometria para
indicação do tempo - [assessoria em]; higrometria
para indicação do tempo; história [pesquisa e
levantamento arqueológico] - [informação em];
história [pesquisa e levantamento arqueológico] [consultoria em]; história [pesquisa e levantamento
arqueológico] - [assessoria em]; história [pesquisa e
levantamento arqueológico]; ilustradores (serviços
de -) [ompi] - [informação em]; ilustradores (serviços
de -) [ompi] - [consultoria em]; ilustradores (serviços
de -) [ompi] - [assessoria em]; ilustradores (serviços
de -) [ompi]; implantação de sistema [informática] [informação
em];
implantação
de
sistema
[informática] - [consultoria em]; implantação de
sistema [informática] - [assessoria em]; implantação
de sistema [informática]; inspeção de máquina e
material - [informação em]; inspeção de máquina e
material - [consultoria em]; inspeção de máquina e
material - [assessoria em]; inspeção de máquina e
material; maquete eletrônica - [informação em];
maquete eletrônica - [consultoria em]; maquete
eletrônica - [assessoria em]; maquete eletrônica;
maquetes e protótipos [concepção e projetos de -] [informação em]; maquetes e protótipos [concepção
e projetos de -] - [consultoria em]; maquetes e
protótipos [concepção e projetos de -] - [assessoria
em]; maquetes e protótipos [concepção e projetos de
-]; medição e análise de solo - [informação em];
medição e análise de solo - [consultoria em];
medição e análise de solo - [assessoria em];
medição e análise de solo; medição e verificação de
emissões de dióxido de carbono e outros gases
estufas - [informação em]; medição e verificação de
emissões de dióxido de carbono e outros gases
estufas - [consultoria em]; medição e verificação de
emissões de dióxido de carbono e outros gases
estufas - [assessoria em]; medição e verificação de
emissões de dióxido de carbono e outros gases
estufas; museologia [pesquisa e estudo] [informação em]; museologia [pesquisa e estudo] [consultoria em]; museologia [pesquisa e estudo] [assessoria em]; museologia [pesquisa e estudo];
oceanografia - [informação em]; oceanografia [consultoria em]; oceanografia - [assessoria em];
oceanografia; paleontologia (pesquisa e estudo) [informação em]; paleontologia (pesquisa e estudo) [consultoria em]; paleontologia (pesquisa e estudo) -
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[assessoria em]; paleontologia (pesquisa e estudo);
perícia técnica na área de arquitetura - [informação
em]; perícia técnica na área de arquitetura [consultoria em]; perícia técnica na área de
arquitetura - [assessoria em]; perícia técnica na área
de arquitetura; perícia técnica na área de biologia [informação em]; perícia técnica na área de biologia [consultoria em]; perícia técnica na área de biologia [assessoria em]; perícia técnica na área de biologia;
perícia técnica na área de computação e informática
- [informação em]; perícia técnica na área de
computação e informática - [consultoria em]; perícia
técnica na área de computação e informática [assessoria em]; perícia técnica na área de
computação e informática; perícia técnica na área de
engenharia - [informação em]; perícia técnica na
área de engenharia - [consultoria em]; perícia técnica
na área de engenharia - [assessoria em]; perícia
técnica na área de engenharia; perícia técnica na
área de física - [informação em]; perícia técnica na
área de física - [consultoria em]; perícia técnica na
área de física - [assessoria em]; perícia técnica na
área de física; perícia técnica na área de geologia [informação em]; perícia técnica na área de geologia
- [consultoria em]; perícia técnica na área de
geologia - [assessoria em]; perícia técnica na área
de geologia; perícia técnica na área de matemática [informação em]; perícia técnica na área de
matemática - [consultoria em]; perícia técnica na
área de matemática - [assessoria em]; perícia
técnica na área de matemática; perícia técnica na
área química - [informação em]; perícia técnica na
área química - [consultoria em]; perícia técnica na
área química - [assessoria em]; perícia técnica na
área química; pesquisa científica sobre assuntos de
natureza paranormal - [informação em]; pesquisa
científica sobre assuntos de natureza paranormal [consultoria em]; pesquisa científica sobre assuntos
de natureza paranormal - [assessoria em]; pesquisa
científica sobre assuntos de natureza paranormal;
pesquisa de bens minerais - [informação em];
pesquisa de bens minerais - [consultoria em];
pesquisa de bens minerais - [assessoria em];
pesquisa de bens minerais; pesquisa genealógica [informação em]; pesquisa genealógica - [consultoria
em]; pesquisa genealógica - [assessoria em];
pesquisa genealógica; pesquisa geológica [informação em]; pesquisa geológica - [consultoria
em]; pesquisa geológica - [assessoria em]; pesquisa
geológica; pesquisa no campo da ciência e
tecnologia sobre a existência de vida inteligente no
universo, astronomia e ciências planetárias [informação em]; pesquisa no campo da ciência e
tecnologia sobre a existência de vida inteligente no
universo, astronomia e ciências planetárias [consultoria em]; pesquisa no campo da ciência e
tecnologia sobre a existência de vida inteligente no
universo, astronomia e ciências planetárias [assessoria em]; pesquisa no campo da ciência e
tecnologia sobre a existência de vida inteligente no
universo, astronomia e ciências planetárias;
pesquisas agropecuárias - [informação em];
pesquisas agropecuárias - [consultoria em];
pesquisas agropecuárias - [assessoria em];
pesquisas agropecuárias; pesquisas médicas [informação em]; pesquisas médicas - [consultoria
em]; pesquisas médicas - [assessoria em];
pesquisas médicas; pesquisas navais - [informação
em]; pesquisas navais - [consultoria em]; pesquisas
navais - [assessoria em]; pesquisas navais; pintura à
mão em tecido - [informação em]; pintura à mão em
tecido - [consultoria em]; pintura à mão em tecido [assessoria em]; pintura à mão em tecido; pintura
artística - [informação em]; pintura artística [consultoria em]; pintura artística - [assessoria em];
pintura
artística;
planejamento,
confecção,
manutenção e atualização de páginas eletrônicas [informação
em];
planejamento,
confecção,
manutenção e atualização de páginas eletrônicas [consultoria
em];
planejamento,
confecção,
manutenção e atualização de páginas eletrônicas [assessoria
em];
planejamento,
confecção,
manutenção e atualização de páginas eletrônicas;
planimetria [levantamento topográfico] - [informação
em]; planimetria [levantamento topográfico] [consultoria
em];
planimetria
[levantamento

topográfico]
[assessoria
em];
planimetria
[levantamento
topográfico];
pluviometria
ou
udometria - [informação em]; pluviometria ou
udometria - [consultoria em]; pluviometria ou
udometria - [assessoria em]; pluviometria ou
udometria; programação visual - [informação em];
programação visual - [consultoria em]; programação
visual - [assessoria em]; programação visual; projeto
de arquitetura - [informação em]; projeto de
arquitetura - [consultoria em]; projeto de arquitetura [assessoria em]; projeto de arquitetura; projeto de
decoração - [informação em]; projeto de decoração [consultoria em]; projeto de decoração - [assessoria
em]; projeto de decoração; projeto de distribuição de
água - [informação em]; projeto de distribuição de
água - [consultoria em]; projeto de distribuição de
água - [assessoria em]; projeto de distribuição de
água; projeto de distribuição de energia elétrica [informação em]; projeto de distribuição de energia
elétrica - [consultoria em]; projeto de distribuição de
energia elétrica - [assessoria em]; projeto de
distribuição de energia elétrica; projeto de
engenharia de qualquer natureza - [informação em];
projeto de engenharia de qualquer natureza [consultoria em]; projeto de engenharia de qualquer
natureza - [assessoria em]; projeto de engenharia de
qualquer natureza; projeto de geração de energia
elétrica - [informação em]; projeto de geração de
energia elétrica - [consultoria em]; projeto de
geração de energia elétrica - [assessoria em]; projeto
de geração de energia elétrica; projeto de química [informação em]; projeto de química - [consultoria
em]; projeto de química - [assessoria em]; projeto de
química; projeto de sistema de computador [informação em]; projeto de sistema de computador [consultoria em]; projeto de sistema de computador [assessoria em]; projeto de sistema de computador;
projeto de tubulação - [informação em]; projeto de
tubulação - [consultoria em]; projeto de tubulação [assessoria em]; projeto de tubulação; projeto e
cálculo - [informação em]; projeto e cálculo [consultoria em]; projeto e cálculo - [assessoria em];
projeto e cálculo; projeto industrial - [informação em];
projeto industrial - [consultoria em]; projeto industrial
- [assessoria em]; projeto industrial; projeto na área
de segurança do trabalho - [informação em]; projeto
na área de segurança do trabalho - [consultoria em];
projeto na área de segurança do trabalho [assessoria em]; projeto na área de segurança do
trabalho; química [serviço de -]; pesquisa e análise
para fim industrial - [informação em]; química
[serviço de -]; pesquisa e análise para fim industrial [consultoria em]; química [serviço de -]; pesquisa e
análise para fim industrial - [assessoria em]; química
[serviço de -]; pesquisa e análise para fim industrial;
serviço de segurança bancária por meio de utilização
de senha (software) - [informação em]; serviço de
segurança bancária por meio de utilização de senha
(software) - [consultoria em]; serviço de segurança
bancária por meio de utilização de senha (software) [assessoria em]; serviço de segurança bancária por
meio de utilização de senha (software); serviço de
senha bancária (software) - [informação em]; serviço
de senha bancária (software) - [consultoria em];
serviço de senha bancária (software) - [assessoria
em]; serviço de senha bancária (software); serviços
de análise de processamento de dados [serviço de
informática] - [informação em]; serviços de análise
de processamento de dados [serviço de informática]
- [consultoria em]; serviços de análise de
processamento de dados [serviço de informática] [assessoria
em];
serviços
de análise
de
processamento de dados [serviço de informática];
serviços de engenharia e planejamento no campo de
redes de informação e comunicações - [informação
em]; serviços de engenharia e planejamento no
campo de redes de informação e comunicações [consultoria em]; serviços de engenharia e
planejamento no campo de redes de informação e
comunicações - [assessoria em]; serviços de
engenharia e planejamento no campo de redes de
informação e comunicações; serviços de ilustrações
gráficas, técnicas e simulações gráficas de projeto [informação em]; serviços de ilustrações gráficas,
técnicas e simulações gráficas de projeto [consultoria em]; serviços de ilustrações gráficas,
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técnicas e simulações gráficas de projeto [assessoria em]; serviços de ilustrações gráficas,
técnicas e simulações gráficas de projeto; serviços
de projetos arquitetônicos de casas populares,
prestados a título de assistência social - [informação
em]; serviços de projetos arquitetônicos de casas
populares, prestados a título de assistência social [consultoria em]; serviços de projetos arquitetônicos
de casas populares, prestados a título de assistência
social - [assessoria em]; serviços de projetos
arquitetônicos de casas populares, prestados a título
de assistência social; serviços de sinalização
[projetos arquitetônicos e engenharia] - [informação
em]; serviços de sinalização [projetos arquitetônicos
e engenharia] - [consultoria em]; serviços de
sinalização [projetos arquitetônicos e engenharia] [assessoria em]; serviços de sinalização [projetos
arquitetônicos e engenharia]; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
controle de qualidade de produtos ou de serviços
prestados por profissionais - [informação em];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, controle de qualidade de
produtos ou de serviços prestados por profissionais [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, controle de
qualidade de produtos ou de serviços prestados por
profissionais - [assessoria em]; serviços prestados
por entidades de representação de classe, a saber,
controle de qualidade de produtos ou de serviços
prestados por profissionais; serviços prestados por
órgão fiscalizador da profissão, a saber, avaliação
de serviços profissionais, no intuito de medir a
conformidade
destes
serviços
às
normas
profissionais vigentes - [informação em]; serviços
prestados por órgão fiscalizador da profissão, a
saber, avaliação de serviços profissionais, no intuito
de medir a conformidade destes serviços às normas
profissionais vigentes - [consultoria em]; serviços
prestados por órgão fiscalizador da profissão, a
saber, avaliação de serviços profissionais, no intuito
de medir a conformidade destes serviços às normas
profissionais vigentes - [assessoria em]; serviços
prestados por órgão fiscalizador da profissão, a
saber, avaliação de serviços profissionais, no intuito
de medir a conformidade destes serviços às normas
profissionais vigentes; silvicultura [estudo e
pesquisa] - [informação em]; silvicultura [estudo e
pesquisa] - [consultoria em]; silvicultura [estudo e
pesquisa] - [assessoria em]; silvicultura [estudo e
pesquisa]; sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet] - [informação em];
sites de busca [fornecimento de mecanismos de
busca na internet] - [consultoria em]; sites de busca
[fornecimento de mecanismos de busca na internet] [assessoria em]; sites de busca [fornecimento de
mecanismos de busca na internet]; sondagem de
solo e subsolo - [informação em]; sondagem de solo
e subsolo - [consultoria em]; sondagem de solo e
subsolo - [assessoria em]; sondagem de solo e
subsolo; suporte técnico em informática, a saber
instalação, manutenção e configuração de banco de
dados - [informação em]; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados - [consultoria em];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados [assessoria em]; suporte técnico em informática, a
saber instalação, manutenção e configuração de
banco de dados; tratamento de informação/dados
[serviço de informática] - [informação em];
tratamento de informação/dados [serviço de
informática] - [consultoria em]; tratamento de
informação/dados [serviço de informática] [assessoria em]; tratamento de informação/dados
[serviço de informática]; vistoria e perícia técnica de
veículos - [informação em]; vistoria e perícia técnica
de veículos - [consultoria em]; vistoria e perícia
técnica de veículos - [assessoria em]; vistoria e
perícia técnica de veículos; vistorias navais [informação em]; vistorias navais - [consultoria em];
vistorias navais - [assessoria em]; vistorias navais;
auditoria de energia - [informação em]; auditoria de
energia - [consultoria em]; auditoria de energia [assessoria em]; auditoria de energia; consultoria em
design de websites - [informação em]; consultoria em
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design de websites - [consultoria em]; consultoria em
design de websites - [assessoria em]; consultoria em
design de websites; software como serviço [saas] [informação em]; software como serviço [saas] [consultoria em]; software como serviço [saas] [assessoria em]; software como serviço [saas];
consultoria em tecnologia da informação (ti)
(serviços de -) - [informação em]; consultoria em
tecnologia da informação (ti) (serviços de -) [consultoria em]; consultoria em tecnologia da
informação (ti) (serviços de -) - [assessoria em];
consultoria em tecnologia da informação (ti)
(serviços de -); pesquisa científica - [informação em];
pesquisa científica - [consultoria em]; pesquisa
científica - [assessoria em]; pesquisa científica;
hospedagem de servidores - [informação em];
hospedagem de servidores - [consultoria em];
hospedagem de servidores - [assessoria em];
hospedagem de servidores; experimentos clínicos [informação em]; experimentos clínicos - [consultoria
em]; experimentos clínicos - [assessoria em];
experimentos clínicos; pesquisa e desenvolvimento
para terceiros de novos produtos - [informação em];
pesquisa e desenvolvimento para terceiros de novos
produtos
[consultoria
em];
pesquisa
e
desenvolvimento para terceiros de novos produtos [assessoria em]; pesquisa e desenvolvimento para
terceiros de novos produtos;
Procurador: RODRIGO GOMES GALVEZ

CFE(4) 1.3.16; 27.5.1
NCL(10) 32 bebidas à base de soro de leite; bebidas
efervescentes
(pastilhas
para
-);
bebidas
efervescentes (pós para -); bebidas não alcoólicas à
base de fruta; suco de fruta; bebida energética não
alcoólica;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905816064 24/01/2013
Tit.PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88847082000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRIFFE GRAMADO

003

No.905816048 24/01/2013
003
Tit.FLOX MATERIAIS SANEANTES LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15557678000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BIOFLOX

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 03 água sanitária [água de javel] [hipoclorito
de potássio]; álcali volátil [amoníaco] [detergente];
amoníaco [álcali volátil] [detergente]; anil para
lavanderia; antiferrugem (produtos -); branquear
(soda para -) [soda cáustica]; brilhar (produtos para
fazer -) [polir]; cera para polir; desengordurar
(produtos para -), exceto os utilizados durante o
processo de fabricação; desinfetante (sabão -);
detergentes exceto os utilizados durante processo
de fabricação e para uso médico; limpeza de párabrisa (líquidos para -); papel para polir; pára-brisa
(líquidos para limpeza de -); polir (produtos para -);
produtos para dar brilho [lavanderia]; produtos para
limpeza;
produtos
para
polimento;
sabão
desinfetante; sabões; tira-manchas; água para tirar
mancha; álcool em gel (para uso em limpeza
doméstica); antiferrugem [produto de limpeza]; cera
para lustrar; lixa para limpeza; lustra-móvel;
preparado antiembaçante para limpeza; saponáceo;
substância abrasiva para limpeza;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905816056 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LIQUID AMINO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 distribuição de material publicitário;
marketing; negócios (consultoria em gestão de -);
negócios (consultoria em gestão e organização de -);
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; pesquisa de marketing;
promoção de vendas [para terceiros]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
negócios relacionados à estratégia, marketing,
produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio
varejista; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação sobre organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cutelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes; comércio (através de qualquer
meio) de discos acústicos; comércio (através de
qualquer meio) de fotografias; comércio (através de
qualquer meio) de material de escritório; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados;
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais; comércio (através de qualquer meio) de
tendas; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
comércio (através de qualquer meio) de velas e
pavios para iluminação; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising; franchising [sistema pelo
qual empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de ne; gestão de franquia;

990 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

equipamentos para construção - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos para construção - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos para construção - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos para construção;
Procurador: O PRÓPRIO.

Procurador: PROMARK MARCAS & PATENTES
LTDA ME
No.905816072 24/01/2013
Tit.JANETE PIRES LOPES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25867829847
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FOGO BRAVON
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905816080 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VIT C CRYSTALS

CFE(4) 25.12.25; 27.5.1
NCL(10) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905816129 24/01/2013
003
Tit.F. LOPES CAFEEIRA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07038710000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Café Boa Esperança Torrado e Moido

No.905816153 24/01/2013
003
Tit.EMUNAH IND E COM DE COSMÉTICOS LTDA
EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08682240000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Touch of Pink
NCL(10) 03 cosméticos; fragrâncias (mistura de -);
xampus;
Procurador: EDUARDO ANTUNES
No.905816161 24/01/2013
Tit.PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88847082000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRIFFE GRAMADO

003

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 05 albumina (alimentos à base de -) para
uso medicinal; albumina (preparações à base de -)
para
uso
medicinal;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
aminoácidos para uso medicinal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905816099 24/01/2013
003
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7079290
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KEEP THE WORLD SMILING
NCL(10) 21 escovas de dentes;
Prior.:85/827,027
18/01/2013 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905816102 24/01/2013
003
Tit.PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56307911000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ZMA POWER

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 05 albumina (alimentos à base de -) para
uso medicinal; albumina (preparações à base de -)
para
uso
medicinal;
alimentos
dietéticos
(preparações para -) adaptados para uso medicinal;
aminoácidos para uso medicinal;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905816110 24/01/2013
003
Tit.FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO
PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61914891000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HORA ANIMADA

CFE(4) 25.12.25
NCL(10) 30 bebidas à base de café; café; café
(bebidas à base de -); café (bebidas de -) com leite;
café (preparações vegetais para uso como
substitutos de-); café (sucedâneos de -); café não
torrado; chicória [sucedâneo de café]; flavorizantes
para café; preparações vegetais para uso como
substitutos de café; sucedâneos de café; café em
grão; café em pó; café solúvel; extrato de café;
Procurador: LILIANE MARIA DOS SANTOS
No.905816137 24/01/2013
003
Tit.CONSTANTE IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12450819000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TOP DAS MARCAS

CFE(4) 16.3.17; 24.15.13; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905816145 24/01/2013
003
Tit.ARMAZEM DAS CORES LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05283811000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: armazem das cores
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção [informação em]; aluguel de equipamento de
construção - [consultoria em]; aluguel de
equipamento de construção - [assessoria em];
aluguel de equipamento de construção; assessoria,
consultoria
e
informação
em
aluguel
de

CFE(4) 27.5.1
NCL(10)
41
divertimento;
entretenimento;
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação
de
-);
informações
sobre
entretenimento [lazer]; organização de concursos de
beleza; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; organização e regência de concertos;
planejamento de festas; produção de shows;
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable]; shows (produção de -); assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; decoração de festa,
cerimonial e outros eventos; reserva e emissão de
bilhetes para shows; venda de ingressos para shows
e espetáculos;
Procurador: PROMARK MARCAS & PATENTES
LTDA ME
No.905816170 24/01/2013
Tit.LOOK CONSULTORIA EMPRESARIAL,
PROMOÇÕES E ENTRETERIMENTO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68314384000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLANETA LOUCOS
NCL(10) 16 livros;
Procurador: MIRIAM DE LUCCA

003

No.905816188 24/01/2013
003
Tit.LUCIANO SILVA GUIMARÃES - MEIA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17210476000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEIA.COM
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
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No.905816196 24/01/2013
Tit.PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88847082000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GRIFFE GRAMADO
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segurança;
lâmpadas
elétricas;
lâmpadas
incandescentes;
lanternas
para
iluminação;
luminosos (tubos -) para iluminação; lustres; luz
(difusores de -); refletores de lâmpadas; tubos para
descargas elétricas, para iluminação; aparelho
elétrico de iluminação; holofote; luminária;
Procurador: ANDRA ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.

003

CFE(4) 18.1.5; 22.1.15; 27.5.1
NCL(10) 25 automobilistas (vestuário para -); bonés;
camisas; camisetas; cintos [vestuário]; vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 45 licenciamento de propriedade intelectual;
licenciamento de direitos autorais [serviços jurídicos];
Procurador: PROMARK MARCAS & PATENTES
LTDA ME
No.905816200 24/01/2013
003
Tit.SEVENLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62058490000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEVENLUX
NCL(10) 09 anti-roubo (dispositivos de alarme -);
anti-roubo (instalações elétricas -); baterias para
iluminação; bocais, tomadas e outros contatos
[conexões elétricas]; cercas elétricas; condutores
elétricos; condutos de eletricidade [eletrodutos];
condutos elétricos (material para -) [fios, cabos];
conectores [eletricidade]; conexões elétricas;
conexões para linhas elétricas; dimmers [interruptor
de graduação de intensidade luminosa]; dispositivos
antiinterferência [eletricidade]; distribuição (consoles
de -) [eletricidade]; dutos [eletricidade]; elétrica
(indicadores de perda -); elétricas (cercas -);
elétricas (conexões -); fotovoltaicas (células -);
iluminação (baterias para -); indutores [eletricidade];
interruptores de graduação de intensidade luminosa
[dimmer];
interruptores
elétricos;
inversores
[eletricidade]; luz (indicadores eletrônicos emissores
de -); monitorar (aparelhos elétricos para -); piscapisca [sinais luminosos]; protetores de tomada;
reatância (bobina de -) [impedância]; redutores
[eletricidade]; reguladores de intensidade luminosa
[dimmer]; sinais luminosos; sinalizadores [luzes
pisca-pisca]; tomadas, bocais e outros contatos
[conexões elétricas]; transformadores [eletricidade];
aparelho e unidade de controle eletrônico para
processamento, avaliação e medição de sinal gerado
por sensor; aparelho ou instrumento de alarme;
aparelho ou instrumento de segurança; aparelho ou
instrumento de sinalização; aparelho para produção,
distribuição e conversão de energia elétrica; célula
fotoelétrica; estabilizador de voltagem; moldura para
interruptor; porteiro-eletrônico; timer [dispositivo que
liga
ou
desliga
automaticamente
qualquer
equipamento, em momento predeterminado];
Procurador: ANDRA ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.905816218 24/01/2013
003
Tit.CARLOS ALBERTO VALENTE JUNIOR (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29618974839
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OSCKER MOTOGUITAR

No.905816226 24/01/2013
003
Tit.G-IND ENTRETENIMENTOS E SERVIÇOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10569535000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JET LAG PUB
NCL(10) 35 artistas (agenciamento de -); comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;
promotor de eventos [se comerciais]; representação
comercial [ompi];
Procurador: EMBLEMA ASSESSORIA E SERVIÇOS
S/C LTDA.
No.905816234 24/01/2013
Tit.S SILVA MATOS ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10625413000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FLANELAS&CIA PRODUTOS DE
QUALIDADE

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 24 flanela higiênica; higiênica (flanela -);
panos *; pano de copa; pano de prato;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905816242 24/01/2013
003
Tit.COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DE ITAUNA E REGIAO LTDA. SICOOB CENTRO-OESTE (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66463407000163
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO-OESTE
NCL(10) 36 administração financeira; bancários
(serviços -); câmbio (operações de -); capital
(investimentos de -) [finanças]; consultoria financeira;
crédito (agências de -); financeira (administração -);
poupança (serviços bancários de -); cooperativa de
crédito;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905816250 24/01/2013
003
Tit.SEVENLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62058490000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEVENLUX
NCL(10) 11 abajur [quebra-luz]; bocais para
lâmpadas elétricas; difusores de luz; elétricas
(lâmpadas -); filamentos para lâmpadas elétricas;
globos para lâmpadas; iluminação (aparelhos e
instalações de -); iluminação de teto; lampadários
[iluminação pública]; lâmpadas; lâmpadas (globos
para -); lâmpadas (refletores de -); lâmpadas de

No.905816269 24/01/2013
Tit.COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DE PITANGUI E REGIAO LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04181542000240
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CREDPIT

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 administração financeira; bancários
(serviços -); câmbio (operações de -); capital
(investimentos de -) [finanças]; consultoria financeira;
crédito (agências de -); financeira (administração -);
poupança (serviços bancários de -); cooperativa de
crédito;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905816277 24/01/2013
003
Tit.G-IND ENTRETENIMENTOS E SERVIÇOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10569535000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JET LAG PUB
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
discoteca
(serviços
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -); festas
(planejamento de -); organização de bailes;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; planejamento de festas; produção de
shows; shows (produção de -); agente artístico;
literário e cultural [promotor de evento]; empresário
[organização e produção de espetáculos]; reserva e
emissão de bilhetes para shows;
Procurador: EMBLEMA ASSESSORIA E SERVIÇOS
S/C LTDA.
No.905816285 24/01/2013
003
Tit.GERARE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA - EPP
(BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15798225000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GERARE REPRODUÇÃO HUMANA
NCL(10) 44 assistência médica - [informação em];
assistência médica - [consultoria em]; assistência
médica - [assessoria em]; assistência médica; centro
médico - [informação em]; centro médico [consultoria em]; centro médico - [assessoria em];
centro médico; fertilização in vitro - [informação em];
fertilização in vitro - [consultoria em]; fertilização in
vitro - [assessoria em]; fertilização in vitro;
inseminação artificial - [informação em]; inseminação
artificial - [consultoria em]; inseminação artificial [assessoria em]; inseminação artificial; serviços de
clínica médica - [informação em]; serviços de clínica
médica - [consultoria em]; serviços de clínica médica
- [assessoria em]; serviços de clínica médica;
assessoria, consultoria e informação em assistência
médica, prestada por médicos e outros especialistas
da área médica - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em assistência médica,
prestada por médicos e outros especialistas da área
médica - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
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informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em assistência médica, prestada por
médicos e outros especialistas da área médica;
assessoria, consultoria e informação médica [informação em]; assessoria, consultoria e
informação médica - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação médica - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação médica;
assessoria, consultoria e informação na área médica
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação na área médica - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação na área médica
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação na área médica; assessoria, consultoria
e informação no campo da saúde e da medicina [informação em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da saúde e da medicina [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação no campo da saúde e da medicina [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação no campo da saúde e da medicina;
assessoria, consultoria e informação sobre cuidados
médicos - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre cuidados médicos - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
cuidados médicos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre cuidados médicos;
consultas médicas [serviços médicos] - [informação
em]; consultas médicas [serviços médicos] [consultoria em]; consultas médicas [serviços
médicos] - [assessoria em]; consultas médicas
[serviços médicos];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905816293 24/01/2013
003
Tit.MIRACLE ESTÉTICA E REPRESENTAÇÕES
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00179236000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIP CLINIQUE ESTHETIC CENTER

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 massagem - [informação em];
massagem - [consultoria em]; massagem [assessoria em]; massagem; salões de cabeleireiro [informação em]; salões de cabeleireiro - [consultoria
em]; salões de cabeleireiro - [assessoria em]; salões
de cabeleireiro; bronzeamento artificial - [informação
em]; bronzeamento artificial - [consultoria em];
bronzeamento artificial - [assessoria em]; depilação [informação em]; depilação - [consultoria em];
depilação - [assessoria em]; depilação; estética
[tratamento da pele e cabelo] - [informação em];
estética [tratamento da pele e cabelo] - [consultoria
em]; estética [tratamento da pele e cabelo]; estética
facial e corporal - [informação em]; estética facial e
corporal - [consultoria em]; estética facial e corporal [assessoria em]; estética facial e corporal;
Procurador: FERNANDA ALVES CLAUDIO
No.905816307 24/01/2013
003
Tit.G-IND ENTRETENIMENTOS E SERVIÇOS
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10569535000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JET LAG PUB
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); cafés [bares]; cafeterias; cantinas;
restaurantes;
Procurador: EMBLEMA ASSESSORIA E SERVIÇOS
S/C LTDA.

RPI 2214 de 11/06/2013

No.905816315 24/01/2013
003
Tit.DOCE VIVER L6 DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04823238000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BEST TASTE
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias dietéticas para uso medicinal;
representação comercial [ompi];
Procurador: SOLMARK ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL S/C LTDA
No.905816323 24/01/2013
003
Tit.L & R TRANSPORTES LTDA. - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13379855000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LR TOUR TRANSPORTES
NCL(10) 39 acompanhamento de viajantes [informação em]; acompanhamento de viajantes [consultoria em]; acompanhamento de viajantes [assessoria em]; acompanhamento de viajantes;
afretamento - [informação em]; afretamento [consultoria em]; afretamento - [assessoria em];
afretamento; aluguel de ônibus especiais [informação em]; aluguel de ônibus especiais [consultoria em]; aluguel de ônibus especiais [assessoria em]; aluguel de ônibus especiais; aluguel
de veículos - [informação em]; aluguel de veículos [consultoria em]; aluguel de veículos - [assessoria
em]; aluguel de veículos; cruzeiros (organização de ) [viagens] - [informação em]; cruzeiros (organização
de -) [viagens] - [consultoria em]; cruzeiros
(organização de -) [viagens] - [assessoria em];
cruzeiros (organização de -) [viagens]; excursões
(organização de -) - [informação em]; excursões
(organização de -) - [consultoria em]; excursões
(organização de -) - [assessoria em]; excursões
(organização de -); expedição de frete - [informação
em]; expedição de frete - [consultoria em]; expedição
de frete - [assessoria em]; expedição de frete; frete
[transporte de mercadorias] - [informação em]; frete
[transporte de mercadorias] - [consultoria em]; frete
[transporte de mercadorias] - [assessoria em]; frete
[transporte de mercadorias]; locação de automóveis [informação em]; locação de automóveis [consultoria em]; locação de automóveis [assessoria
em];
locação
de
automóveis;
organização de excursões - [informação em];
organização de excursões - [consultoria em];
organização de excursões - [assessoria em];
organização de excursões; reservas para transporte
- [informação em]; reservas para transporte [consultoria em]; reservas para transporte [assessoria em]; reservas para transporte; reservas
para viagens - [informação em]; reservas para
viagens - [consultoria em]; reservas para viagens [assessoria em]; reservas para viagens; transporte [informação em]; transporte - [consultoria em];
transporte - [assessoria em]; transporte; transporte
de passageiros - [informação em]; transporte de
passageiros - [consultoria em]; transporte de
passageiros - [assessoria em]; transporte de
passageiros; transporte de viajantes - [informação
em]; transporte de viajantes - [consultoria em];
transporte de viajantes - [assessoria em]; transporte
de viajantes; transporte por carro - [informação em];
transporte por carro - [consultoria em]; transporte por
carro - [assessoria em]; transporte por carro;
transporte por ônibus - [informação em]; transporte
por ônibus - [consultoria em]; transporte por ônibus [assessoria em]; transporte por ônibus; viagens
(reservas para -) - [informação em]; viagens
(reservas para -) - [consultoria em]; viagens
(reservas para -) - [assessoria em]; viagens
(reservas para -); visitas turísticas - [informação em];
visitas turísticas - [consultoria em]; visitas turísticas [assessoria em]; visitas turísticas; agência de
viagem, exceto reserva de hotel - [informação em];
agência de viagem, exceto reserva de hotel [consultoria em]; agência de viagem, exceto reserva
de hotel - [assessoria em]; agência de viagem,
exceto reserva de hotel; agente de viagem [informação em]; agente de viagem - [consultoria
em]; agente de viagem - [assessoria em]; agente de

viagem; assessoria consultoria e informação em
empreendimento turístico - [informação em];
assessoria
consultoria
e
informação
em
empreendimento turístico - [consultoria em];
assessoria
consultoria
e
informação
em
empreendimento turístico - [assessoria em];
assessoria
consultoria
e
informação
em
empreendimento turístico; assessoria, consultoria e
informação em transportes - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em transportes
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em transportes - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em transportes;
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo; assessoria,
consultoria e informações sobre transportes [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre transportes - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
transportes - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre transportes; logística referente
ao transporte de carga - [informação em]; logística
referente ao transporte de carga - [consultoria em];
logística referente ao transporte de carga [assessoria em]; logística referente ao transporte de
carga;
Procurador: WHINTER BORGES DO NASCIMENTO
FILHO
No.905816340 24/01/2013
003
Tit.CARLOS ELADIO GIL BRAZ DA CUNHA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02483238572
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: eladio&aspanteras
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905816358 24/01/2013
Tit.G F RODRIGUES FILHO - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73206864000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DREAM WOMAN

003

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1,11
NCL(10) 03 abrasivos *; adesivos para enfeitar
unhas; adstringentes para uso cosmético; água de
cheiro; água de colônia; água de lavanda; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; anti-séptico bucal,
exceto para uso medicinal; aromáticos [óleos
essenciais]; batons para os lábios; brilho para os
lábios; cera para bigode; cera para depilação; cílios
postiços; cosméticos; cosméticos para os cílios;
cremes cosméticos; cremes para clarear pele;
dentifrícios; desodorantes [perfumaria]; esmalte para
as unhas; extratos de flores [perfumaria]; filtros
solares; géis para clareamento dental; geléia de
petróleo para uso cosmético; gorduras para uso
cosmético; hastes com pontas de algodão para fins
cosméticos;
ionona
[perfumaria];
lápis
de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
lenços impregnados com loções cosméticas; loções
capilares; loções para uso cosmético; loções pósbarba; maquiagem para o rosto; menta para
perfumaria; óleo de lavanda; óleos essenciais; óleos
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essenciais de limão; óleos para limpeza; óleos para
perfumes e essências; óleos para uso cosmético;
pedra de barbear [adstrigente]; pedra-pomes; pedras
de alúmen [pedras-ume] [adstrigente]; pedras de
polir; perfumes; pó para maquiagem; pomadas para
uso cosmético; preparações cosméticas para
emagrecimento; preparações de aloe vera para uso
cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; preparações para perfumar ambientes;
preparações para proteção solar; produtos
depilatórios; produtos para limpeza; sabões;
sabonete
desodorante;
sabonete
medicinal;
sabonete para barbear; sabonetes; sais de banho,
exceto
para
uso
medicinal;
sobrancelhas
(cosméticos para as -); sobrancelhas (lápis de -);
tinturas cosméticas; tinturas para os cabelos; tiras
refrescantes para o hálito; unhas postiças; xampus;
acetona (removedor de esmalte de unhas); acetona
para uso pessoal; água dentifrícia; água depilatória;
alga [cosmético]; algodão para a higiene pessoal;
argila para estética; cola para unha artificial;
composto fluorado para higiene bucal; condicionador
[cosmético]; creme, pasta e líquido rejuvenescedor,
protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico
e sintético; cristal para banho de uso pessoal; erva
para banho; estojo cosmético; líquido, creme e pó
para limpeza do dente; matéria prima para indústria
cosmética; odorizadores de uso pessoal; papel
impregnado de substância para higiene pessoal;
pastilhas e gomas de mascar para fins cosméticos;
preparação cosmética para redução da gordura
localizada; produto de higiene pessoal à base de
própole; removedor de cosmético; saponáceo;
henna [tintura cosmética];
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL
No.905816366 24/01/2013
Tit.DENNISON NOGUEIRA MACIEL (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00998697486
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DI TAXI

No.905816382 24/01/2013
003
Tit.AGÊNCIA MARÍTIMA OFFSHORE
CONTINENTAL LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31504061000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MOSS
NCL(10) 39 agenciamento de navio - [informação
em]; agenciamento de navio - [consultoria em];
agenciamento de navio - [assessoria em];
agenciamento de navio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905816390 24/01/2013
Tit.AGATA PISCINAS LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10582071000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ÁGATA PISCINAS

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de móveis; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
serralharia; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de borracha, guta-percha, goma,
amianto ou mica; comércio (através de qualquer
meio) de redes; comércio (através de qualquer meio)
de tubos flexíveis não metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de tubos metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos rígidos não
metálicos para a construção;
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA

CFE(4) 18.1.9
NCL(10) 38 rádio-chamada;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905816374 24/01/2013
Tit.G F RODRIGUES FILHO - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73206864000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DREAM WOMAN

loções para os cabelos; comércio (através de
qualquer meio) de material de limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de matérias tintoriais;
comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais; comércio (através de qualquer meio) de
pentes e esponjas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos abrasivos para limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
sabões;
Procurador: JEAN WELLINGTON MONTEIRO
TÍNEL

003

CFE(4) 1.1.1; 27.5.1,11
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes; comércio (através de qualquer meio)
de escovas; comércio (através de qualquer meio) de

No.905816404 24/01/2013
003
Tit.SEVENLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62058490000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SEVENLUX
NCL(10) 35 demonstração de produtos; importaçãoexportação (agências de -); comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de iluminação;
representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico;
Procurador: ANDRA ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.905816412 24/01/2013

003

Tit.CONSTANTE IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12450819000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASTERPIECE DEVELOPMENT

CFE(4) 24.9.3; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); artigos de malha
[vestuário]; automobilistas (vestuário para -);
aventais [vestuário]; babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (roupões de
-); banho (sandálias de -); banho (toucas de -);
bermudas; blazers [vestuário]; bonés; borzeguins;
botas (antiderrapantes para -); botas *; botas para
esportes *; cachecóis; calçados em geral *; calças;
calças compridas; camisa (punho de -); camisas;
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; chapéus [chapelaria]; chapéus,
bonés etc; chinelos [pantufas]; ciclistas (vestuário
para -); cintos [vestuário]; cintos porta-moedas
[vestuário]; coletes; combinação [roupa íntima];
confeccionado (vestuário -); confeccionados (forros ) [parte de vestuário]; corpete; dormir (máscaras
para -); esportes (botas para -) *; esportes (sapatos
para -) *; faixas [vestuário]; faixas para a cabeça
[vestuário]; ginástica (roupa para -) [colante];
ginástica (sapatos para -); gorros; gravatas;
impermeáveis
(roupas
-);
jaquetas;
jérseis
[vestuário]; leggings [calças]; lenços de pescoço;
luvas [vestuário]; luvas sem dedos; macacões;
malhas [vestuário]; máscaras para dormir; mitras
[chapéus]; palas de boné; palas para camisas;
pescoço (lenços de -); pijamas; porta-moedas (cintos
-) [vestuário]; praia (roupas de -); pulôveres; robe;
roupa para ginástica; roupa para ginástica [colante];
roupas de banho; roupas para esqui náutico;
roupões de banho; saias; saias-calças; sandálias;
sapatos de praia; sáris; sarongues; sobretudos
[vestuário]; suéteres; toucas de natação; trajes;
trajes de banho; túnicas; turbantes; vestuário *; véus
[vestuário]; viras para botas e sapatos; xales; avental
descartável de uso não profissional; babador não
descartável;
baby-doll;
bandagem
elástica
[vestuário]; bermuda para prática de esporte; biquíni;
boné; calçado esportivo; calçado para uso
profissional; calção para banho; camisola; canga;
carapuça [barrete cônico; gorro]; maiô; poncho;
quimono [vestuário]; tira (faixa) para a cabeça;
viseiras [chapelaria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905816420 24/01/2013
003
Tit.FLOX MATERIAIS SANEANTES LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15557678000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECOFLOX
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CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 03 água de javel [água sanitária] [hipoclorito
de potássio]; água sanitária [água de javel]
[hipoclorito de potássio]; álcali volátil [amoníaco]
[detergente]; amoníaco [álcali volátil] [detergente];
anil para lavanderia; antiferrugem (produtos -);
brilhar (produtos para fazer -) [polir]; brilho (produtos
para dar -) [lavanderia]; cera para assoalho; cera
para assoalhos (removedores de -) [produtos para
decapagem]; cera para assoalhos e móveis; cera
para polir; desengordurar (produtos para -), exceto
os utilizados durante o processo de fabricação;
desinfetante (sabão -); detergentes exceto os
utilizados durante processo de fabricação e para uso
médico; limpeza de pára-brisa (líquidos para -); óleos
para limpeza; papel de parede (produtos para
limpeza de -); polir (cera para -); polir (produtos para
-); produtos para limpeza; produtos para polimento;
sabão desinfetante; sabões; tira-manchas; água
para tirar mancha; álcool em gel (para uso em
limpeza doméstica); antiferrugem [produto de
limpeza]; lustra-móvel; preparado antiembaçante
para limpeza; saponáceo; substância abrasiva para
limpeza;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905816439 24/01/2013
003
Tit.DANILLA FOODS BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05305483000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DanToy
NCL(10) 30 açafrão [temperos]; açafrão-da-terra,
para uso alimentar; açúcar *; aditivos de glúten para
uso culinário; adoçantes naturais; água do mar [para
cozinha]; aipo (sal de -); alcaçuz [confeito]; alcaçuz
[confeito]; alcaparras; aletrias [massas]; algas
[condimentos]; alimentares (massas -); alimentos
(essências para -) [exceto essências etéreas e óleos
essenciais];
alimentos
farináceos;
amêndoas
(bolinhos ou biscoitos de -); amêndoas (confeitos de
-); amêndoas (pasta de -); amêndoas torradas;
amendoins (confeitos de -); amido para uso
alimentar; anis [grãos]; anis estrelado; aromáticas
(preparações -) para uso alimentar; arroz; arroz
(lanches à base de -); arroz (tortas de -); árvores de
natal (confeitos para decoração de -); aveia
(alimentos à base de -); aveia (farinha de -); aveia
(flocos de -); aveia descascada; aveia moída; barras
de cereais hiperprotéicas; batata (farinha de -) para
uso alimentar; baunilha [flavorizante]; bebidas
(flavorizantes para -), exceto óleos essenciais;
bebidas à base de cacau; bebidas à base de café;
bebidas à base de chá; bebidas à base de
chocolate; bicarbonato de sódio para fins culinários;
biscoitos amanteigados; biscoitos de água e sal;
bolachas; bolo (massa para -); bolo (pó para -);
bolos; bolos (flavorizantes para -), exceto óleos
essenciais; bombons; brioches; cacau; cacau
(bebidas à base de -); cacau (bebidas de -) com
leite; café; café (bebidas à base de -); café (bebidas
de -) com leite; café (preparações vegetais para uso
como substitutos de-); café (sucedâneos de -); café
não torrado; canela [especiaria]; canjica; caramelos
[doces]; caril [curry (ingl.)] [especiaria]; carne
(produtos para amaciar -) para uso doméstico; carne
(sucos de -); carne (tortas de -); cereais (lanches à
base de -); cereais (preparações feitas com -);
cereais secos (flocos de -); cerveja (vinagre de -);
cevada (farinha de -); cevada descascada; cevada
moída; chá (bebidas à base de -); chá gelado; chá*;
cheeseburgers [sanduíches]; chicória [sucedâneo de
café]; chocolate; chocolate (bebidas à base de -);
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chocolate (bebidas de -) com leite; chutney
[condimento]; cobertura de bolo [glacê]; comestíveis
(gelados -); condimentos; confeitos; confeitos *;
confeitos para decoração de árvores de natal;
congelado (iogurte -); conservar alimentos (sal para ); coulis de frutas [molhos]; cozinha (sal de -);
cravos-da-índia [especiaria]; creme [culinária]; creme
batido (preparações para engrossar -); creme de
tártaro para uso culinário; cremes gelados (agentes
para engrossar -); culinários (bicarbonato de sódio
para fins -); cuscuz [sêmola]; descascada (aveia -);
descascada (cevada -); doces [confeitos]; doces com
hortelã-pimenta; doces*; empadas [tortas]; engrossar
alimentos (agentes para -) em cozimento; engrossar
creme batido (preparações para -); engrossar
sorvetes [cremes gelados] (agentes para -); ervas de
horta em conserva; espaguete; especiarias;
essências para alimentos [exceto essências etéreas
e óleos essenciais]; extrato de malte para uso
alimentar; farináceos (alimentos -); farinha de rosca;
farinha de canjica; farinha de milho; farinha de milho;
farinha moída (produtos de -); farinhas*; farinhas*;
feijão (farinha de -); fermento; fermento; fermento
(pão sem -); fermentos para massas; flavorizantes
para bebidas, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bebidas, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bolos, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para bolos, exceto óleos essenciais; flavorizantes
para café; flavorizantes, exceto óleos essenciais;
flavorizantes, exceto óleos essenciais; flocos de
aveia; flocos de milho; flocos de milho; fondants
[confeitos]; frutas (geléias de -) [confeitos]; gelado
(chá -); gelado (iogurte -); gelados comestíveis;
gelados comestíveis (pós para preparar -); geléia
real; geléias de frutas [confeitos]; gelo para bebidas;
gelo, natural ou artificial; gengibre (bolo ou pão de -);
gengibre [especiaria]; germen de trigo para
alimentação humana; glicose para fins culinários;
glúten preparado para fins alimentares; gomas de
mascar; grãos de canjica; halva; hortelã-pimenta
(doces com -); infusões não medicinais; ketchup
[molho]; lanches à base de arroz; lanches à base de
cereais; levedura *; maçapão; macarrão; maionese;
malte (biscoitos de -); malte para consumo humano;
maltose; mar (água do -) [para cozinha]; marinados;
mascar (gomas de -); massa para bolo; massa para
bolo; massas [alimentares]; massas alimentares;
massas com ovos [talharim]; mel; melaço (xarope de
-); melaço para uso alimentar; menta para confeitos;
milho (farinha de -); milho (farinha de -); milho (flocos
de -); milho (flocos de -); milho moído; milho para
pipoca; milho torrado; moído (milho -); molho de
tomate; molho para salada; molhos [condimentos];
mostarda; mostarda (farinha de -); mousses de
chocolate;
muesli;
noz-moscada;
pãezinhos;
pãezinhos; panquecas; pão; pão de gengibre; papas
de farinha alimentares à base de leite [mingau];
pasta de amêndoas; pasta de soja [condimento];
pastéis [pastelaria]; pastéis [pastelaria]; pastelaria;
pastilhas [confeitos]; pastilhas [confeitos]; pesto
[molho]; petits fours (fr.) [pastelaria]; picles mistos
[condimento];
pimenta;
pimenta-da-jamaica
[tempero]; pimentão [temperos]; pipoca (milho para ); pizzas; pó para bolo; preparações vegetais para
uso como substitutos de café; produtos para dourar
carnes [ham glaze]; própole*; própolis*; pudins;
quiches; ravióli; real (geléia -); refeições à base de
noodles; rolinhos primavera; sagu; sal de cozinha;
sal para conservar alimentos; salada (molho para -);
salsichas (materiais para engrossar -); sanduíches;
sementes de linhaça para alimentação humana;
sêmola para alimentação humana; semolina;
sobremesas sob a forma de mousse de chocolate;
soja (farinha de -); soja (molho de -); soja (pasta de ) [condimento]; sorvete; sorvete; sorvetes; sorvetes;
sorvetes (agentes para engrossar -); sorvetes (pós
para preparar -); sucedâneos de café; sucos de
carne; sushi; tabule; tacos; talharim; talharim;
tapioca; tapioca (farinha de -) para uso alimentar;
tempero [condimento]; temperos; tomate (molho de ); torrado (milho -); tortas; tortas de arroz; tortas de
carne; tortillas; trigo (farinha de -); vanilina
[sucedâneos de baunilha]; vinagre; waffles; acarajé;
açúcar de fécula; açúcar de fruta; açúcar líquido;
agente para engrossar sorvete; alcaravia (cominhoarmênio); alecrim; alfafa [condimento]; alho

[condimento]; amendoim doce; araruta [fécula de -];
aveia integral em pó; bala comestível; barra dietética
de cereais; bicarbonato de sódio para uso culinário;
bolo, preparado para consumo final, confeitado ou
não; brigadeiro, cajuzinho e quindim; cacau [doce
de-]; cacau em pó; café em grão; café em pó; café
solúvel; cajuzinho, brigadeiro e quindim; canapé;
canelone [massa alimentícia]; canjica (milho para - );
capeletti [massa alimentícia]; casquinha para
sorvete; chá da china; chá de flor; chá de fruta;
chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para
fabricação de bebidas]; churros [doce]; colorau [v.d.
urucum] [condimento]; cominho; complemento/
suplemento alimentar composto por cereais [não
medicinal]; crepe; empada; empadão; erva para
infusão, exceto medicinal; esfiha; extrato de café;
extrato de tomate; farinha com levedura comestível;
farinha de arroz [para uso alimentar]; farinha de
aveia; farinha de batata; farinha de cevada; farinha
de mandioca; farinha de tapioca; farinha de trigo;
farinha integral [uso alimentar]; farinha para sopa;
farofa; fécula de araruta; fécula de arroz; fígado;
flavorizantes para cosméticos (exceto óleos
essenciais); flavorizantes para medicamentos
(exceto óleos essenciais); flavorizantes para tabaco
(exceto óleos essenciais); floco de cereal; frozens
[iogurte congelado]; fubá; goiabada; guaraná [pó
para preparar bebida]; lasanha; leite de soja
[condimento]; louro; marzipã [pasta de amêndoa e
açúcar]; nhoque; orégano; pasta de amendoim;
pastel; pedaços tostados de madeira natural
adicionados ao vinho para melhorar o sabor; pele
frita [produto alimentício feito a partir de farinha
alimentar, imitando pele de porco]; pipoca doce
[pronta]; pipoca salgada [pronta]; pó para fabricação
de doce; pó para pudim; polvilho; quibe; quindim,
brigadeiro e cajuzinho; rapadura [açúcar mascavo,
em forma de pequeno tijolo]; saladas preparadas
prontas para comer, consistindo principalmente de
macarrão; salgadinho, exceto croquete; suspiro;
tomilho; tortas [doces e salgadas]; urucum para uso
alimentar [condimento]; vinagre de álcool; vinagre de
erva; vinagre de leite; vinagre de vinho; iogurte
congelado [sorvete à base de iogurte]; iogurte
gelado [sorvete à base de iogurte]; massa de
farinha; palm sugar;
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.905816447 24/01/2013
Tit.J. PETER COMÉRCIO DE FOGOS DE
ARTIFÍCIO LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00703557000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EL SHADAI DESDE 1995

003

CFE(4) 1.15.5; 4.3.3; 26.1.2; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
explosivos; comércio (através de qualquer meio) de
fogos de artifício;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905816455 24/01/2013
Tit.NOVARTIS AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0343706
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ADAKVEO
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

003

No.905816463 24/01/2013
Tit.W.R. TURISMO LTDA - EPP (BR/SP)

003
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71525117000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WR turismo

(anéis para -); fios [cirúrgicos]; injetores para uso
medicinal; lingual (raspador -); maxilares artificiais;
odontológico (brocas para uso -); odontológicos
(aparelhos -) elétricos; odontológicos (aparelhos e
instrumentos -); ortodônticos (aparelhos -); pivôs
para dentes artificiais; raspador lingual; seringas
para injeção; seringas para uso medicinal; abre-boca
[instrumento odontológico]; afastador cirúrgico;
agulha cirúrgica; agulha para odontologia; agulha
para seringa injeção; alavanca cirúrgica; aparelho
dentário; aparelho ortodôntico; aparelho ou
instrumento odontológico; bandeja para laboratório;
boticão para dentista; broca para dentista [aparelho];
fios duros usados em ortodontia; luva cirúrgica;
estojos de instrumentos para médicos;
Procurador: JOÃO BRUNO DACOME BUENO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 acompanhamento de viajantes;
cruzeiros (organização de -) [viagens]; excursões
(organização de -); organização de cruzeiros
[viagens]; organização de excursões; reserva de
assentos para viagem; reservas para viagens;
transporte (reservas para -); transporte de
passageiros; transporte de viajantes; viagens
(reservas para -); viajantes (acompanhamento de -);
viajantes (transporte de -); visitas turísticas; agente
de viagem; assessoria, consultoria e informação em
viagem e turismo - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em viagem e turismo [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em viagem e turismo - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo; emissão e venda de passagens;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905816471 24/01/2013
Tit.IMPERIO DO GALETO LTDA-ME (BR/AL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17222240000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IMPÉRIO DO GALETO

003

No.905816498 24/01/2013
003
Tit.PAULO VIEIRA TREINAMENTO EMPRESARIAL
LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10764296000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: febracoaching, FEBRACOACHING
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; prático (treinamento -) [demonstração];
treinamento prático [demonstração];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905816501 24/01/2013
003
Tit.MOLEKADA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09323849000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MOLEKADA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis; comércio
(através de qualquer meio) de roupas; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: JEAN CARLO ROSA
No.905816528 24/01/2013
Tit.MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05823205000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAXDAM

003

CFE(4) 1.7.22; 2.9.4; 26.1.6; 26.11.3,7
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -);
produção musical; banda de música [serviços de
entretenimento]; grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905816544 24/01/2013
Tit.MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05823205000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PRINT PASTA DE IMPRESSÃO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 cera de moldagem para uso
odontológico; impressão dentária (materiais para -);
moldagem (cera de -) para uso odontológico; pasta
condutora para exames médicos; pó para molde de
dentadura;
Procurador: JOÃO BRUNO DACOME BUENO
No.905816552 24/01/2013
003
Tit.GIZ DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16689563000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GIZ DESENVOLVIMENTO E
TREINAMENTO

CFE(4) 3.7.3
NCL(10) 43 alimentação natural, macrobiótica
[preparação de alimentos para consumo];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905816480 24/01/2013
Tit.MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05823205000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DRENO CIRÚRGICO RV

003
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 01 acrílicas (resinas -) não processadas;
artificiais (resinas -) não processadas; resinas
acrílicas não processadas; resinas artificiais não
processadas; resinas sintéticas não processadas;
sintéticas (resinas -) não processadas; resina acrílica
artificial ou sintética não processada;
Procurador: JOÃO BRUNO DACOME BUENO
No.905816536 24/01/2013
003
Tit.LUCAS CASTILHO RODRIGUES DA SILVA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38619855867
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: moonbea

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 10 agulhas para uso medicinal; anéis para
dentição; artificiais (dentes -); artificiais (maxilares -);
bisturis [lâminas]; dentaduras; dentes artificiais;
dentes artificiais (conjuntos de -) [próteses]; dentição

CFE(4) 26.4.2; 26.13.25; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 41 bibliotecas [empréstimo de livros] [informação em]; bibliotecas [empréstimo de livros] [consultoria em]; bibliotecas [empréstimo de livros] [assessoria em]; bibliotecas [empréstimo de livros];
bibliotecas itinerantes (serviços de -) - [informação
em]; bibliotecas itinerantes (serviços de -) [consultoria em]; bibliotecas itinerantes (serviços de ) - [assessoria em]; bibliotecas itinerantes (serviços
de -); cursos por correspondência - [informação em];
cursos por correspondência - [consultoria em];
cursos por correspondência - [assessoria em];
cursos por correspondência; educação (informações
sobre -) [instrução] - [informação em]; educação
(informações sobre -) [instrução] - [consultoria em];
educação (informações sobre -) [instrução] [assessoria em]; educação (informações sobre -)
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[instrução]; educação (serviços de -) - [informação
em]; educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); ensino (serviços de -) [informação em]; ensino (serviços de -) - [consultoria
em]; ensino (serviços de -) - [assessoria em]; ensino
(serviços de -); informações sobre educação
[instrução] - [informação em]; informações sobre
educação [instrução] - [consultoria em]; informações
sobre educação [instrução] - [assessoria em];
informações sobre educação [instrução]; tradução [informação em]; tradução - [consultoria em];
tradução - [assessoria em]; tradução; assessoria,
consultoria e informação em educação física [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em educação física - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em educação
física - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em educação física; assessoria,
consultoria e informação ensino - [informação em];
assessoria, consultoria e informação ensino [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ensino - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino; caligrafia (serviços
de -) [ompi] - [informação em]; caligrafia (serviços de
-) [ompi] - [consultoria em]; caligrafia (serviços de -)
[ompi] - [assessoria em]; caligrafia (serviços de -)
[ompi]; curso de ciências ocultas - [informação em];
curso de ciências ocultas - [consultoria em]; curso de
ciências ocultas - [assessoria em]; curso de ciências
ocultas; curso de idioma - [consultoria em]; curso de
idioma - [assessoria em]; curso de idioma; curso
técnico de formação - [informação em]; curso técnico
de formação - [consultoria em]; curso técnico de
formação - [assessoria em]; curso técnico de
formação; cursos livres [ensino] - [informação em];
cursos livres [ensino] - [consultoria em]; cursos livres
[ensino] - [assessoria em]; cursos livres [ensino];
história [ensino de -] - [informação em]; história
[ensino de -] - [consultoria em]; história [ensino de -] [assessoria em]; história [ensino de -]; serviços de
educação, prestados a título de assistência social [informação em]; serviços de educação, prestados a
título de assistência social - [consultoria em];
serviços de educação, prestados a título de
assistência social - [assessoria em]; serviços de
educação, prestados a título de assistência social;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, apresentação de cursos,
treinamentos, palestras e seminários - [informação
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
cursos, treinamentos, palestras e seminários [consultoria em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, apresentação
de cursos, treinamentos, palestras e seminários [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, apresentação de
cursos, treinamentos, palestras e seminários;
escolas (serviços de -) [educação] - [informação em];
escolas (serviços de -) [educação] - [consultoria em];
escolas (serviços de -) [educação] - [assessoria em];
escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: ANDRE OMMUNDSEN

NCL(10) 10 agrafos [grampos cirúrgicos]; agulhas
para uso medicinal; anéis para dentição; anestesia
(aparelhos para -); artificiais (dentes -); artificiais
(maxilares -); cateteres; dentaduras; dentes
artificiais; dentes artificiais (conjuntos de -)
[próteses]; dentição (anéis para -); espelhos para
dentistas; fios [cirúrgicos]; fios guia médicos;
implantes cirúrgicos [materiais artificiais]; lingual
(raspador -); maxilares artificiais; odontológico
(brocas para uso -); odontológicos (aparelhos -)
elétricos; odontológicos (aparelhos e instrumentos -);
ortodônticos (aparelhos -); pivôs para dentes
artificiais; raspador lingual; seringas para injeção;
seringas para uso medicinal; sondas para uso
medicinal; abre-boca [instrumento odontológico];
afastador cirúrgico; agulha cirúrgica; agulha
epidérmica; agulha hipodérmica; agulha para
odontologia; agulha para seringa injeção; alavanca
cirúrgica; aparelho dentário; aparelho ortodôntico;
aparelho ou instrumento odontológico; bandeja para
laboratório;
boticão
para
dentista;
estilete
[instrumento cirúrgico]; fios duros usados em
ortodontia; luva cirúrgica; seringa especial para
enema;
Procurador: JOÃO BRUNO DACOME BUENO

No.905816560 24/01/2013
Tit.MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05823205000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INJETOR SLIM

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 03 água sanitária [água de javel] [hipoclorito
de potássio]; álcali volátil [amoníaco] [detergente];
antiferrugem (produtos -); brilhar (produtos para
fazer -) [polir]; cera para assoalho; cera para
assoalhos (removedores de -) [produtos para
decapagem]; cera para assoalhos e móveis; cera
para polir; desengordurar (produtos para -), exceto
os utilizados durante o processo de fabricação;
desinfetante (sabão -); detergentes exceto os
utilizados durante processo de fabricação e para uso
médico; limpeza de pára-brisa (líquidos para -); óleos
para limpeza; papel de parede (produtos para
limpeza de -); papel para polir; pára-brisa (líquidos
para limpeza de -); polir (cera para -); polir (produtos
para -); produtos para dar brilho [lavanderia];
produtos para limpeza; produtos para polimento;
sabão desinfetante; sabões; tira-manchas; álcool em
gel (para uso em limpeza doméstica); antiferrugem
[produto de limpeza]; cera para lustrar; lustra-móvel;

CFE(4) 27.5.1

003

No.905816579 24/01/2013
003
Tit.GOURMET BRASIL CONSULTORIA
GASTRONÔMICA LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10564814000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Cozinhando com Palavras
NCL(10) 16 jornais; livros; periódicos; revistas
[periódicos]; revistas em quadrinhos;
Procurador: JULIANA TINTI
No.905816595 24/01/2013
003
Tit.UNILEVER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8347220
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INSIDE PRECISION
NCL(10) 21 escovas de dentes; paliteiros; palitos de
dentes; utensílios para toalete; fio dental;
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905816609 24/01/2013
003
Tit.FLOX MATERIAIS SANEANTES LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15557678000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TRIFLOX

preparado antiembaçante para limpeza; saponáceo;
substância abrasiva para limpeza;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905816617 24/01/2013
Tit.TAMIR SHIMIZU EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03804306000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOMUFLEX

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de sinalização - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de sinalização - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de sinalização - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de sinalização; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de ferragem; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação; comércio
(através de qualquer meio) de borracha [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de borracha - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de borracha - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
borracha; comércio (através de qualquer meio) de
construções metálicas transportáveis; comércio
(através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas; comércio (através de
qualquer meio) de engates de máquinas e
componentes de transmissão (exceto para veículos
terrestres); comércio (através de qualquer meio) de
matérias para calafetar, vedar e isolar; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas não
processadas; comércio (através de qualquer meio)
de produtos em matérias plásticas semiprocessadas
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos em matérias plásticas
semiprocessadas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos em matérias
plásticas semiprocessadas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos em
matérias plásticas semiprocessadas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
borracha, guta-percha, goma, amianto ou mica [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de borracha, guta-percha,
goma, amianto ou mica - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
borracha, guta-percha, goma, amianto ou mica [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de borracha, guta-percha,
goma, amianto ou mica; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas; comércio (através de qualquer meio) de
resinas artificiais não processadas; comércio
(através de qualquer meio) de resinas naturais em
estado bruto; comércio (através de qualquer meio)
de tubos flexíveis não metálicos; comércio (através
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de qualquer meio) de tubos metálicos; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: EDUARDO NAKAYAMA
No.905816625 24/01/2013
003
Tit.VERONICA MARIA BORGES DOS SANTOS
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05466144000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Verônica Santolini
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905816633 24/01/2013
011
Tit.SERRALHERIA E ESQUADRIAS DE METAIS
BELMIRO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03184096000183
*REAPRESENTE A IMAGEM DA MARCA
CONTENDO APENAS OS ELEMENTOS
NOMINATIVOS QUE DESEJA REGISTRAR COMO
MARCA. PESOS, MEDIDAS, ENDEREÇOS,
TELEFONES E ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
APENAS DEVERÃO CONSTAR SE O
REQUERENTE OS DESEJAR REGISTRAR COMO
MARCA E PARA TANTO DEVERÃO SER
DECLARADOS NO CAMPO "ELEMENTO
NOMINATIVO DA MARCA MISTA". OBSERVADAS
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
MANUAL DO USUÁRIO, DESTACA-SE QUE O
ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO NO ATO
DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905816641 24/01/2013
003
Tit.DALTON NONATO DOS SANTOS - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09043031000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CACUÁ

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 praia (roupas de -); uniformes; vestuário
*;
Procurador: DE SOUZA, GUEUDEVILLE & CIA
LTDA
No.905816650 24/01/2013
Tit.S H ALBIERI - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08619121000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DISTURBIA

003

(serviços de -); espetáculos ao vivo (apresentação
de -); organização de bailes; produção de shows;
shows (produção de -); disc-jóquei; sonorização;
sonorização de eventos para empresas e similares;
venda de ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME
No.905816668 24/01/2013
003
Tit.VILLA VERDE PRODUTOS NATURAIS (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15399924000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Ivy Mara'ey
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de colônia; água de lavanda; antitranspirante
(sabonete -); antitranspirante (sabonete -);
antitranspirantes [produtos de toalete]; aromáticos
[óleos essenciais]; banhos (preparações cosméticas
para -); barbear (produtos para -); beleza (máscaras
de -); beleza (máscaras de -); cosméticos;
cosméticos para animais; cremes cosméticos;
defumação
(produtos
para
-)
[perfumaria];
desengordurar (produtos para -), exceto os utilizados
durante o processo de fabricação; desinfetante
(sabão -); desodorantes [perfumaria]; desodorizante
para animais de estimação; detergentes exceto os
utilizados durante processo de fabricação e para uso
médico; emagrecimento (preparações cosméticas
para -); enxaguar a roupa (produtos para -)
[lavanderia]; filtros solares; géis de massagem,
exceto para uso medicinal; incenso; incenso (varetas
de - ); lenços impregnados com loções cosméticas;
loções capilares; loções para uso cosmético; loções
pós-barba; pele (cremes para clarear a -); pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); perfumes; perfumes de
flores
(bases
para
-);
pés
(sabonetes
antitranspirantes para os -); pomadas para uso
cosmético; preparações para perfumar ambientes;
produtos para limpeza; sabão desinfetante; sabões;
sabonete medicinal; sabonete para barbear;
sabonetes; sabonetes; sais de banho, exceto para
uso medicinal; varetas de incenso; xampus; xampus
para animais de estimação; animal [produto para
higiene sem aplicação terapêutica]; antiperspirante
[desodorante]; banho de espuma (preparações para
- ), exceto para uso medicinal; condicionador
[cosmético]; condicionador para uso em animal;
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético; erva para banho; erva para defumador e
incenso; odorizadores de uso pessoal; preparado
antiembaçante para limpeza; produto desodorizante
de ambiente, em líquido, em pó, em sachê, em
spray; sabão para animal de estimação; xampu para
animal sem finalidade terapêutica;
Procurador: O PRÓPRIO.

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15557678000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIFLOX

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes; comércio (através de qualquer meio)
de material de limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905816692 24/01/2013
003
Tit.HENRIQUE HUMBERTO DIAS BACCI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14555091833
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: I-DEA INVISIBLE - DENTAL ESTHETICS
ASSOCIATION

CFE(4) 27.5.1,4
NCL(10) 41 treinamento prático [demonstração];
curso técnico de formação; cursos livres [ensino];
Procurador: PAULO SÉRGIO CALIXTO MENDES
No.905816706 24/01/2013
003
Tit.FLOX MATERIAIS SANEANTES LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15557678000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECOFLOX

No.905816676 24/01/2013
003
Tit.CARLA TERESA BITTENCOURT DA COSTA
BONOMO (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04018630000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Lar São Rafael Idosos

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes; comércio (através de qualquer meio)
de material de limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar;
Procurador: ADILSON GABARDO

CFE(4) 26.1.5; 27.5.1,14
NCL(10) 41 aluguel de equipamento de áudio;
aluguel de equipamentos para iluminação de teatro
ou estúdios de televisão; boates; discoteca (serviços
de -); divertimento; entretenimento; espetáculos

CFE(4) 2.7.2
NCL(10) 44 casa de repouso (serviços de -)
[serviços médicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905816684 24/01/2013
003
Tit.FLOX MATERIAIS SANEANTES LTDA - ME
(BR/PR)

No.905816714 24/01/2013
Tit.S L DA SILVA MOTEL ME (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16822407000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ABRE & FECHA

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 19 alabastro; balaústres; divisórias não
metálicas; esquadrias para portas, não metálicas;
forros
[revestimentos]
não
metálicos
para
construção; janelas (caixilhos para -), não metálicos;
janelas de batente, não metálicas; janelas não
metálicas; materiais de construção refratários, não
metálicos; materiais de construção, não metálicos;
materiais de reforço não metálicos para construção;
molduras não metálicas para construção; molduras
para portas, não metálicas; parquete (tacos de
assoalho em -); parquetes (assoalhos em -); pisos
não metálicos; portais não metálicos; portas não
metálicas *; portas sanfonadas não metálicas;
soleiras não metálicas; tacos de assoalho em
parquete; tacos para assoalho; tetos não metálicos;
venezianas não metálicas; esquadria não metálica;
parede
divisória
não
metálica
substituível;
venezianas não metálicas para exteriores; madeira
(tábuas de assoalho em -); tábuas de assoalho em
madeira;
Procurador: ALEXANDRE PIETRÂNGELO LIMA
No.905816722 24/01/2013
Tit.PAULINO MONTEIRO DE LIMA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13330101172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NELLAS MODAS

bebidas à base de chá; bebidas à base de
chocolate; cacau (bebidas à base de -); cacau
(bebidas de -) com leite; chá gelado; chocolate;
chocolate (bebidas à base de -); chocolate (bebidas
de -) com leite; congelado (iogurte -); creme batido
(preparações para engrossar -); cremes gelados
(agentes para engrossar -); engrossar sorvetes
[cremes gelados] (agentes para -); gelado (chá -);
gelado (iogurte -); gelados comestíveis; gelo para
bebidas; gelo, natural ou artificial; mousses de
chocolate; pudins; sobremesas sob a forma de
mousse de chocolate; sorvete; sorvete; sorvetes;
sorvetes; sorvetes (agentes para engrossar -);
sorvetes (pós para preparar -); vanilina [sucedâneos
de baunilha]; agente para engrossar sorvete;
casquinha para sorvete; chá de fruta; frozens
[iogurte congelado]; iogurte congelado [sorvete à
base de iogurte]; iogurte gelado [sorvete à base de
iogurte];
Procurador: TÂNIA RENATA GINEVRO
No.905816749 24/01/2013
Tit.S L DA SILVA MOTEL ME (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16822407000134
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ABRE & FECHA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos;
Procurador: ALEXANDRE PIETRÂNGELO LIMA
No.905816757 24/01/2013
Tit.HASBRO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8411662
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EQUESTRIA GIRLS
NCL(10) 28 brinquedos; jogos *;
Procurador: DANIEL ADVOGADOS

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: PAULO CICERO DA SILVA SANTOS
No.905816730 24/01/2013
Tit.PICOLE DA ILHA LTDA EPP (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17707928000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PICOLÉ DA ILHA

003

003

No.905816781 24/01/2013
003
Tit.FLOX MATERIAIS SANEANTES LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15557678000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TRIFLOX

003

No.905816765 24/01/2013
003
Tit.CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12109247000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CREDZ DIREITO
NCL(10) 36 aluguel (serviços de cobrança de -);
cobrança (serviços de -); cobrança (serviços de -);
cobrança de aluguel (serviços de -); cobranças de
dívidas (agências de -); assessoria consultoria e
informação em cobrança e cadastro; factoring
[sistema pelo qual uma empresa produtora de bens
ou serviços transfere seus créditos a receber,
resultante de vendas a terceiros, a uma empresa
especializada que assume as despesas de cobrança
e os riscos de não pagamento; fomento comercial; ;
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.905816773 24/01/2013
003
Tit.GIULIANA FAGUNDES SILVA MAIA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06127729696
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Caráter

CFE(4) 3.1.14; 26.2.5; 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 30 baunilha [flavorizante]; bebidas
(flavorizantes para -), exceto óleos essenciais;

CFE(4) 27.5.1; 27.5.3,23
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; artigos de
malha [vestuário]; bandanas; banho (calções de -);
banho (chinelos de -); banho (roupas de -); banho
(sandálias de -); bermudas; blazers [vestuário];
bolsos para roupas; bonés; cachecóis; calçados *;
calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisa (punho de -); camisas; camisas
(palas para -); camisas (peitilhos de -); camisetas;
camisetas (peitilhos de -); capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; ceroulas; cintos [vestuário];
coletes; confeccionado (vestuário -); confeccionados
(forros -) [parte de vestuário]; cuecas; jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; lingerie (fr.); luvas
[vestuário]; malhas [vestuário]; máscaras para
dormir; meias; saias; sobretudos [vestuário];
uniformes; vestuário *; baby-doll; bandagem elástica
[vestuário]; bermuda para prática de esporte; biquíni;
calçado esportivo; calção para banho; camisola;
canga; chinelo [vestuário comum]; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes; comércio (através de qualquer meio)
de material de limpeza; comércio (através de
qualquer meio) de preparações para limpar, polir,
desengordurar e decapar;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905816846 24/01/2013
003
Tit.CLAYTON ALEXANDRE DE SOUZA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13488316000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: obter site
NCL(10) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros - [informação em]; criação e manutenção
de web sites para terceiros; hospedagem de web
sites - [informação em]; hospedagem de web sites;
manutenção (criação e -) de web sites para terceiros
- [informação em]; manutenção (criação e -) de web
sites para terceiros; consultoria em design de
websites - [informação em]; consultoria em design de
websites;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905816854 24/01/2013
Tit.ESPETACULO MIDIA E EVENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12555936000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto

003
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Marca: CARAS DO SUCESSO
NCL(10) 16 jornais; livros; livros de canções [song
books (ingl.)]; periódicos; revistas [periódicos];
Procurador: NEW COMPANY MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905816927 24/01/2013
003
Tit.LABORATORY INSTITUTE OF
MERCHANDISING (NEW YORK CORPORATION)
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8935270
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LIM COLLEGE
NCL(10) 41 assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; assessoria, consultoria e
informação ensino; curso técnico de formação [consultoria em]; curso técnico de formação; cursos
livres [ensino];
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905816935 24/01/2013
003
Tit.LILI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78881711000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WENDTONE
NCL(10) 30 alimentares (massas -); alimentos
farináceos; aveia (farinha de -); biscoitos
amanteigados; biscoitos de água e sal; bolachas;
bolo (massa para -); bolo (pó para -); bolos; bolos
(flavorizantes para -), exceto óleos essenciais;
bombons; brioches; empadas [tortas]; engrossar
alimentos (agentes para -) em cozimento; engrossar
creme batido (preparações para -); espaguete;
farináceos (alimentos -); farinha de rosca; farinha de
canjica; farinha de milho; farinha de milho; farinha
moída (produtos de -); farinhas*; farinhas*; flocos de
aveia; flocos de milho; flocos de milho; glúten
preparado para fins alimentares; lanches à base de
arroz; lanches à base de cereais; maçapão;
macarrão; maionese; massa para bolo; massa para
bolo; massas [alimentares]; massas alimentares;
massas com ovos [talharim]; melaço para uso
alimentar; menta para confeitos; milho (farinha de -);
milho (farinha de -); milho (flocos de -); milho (flocos
de -); milho moído; milho para pipoca; milho torrado;
moído (milho -); pãezinhos; pãezinhos; panquecas;
pão; pão de gengibre; papas de farinha alimentares
à base de leite [mingau]; pasta de amêndoas; pasta
de soja [condimento]; pastéis [pastelaria]; pastéis
[pastelaria]; pastelaria; pesto [molho]; pipoca (milho
para -); pizzas; pudins; quiches; ravióli; sagu;
salsichas (materiais para engrossar -); sanduíches;
sementes de linhaça para alimentação humana;
sêmola para alimentação humana; semolina;
sobremesas sob a forma de mousse de chocolate;
soja (farinha de -); soja (molho de -); soja (pasta de ) [condimento]; talharim; talharim; tapioca; tapioca
(farinha de -) para uso alimentar; torrado (milho -);
tortas; vanilina [sucedâneos de baunilha]; waffles;
bolo, preparado para consumo final, confeitado ou
não; brigadeiro, cajuzinho e quindim; canelone
[massa alimentícia]; capeletti [massa alimentícia];
empada; empadão; esfiha; farinha com levedura
comestível; farinha de arroz [para uso alimentar];
farinha de aveia; farinha de batata; farinha de
cevada; farinha de mandioca; farinha de tapioca;
farinha de trigo; farinha integral [uso alimentar];
farinha para sopa; farofa; fécula de araruta; fécula de
arroz; floco de cereal; fubá; lasanha; nhoque; pasta
de amendoim; pastel; pele frita [produto alimentício
feito a partir de farinha alimentar, imitando pele de
porco]; pipoca doce [pronta]; pipoca salgada
[pronta]; quibe; quindim, brigadeiro e cajuzinho;
rapadura [açúcar mascavo, em forma de pequeno
tijolo]; salgadinho, exceto croquete; tortas [doces e
salgadas];
Procurador: ROSANE CARDOSO DE CASARO
No.905816951 24/01/2013
003
Tit.E. C. PEREIRA FILHO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12098974000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SIMEC
NCL(10) 37 instalação e reparo de aparelhos
elétricos; manutenção de equipamentos elétricos;
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Procurador: PAULO SÉRGIO CALIXTO MENDES
No.905816960 24/01/2013
003
Tit.DOCE VIVER L6 DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04823238000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NAPOLITELLA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias dietéticas para uso medicinal;
representação comercial [ompi];
Procurador: SOLMARK ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL S/C LTDA
No.905816986 24/01/2013
003
Tit.LABORATORY INSTITUTE OF
MERCHANDISING (NEW YORK CORPORATION)
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8935270
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WHERE BUSINESS MEETS FASHION
NCL(10) 41 assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino; cursos
livres [ensino]; universidade [serviço de educação] [informação em]; universidade [serviço de educação]
- [consultoria em]; universidade [serviço de
educação] - [assessoria em]; universidade [serviço
de educação]; escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905817001 24/01/2013
003
Tit.LIDIA PEREIRA GALLINDO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50616790759
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ENTREPARTES MEDIAÇÃO
CONCILIAÇÃO ARBITRAGEM
NCL(10) 45 arbitragem, mediação e resolução
alternativa de disputa [serviços jurídicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905817028 24/01/2013
003
Tit.ESPETACULO MIDIA E EVENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12555936000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARAS DO SUCESSO
NCL(10) 41 cronometragem de eventos desportivos;
edição de videoteipe; filmagem em vídeo; fotografia;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
simpósios; planejamento de festas; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção musical; videoteipe (edição de -); agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
aluguel de prédios/edificações transportáveis para
exposições, conferências, shows e eventos; aluguel
de salão de festas para eventos; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -); decoração de festa,
cerimonial e outros eventos; grupo musical; promotor
de eventos [se artísticos/culturais]; provimento de
web site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: NEW COMPANY MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905817087 24/01/2013
003
Tit.MICHEL VASCONCELLOS MACHADO (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10847851702
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Michel Machado
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento - [informação
em];
entretenimento
[consultoria
em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [informação em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [consultoria em]; espetáculos ao vivo

(apresentação de -) - [assessoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [informação em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [consultoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [assessoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
produção de shows - [informação em]; produção de
shows - [consultoria em]; produção de shows [assessoria em]; produção de shows; produção
musical - [informação em]; produção musical [consultoria em]; produção musical - [assessoria em];
produção musical; shows (produção de -) [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); teatro de variedades
[espetáculos musicais] - [informação em]; teatro de
variedades [espetáculos musicais] - [consultoria em];
teatro de variedades [espetáculos musicais] [assessoria em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [informação em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [consultoria em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [assessoria em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
banda de música [serviços de entretenimento] [informação em]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
banda de música [serviços de entretenimento];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [informação em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [consultoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];
empresário
[organização
e
produção de espetáculos] - [informação em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [consultoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [assessoria em];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; grupo musical - [informação em]; grupo
musical - [consultoria em]; grupo musical [assessoria em]; grupo musical; promotor de eventos
[se artísticos/culturais] - [informação em]; promotor
de eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905817109 24/01/2013
003
Tit.GRESPI INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA.
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10435338000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HAZANY
NCL(10) 03 cabelos (tinturas para os -); cosméticos;
cremes cosméticos; loções para uso cosmético;
maquiagem (produtos para -); óleos para toalete;
pele (produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); produtos depilatórios;
sabonetes; unhas (esmalte para -); unhas (produtos
para o cuidado das -); xampus; produto para limpeza
e hidratação da pele não medicamentoso;
Procurador: PAULO SÉRGIO CALIXTO MENDES
No.905817168 24/01/2013
003
Tit.GUILHERME MASSAKAZU SADANO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05957251801
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IBECO MEDLEX
NCL(10) 44 assistência médica; médica (serviços de
clínica-); consultas médicas [serviços médicos];
perícia médica;
Procurador: PAULO SÉRGIO CALIXTO MENDES
No.905817184 24/01/2013
003
Tit.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00360305000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAIXA SEGURO SAÚDE PRIMORDIAL
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NCL(10) 36 administração financeira; análise
financeira; consultoria em seguros; seguro contra
acidentes; seguros; seguros (consultoria em -);
seguros (corretagem de -); seguros (informações
sobre -); seguros contra incêndio; seguros de
saúde; seguros de vida; administração de seguro;
administração
de
seguro-saúde;
assessoria
consultoria e informação técnica em seguro;
assessoria, consultoria e informação em seguros;
assessoria, consultoria e informação sobre seguros
de saúde; assessoria, consultoria e informações
sobre seguros [serviços financeiros]; cobertura de
seguro médico para viajante [seguro-saúde];
comercialização de seguro saúde; seguro contra
acidente;
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.905817192 24/01/2013
003
Tit.ESPETACULO MIDIA E EVENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12555936000168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARAS DO SUCESSO
NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; feiras (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; publicidade de rádio; publicidade de
televisão; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; promotor de eventos [se comerciais];
publicidade por qualquer meio;
Procurador: NEW COMPANY MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905817230 24/01/2013
003
Tit.GGM IND. & COM DE CONFECÇÕES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96471800000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DOMÍNIO PRÓPRIO
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO
No.905817281 24/01/2013
003
Tit.EDITH DE FÁTIMA GONÇALVES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02450800824
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GUARUBA
NCL(10) 41 edição de videoteipe; estúdios de
cinema; estúdios de gravação (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de vídeos; distribuição de filmes;
Procurador: PAULO SÉRGIO CALIXTO MENDES
No.905817311 24/01/2013
003
Tit.LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO
CIENTÍFICA - LNCC (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04079233000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: dockthor
NCL(10) 09 programas de computador [para
download];
Procurador: GABRIELA TOLEDO DE CAMPOS
No.905817362 24/01/2013
003
Tit.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00360305000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAIXA SEGURO ODONTO PRIMORDIAL
NCL(10) 36 administração financeira; análise
financeira; avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis]; consultoria em seguros; consultoria
financeira; informações sobre seguros; seguro contra
acidentes; seguros; seguros (consultoria em -);
seguros (corretagem de -); seguros (informações
sobre -); seguros contra incêndio; seguros de
saúde; seguros de vida; administração de seguro;
administração
de
seguro-saúde;
assessoria
consultoria e informação técnica em seguro;
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assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de riscos financeiros; assessoria,
consultoria e informação em seguros; assessoria,
consultoria e informação sobre seguros de saúde;
assessoria, consultoria e informações sobre seguros
[serviços financeiros]; corretagem de seguro
financeiro; liquidação de sinistro; seguro contra
acidente; subscrição de seguro;
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.905817389 24/01/2013
Tit.CREUSA DIAS NEIAS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05284449000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RAÇÕES VITORIA
NCL(10) 31 alimentos para animais;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905817400 24/01/2013
003
Tit.DANILO BASSANI PERACINI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30865524840
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DBP
NCL(10) 42 construção (desenho de plantas para -);
desenho de plantas para construção; projetos
técnicos (estudos para -); assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia; criação e projeto de
planta para construção; engenharia civil [projeto de ]; perícia técnica na área de engenharia; projeto de
engenharia de qualquer natureza;
Procurador: PAULO SÉRGIO CALIXTO MENDES
No.905817427 24/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524550000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LEÃO AMIGO
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
administração de programa de incentivo; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, intermediação comercial para os seus
associados.; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
sistematização de informações em bancos de dados
para a inclusão e disponibilização de currículos e
ofertas de empregos;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905817443 24/01/2013
Tit.PEDRO BENITO URBINA (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8936234
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: URBINA
NCL(10) 33 vinho;
Procurador: NASCIMENTO ADVOGADOS

003

No.905817451 24/01/2013
003
Tit.FABIANA SANCHEZ ROUPAS E ACESSÓRIOS
- ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10869552000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FABIANA SANCHEZ
NCL(10) 25 calçados *; confeccionado (vestuário -);
vestuário *;
Procurador: PAULO SÉRGIO CALIXTO MENDES
No.905817478 24/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60524550000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LEÃO AMIGO
NCL(10) 41 reciclagem profissional; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]; curso técnico de formação;
cursos livres [ensino]; serviços de educação,
prestados a título de assistência social; serviços de
lazer e entretenimento, prestados a título de
assistência social; serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento;
serviços prestados por entidades de representação

de classe, a saber, apresentação de cursos,
treinamentos, palestras e seminários;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905817656 24/01/2013
003
Tit.F.FERNANDES RODRIGUES MODAS ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12494196000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HISTÓRIA MODA FEMININA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário;
Procurador: ANA MARIA PALADINO DE
CARVALHO
No.905817761 24/01/2013
003
Tit.INDUSTRIA DE SABÃO MAUÁ LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33434309000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEUTRAL 50 ANOS
NCL(10) 03 abrasivos *; amaciantes de tecidos
[lavanderia]; amoníaco [álcali volátil] [detergente];
assoalhos (cera para -); brilhar (produtos para fazer ) [polir]; cera anti-derrapante para pisos; cera para
assoalhos; cera para assoalhos (removedores de -)
[produtos para decapagem]; cera para assoalhos e
móveis; cera para polir; desinfetante (sabão -);
detergentes exceto os utilizados durante processo
de fabricação e para uso médico; produtos para
alvejar roupa; produtos para dar brilho [lavanderia];
produtos para limpeza; produtos para polimento;
sabão desinfetante; sabões; sabonetes;
Procurador: REGINA CÉLIA QUERIDO LIMA
SANTOS
No.905817834 24/01/2013
003
Tit.REDCATS, S.A. (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8935912
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REDCATS
NCL(10) 35 agências de publicidade - [informação
em]; agências de publicidade - [consultoria em];
agências de publicidade - [assessoria em]; agências
de publicidade; atualização de material publicitário [informação em]; atualização de material publicitário
- [consultoria em]; atualização de material publicitário
- [assessoria em]; atualização de material
publicitário; avaliações de negócios - [informação
em]; avaliações de negócios - [consultoria em];
avaliações de negócios - [assessoria em]; avaliações
de negócios; consultoria em organização de
negócios - [informação em]; consultoria em
organização de negócios - [consultoria em];
consultoria em organização de negócios [assessoria em]; consultoria em organização de
negócios; consultoria profissional em negócios [informação em]; consultoria profissional em
negócios - [consultoria em]; consultoria profissional
em negócios - [assessoria em]; consultoria
profissional em negócios; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors] - [informação em]; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors] - [consultoria em];
externa (publicidade -) [letreiros, outdoors] [assessoria em]; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors]; gestão (consultoria em -) de negócios [informação em]; gestão (consultoria em -) de
negócios - [consultoria em]; gestão (consultoria em -)
de negócios - [assessoria em]; gestão (consultoria
em -) de negócios; informações (levantamento de -)
de negócios - [informação em]; informações
(levantamento de -) de negócios - [consultoria em];
informações (levantamento de -) de negócios [assessoria em]; informações (levantamento de -) de
negócios; informações de negócios - [informação
em]; informações de negócios - [consultoria em];
informações de negócios - [assessoria em];
informações de negócios; marketing - [informação
em]; marketing - [consultoria em]; marketing [assessoria em]; marketing; marketing (estudos de -)
- [informação em]; marketing (estudos de -) [consultoria em]; marketing (estudos de -) [assessoria em]; marketing (estudos de -); negócios
(assessoria em gestão de -) - [informação em];
negócios (assessoria em gestão de -) - [consultoria
em]; negócios (assessoria em gestão de -) -
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[assessoria em]; negócios (assessoria em gestão de
-); negócios (avaliações de -) - [informação em];
negócios (avaliações de -) - [consultoria em];
negócios (avaliações de -) - [assessoria em];
negócios (avaliações de -); pesquisa de marketing [informação em]; pesquisa de marketing [consultoria em]; pesquisa de marketing - [assessoria
em]; pesquisa de marketing; promoção de vendas
[para terceiros] - [informação em]; promoção de
vendas [para terceiros] - [consultoria em]; promoção
de vendas [para terceiros] - [assessoria em];
promoção de vendas [para terceiros]; publicidade [informação em]; publicidade - [consultoria em];
publicidade - [assessoria em]; publicidade;
administração de empresa - [informação em];
administração de empresa - [consultoria em];
administração de empresa - [assessoria em];
administração de empresa; administração de holding
[tipo de empresa] - [informação em]; administração
de holding [tipo de empresa] - [consultoria em];
administração de holding [tipo de empresa] [assessoria em]; administração de holding [tipo de
empresa]; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em gestão
de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais; assessoria,
consultoria e informação em marketing - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
marketing - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em promoção de vendas - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
assessoria, consultoria e informação em publicidade
e propaganda através de qualquer meio [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio;
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em serviços de
recursos humanos para empresas; assessoria,
consultoria e informação empresarial - [informação
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação empresarial - [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial; assessoria, consultoria e informação
relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização de negócios para empresas [informação em]; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
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gestão e organização de negócios para empresas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
oportunidades de negócio; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre publicidade através de mala direta;
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [informação em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing; comércio (através de
qualquer meio) de material de escritório [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de material de
escritório - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de material de escritório; comércio
(através de qualquer meio) de móveis - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de móveis
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de móveis - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de móveis; promoção de
venda para terceiros [publicidade] - [informação em];
promoção de venda para terceiros [publicidade] [consultoria em]; promoção de venda para terceiros
[publicidade] - [assessoria em]; promoção de venda
para
terceiros
[publicidade];
terceirização
[fornecimento de mão-de-obra] - [informação em];
terceirização [fornecimento de mão-de-obra] [consultoria em]; terceirização [fornecimento de mãode-obra]
[assessoria
em];
terceirização
[fornecimento de mão-de-obra]; auditoria em
negócios - [informação em]; auditoria em negócios [consultoria em]; auditoria em negócios - [assessoria
em]; auditoria em negócios;
Procurador: RODRIGO GOMES GALVEZ
No.905817877 24/01/2013
003
Tit.PANINI EXPRESS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13423838000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ATELIÊ DAS MOUSSES
NCL(10) 43 alimentação natural, macrobiótica
[preparação de alimentos para consumo];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905817907 24/01/2013
Tit.CROPCHEM LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03625679000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: noble
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: JULIANA HARLACHER DE LEÃO

003

No.905818016 24/01/2013
Tit.CROPCHEM LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03625679000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: linus
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
Procurador: JULIANA HARLACHER DE LEÃO

003

No.905818059 24/01/2013
003
Tit.HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04506487000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NANOHEXAM
NCL(10) 05 antissépticos; loções farmacêuticas
(lenços impregnados com -); loções para uso
farmacêutico; pomadas para uso medicinal; adesivo

de uso médico para cicatrização; gel anti-séptico
para aliviar a dor; loção para assepsia pré-cirúrgica;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905818113 24/01/2013
003
Tit.ADITEK DO BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64602097000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CUPERNITI ADITEK
NCL(10) 10 anéis para dentição; dentição (anéis
para -); aparelho dentário; aparelho ortodôntico;
borracha para o aparelho dentário e para separar o
dente; fios duros usados em ortodontia;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905818130 24/01/2013
003
Tit.PAULO HENRIQUE DA COSTA NAGELSTEIN
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78616107053
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Hotel pra já
NCL(10) 43 reservas em hotéis - [informação em];
reservas em hotéis - [consultoria em]; reservas em
hotéis - [assessoria em]; reservas em hotéis;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905818180 24/01/2013
003
Tit.MARCONDES & ARAUJO CONSULTORIA
EMPRESARIAL LIMITADA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07822242000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Programa Coaching Profissional - PCP
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-) - [informação em];
aconselhamento a consumidores (informação
comercial e-) - [consultoria em]; aconselhamento a
consumidores
(informação
comercial
e-)
[assessoria em]; aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); análise de custo [informação em]; análise de custo - [consultoria em];
análise de custo - [assessoria em]; análise de custo;
assessoria em gestão comercial ou industrial [informação em]; assessoria em gestão comercial ou
industrial - [consultoria em]; assessoria em gestão
comercial ou industrial - [assessoria em]; assessoria
em gestão comercial ou industrial; assessoria em
gestão de negócios - [informação em]; assessoria
em gestão de negócios - [consultoria em]; assessoria
em gestão de negócios - [assessoria em]; assessoria
em gestão de negócios; avaliações de negócios [informação em]; avaliações de negócios [consultoria em]; avaliações de negócios [assessoria em]; avaliações de negócios; consultoria
em gestão de pessoal - [informação em]; consultoria
em gestão de pessoal - [consultoria em]; consultoria
em gestão de pessoal - [assessoria em]; consultoria
em gestão de pessoal; consultoria em organização
de negócios - [informação em]; consultoria em
organização de negócios - [consultoria em];
consultoria em organização de negócios [assessoria em]; consultoria em organização de
negócios; consultoria profissional em negócios [informação em]; consultoria profissional em
negócios - [consultoria em]; consultoria profissional
em negócios - [assessoria em]; consultoria
profissional em negócios; custo (análise de -) [informação em]; custo (análise de -) - [consultoria
em]; custo (análise de -) - [assessoria em]; custo
(análise de -); exposições (organização de -) para
fins comerciais ou publicitários - [informação em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [consultoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [informação em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [consultoria em]; feiras (organização
de -) para fins comerciais
ou publicitários [assessoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; gestão (consultoria em -)
de negócios - [informação em]; gestão (consultoria
em -) de negócios - [consultoria em]; gestão
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(consultoria em -) de negócios - [assessoria em];
gestão (consultoria em -) de negócios; gestão de
pessoal (consultoria em -) - [informação em]; gestão
de pessoal (consultoria em -) - [consultoria em];
gestão de pessoal (consultoria em -) - [assessoria
em]; gestão de pessoal (consultoria em -); industrial
ou comercial (assessoria em gestão -) - [informação
em]; industrial ou comercial (assessoria em gestão -)
- [consultoria em]; industrial ou comercial (assessoria
em gestão -) - [assessoria em]; industrial ou
comercial (assessoria em gestão -); informação
comercial (agências de -) - [informação em];
informação comercial (agências de -) - [consultoria
em]; informação comercial (agências de -) [assessoria em]; informação comercial (agências de
-); informação comercial e aconselhamento a
consumidores - [consultoria em]; informação
comercial e aconselhamento a consumidores [assessoria
em];
informação
comercial
e
aconselhamento a consumidores; informações
(levantamento de -) de negócios - [informação em];
informações (levantamento de -) de negócios [consultoria em]; informações (levantamento de -) de
negócios
[assessoria
em];
informações
(levantamento de -) de negócios; informações de
negócios - [informação em]; informações de
negócios - [consultoria em]; informações de negócios
- [assessoria em]; informações de negócios;
levantamentos de informações de negócios [informação em]; levantamentos de informações de
negócios - [consultoria em]; levantamentos de
informações de negócios - [assessoria em];
levantamentos de informações de negócios;
negócios (assessoria em gestão de -) - [informação
em]; negócios (assessoria em gestão de -) [consultoria em]; negócios (assessoria em gestão de
-) - [assessoria em]; negócios (assessoria em gestão
de -); negócios (avaliações de -) - [informação em];
negócios (avaliações de -) - [consultoria em];
negócios (avaliações de -) - [assessoria em];
negócios (avaliações de -); negócios (consultoria em
gestão de -) - [informação em]; negócios (consultoria
em gestão de -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria em gestão de -) - [assessoria em];
negócios (consultoria em gestão de -); negócios
(consultoria em gestão e organização de -) [informação em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria em gestão e organização de -) [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (consultoria profissional
em -) - [consultoria em]; negócios (consultoria
profissional em -) - [assessoria em]; negócios
(consultoria
profissional
em
-);
negócios
(informações de -) - [informação em]; negócios
(informações de -) - [consultoria em]; negócios
(informações de -) - [assessoria em]; negócios
(informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (levantamentos de
informações de -) - [informação em]; negócios
(levantamentos de informações de -) - [consultoria
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [assessoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -); negócios (pesquisa em -) [informação em]; negócios (pesquisa em -) [consultoria em]; negócios (pesquisa em -) [assessoria em]; negócios (pesquisa em -); opinião
(pesquisas de -) - [informação em]; opinião
(pesquisas de -) - [consultoria em]; opinião
(pesquisas de -) - [assessoria em]; opinião
(pesquisas de -); organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [informação em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [consultoria em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [assessoria em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de feiras
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para fins comerciais ou publicitários; pesquisa em
negócios - [informação em]; pesquisa em negócios [consultoria em]; pesquisa em negócios - [assessoria
em]; pesquisa em negócios; pesquisas de opinião [informação em]; pesquisas de opinião - [assessoria
em]; pesquisas de opinião; pessoal (recrutamento de
-) - [informação em]; pessoal (recrutamento de -) [consultoria em]; pessoal (recrutamento de -) [assessoria em]; pessoal (recrutamento de -);
previsões econômicas - [informação em]; previsões
econômicas
[consultoria
em];
previsões
econômicas
[assessoria
em];
previsões
econômicas; processamento de texto - [informação
em]; processamento de texto - [consultoria em];
processamento de texto - [assessoria em];
processamento de texto; psicológicos (testes -), para
seleção de pessoal - [informação em]; psicológicos
(testes -), para seleção de pessoal - [consultoria em];
psicológicos (testes -), para seleção de pessoal [assessoria em]; psicológicos (testes -), para seleção
de pessoal; publicação de textos publicitários [informação em]; publicação de textos publicitários [consultoria em]; publicação de textos publicitários [assessoria em]; publicação de textos publicitários;
recrutamento de pessoal - [informação em];
recrutamento de pessoal - [consultoria em];
recrutamento de pessoal - [assessoria em];
recrutamento de pessoal; secretariado (serviços de ) - [informação em]; secretariado (serviços de -) [consultoria em]; secretariado (serviços de -) [assessoria em]; secretariado (serviços de -);
serviços de relocalização para empresas [informação em]; serviços de relocalização para
empresas - [consultoria em]; serviços de
relocalização para empresas - [assessoria em];
serviços de relocalização para empresas; testes
psicológicos, para seleção de pessoal - [informação
em]; testes psicológicos, para seleção de pessoal [consultoria em]; testes psicológicos, para seleção
de pessoal - [assessoria em]; testes psicológicos,
para seleção de pessoal; texto (processamento de -)
- [informação em]; texto (processamento de -) [consultoria em]; texto (processamento de -) [assessoria em]; texto (processamento de -); apoio
administrativo e secretariado - [informação em];
apoio administrativo e secretariado - [consultoria
em]; apoio administrativo e secretariado [assessoria em]; apoio administrativo e secretariado;
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação demográfica [informação em]; assessoria, consultoria e
informação demográfica - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação demográfica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação demográfica; assessoria, consultoria e
informação econômica, para os setores industrial e
comercial das empresas, visando o planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores
industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial] - [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação econômica, para os setores

industrial e comercial das empresas, visando o
planejamento, organização, monitoramento e
desenvolvimento de projetos (também provido online) [assessoria em gestão comercial]; assessoria,
consultoria e informação em agências de modelos
para publicidade ou promoção de vendas [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em agências de modelos para
publicidade ou promoção de vendas - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
agências de modelos para publicidade ou promoção
de vendas - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em agências de modelos para
publicidade ou promoção de vendas; assessoria,
consultoria e informação em auditoria - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
auditoria - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em auditoria - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em auditoria;
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria e informação em contabilidade [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em contabilidade - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em contabilidade;
assessoria, consultoria e informação em franquia,
exceto licenciamento da propriedade intelectual
[gestão comercial] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em franquia, exceto
licenciamento da propriedade intelectual [gestão
comercial] - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade intelectual [gestão comercial] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em franquia, exceto licenciamento da
propriedade
intelectual
[gestão
comercial];
assessoria, consultoria e informação em gestão de
negócios e comercialização de produtos sob contrato
de franquia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação em
gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em gestão
de negócios para companhias industriais ou
comerciais - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em gestão de negócios para
companhias industriais ou comerciais; assessoria,
consultoria e informação em investigações,
avaliações e pesquisas em negócios - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em investigações, avaliações e
pesquisas em negócios - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investigações, avaliações e pesquisas em negócios;
assessoria, consultoria e informação em marketing [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em marketing; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
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estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista; assessoria, consultoria e
informação em negócios relativos à relocalização
para empresas - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relativos à
relocalização para empresas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em negócios
relativos à relocalização para empresas - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
negócios relativos à relocalização para empresas;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em promoção de vendas - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; assessoria, consultoria e informação
em serviços de recursos humanos para empresas [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em serviços de recursos humanos para
empresas - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em serviços de recursos humanos para
empresas - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em serviços de recursos humanos para
empresas; assessoria, consultoria e informação
empresarial - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação empresarial - [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação empresarial; assessoria,
consultoria e informação na implantação e
viabilização de sistema de franquia - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação na
implantação e viabilização de sistema de franquia [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação na implantação e viabilização de
sistema de franquia; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [informação em]; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
assessoria, consultoria e informação sobre assuntos
governamentais - [informação em]; assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
assuntos
governamentais - [consultoria em]; assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
assuntos
governamentais - [assessoria em]; assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
assuntos
governamentais;
assessoria,
consultoria
e
informação sobre eleições políticas - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
eleições políticas - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre eleições políticas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre eleições políticas; assessoria,
consultoria e informação sobre gestão de negócios
no campo da propriedade intelectual - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
gestão de negócios no campo da propriedade
intelectual - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação sobre gestão de negócios no campo da
propriedade intelectual - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre gestão de negócios
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no campo da propriedade intelectual; assessoria,
consultoria e informação sobre imposto de renda [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre imposto de renda - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
imposto de renda - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre imposto de renda;
assessoria, consultoria e informação sobre leilões [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre leilões - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre leilões [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre leilões; assessoria, consultoria e
informação sobre oportunidades de negócio [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre oportunidades de negócio [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre oportunidades de negócio [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre oportunidades de negócio;
assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisa de dados
em arquivos de computador para terceiros [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
pesquisas de opinião - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre pesquisas de opinião
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisas de opinião; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre publicidade através
de mala direta; assessoria, consultoria e informação
sobre reprodução de documentos - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre
reprodução de documentos - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
reprodução de documentos - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre
reprodução de documentos; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação sobre testes psicológicos para seleção
de pessoal; assessoria, consultoria e informação
sobre tributos, impostos e taxas - [informação em];
assessoria, consultoria e informação sobre tributos,
impostos e taxas - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre tributos, impostos e
taxas - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre tributos, impostos e taxas;
assessoria, consultoria e informações estatísticas [informação em]; assessoria, consultoria e
informações estatísticas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações estatísticas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações estatísticas; assessoria, consultoria e
informações sobre administração de pessoal [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre administração de pessoal [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre administração de pessoal -

[assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre administração de pessoal;
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising [gestão comercial] - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising [gestão comercial] - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising [gestão comercial] - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising
[gestão
comercial];
assessoria,
consultoria e informações sobre marketing [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre marketing; estudos e pareceres
pertinentes à macro e microeconomia, serviços estes
prestados com fins de assessoria na gestão de
negócios e operação de uma empresa comercial [informação em]; estudos e pareceres pertinentes à
macro e microeconomia, serviços estes prestados
com fins de assessoria na gestão de negócios e
operação de uma empresa comercial - [consultoria
em]; estudos e pareceres pertinentes à macro e
microeconomia, serviços estes prestados com fins
de assessoria na gestão de negócios e operação de
uma empresa comercial - [assessoria em]; estudos e
pareceres pertinentes à macro e microeconomia,
serviços estes prestados com fins de assessoria na
gestão de negócios e operação de uma empresa
comercial; gestão pública/privada - [informação em];
gestão pública/privada - [consultoria em]; gestão
pública/privada
[assessoria
em];
gestão
pública/privada; implantação de programa de
controle de qualidade - [informação em]; implantação
de programa de controle de qualidade - [consultoria
em]; implantação de programa de controle de
qualidade - [assessoria em]; implantação de
programa de controle de qualidade; informação
comercial e aconselhamento a consumidores [ompi]
- [informação em]; informação comercial e
aconselhamento
a
consumidores
[ompi]
[consultoria
em];
informação
comercial
e
aconselhamento a consumidores [ompi] - [assessoria
em]; informação comercial e aconselhamento a
consumidores [ompi]; levantamento mercadológico [informação em]; levantamento mercadológico [consultoria em]; levantamento mercadológico [assessoria em]; levantamento mercadológico;
organização e administração de empresa [informação em]; organização e administração de
empresa - [consultoria em]; organização e
administração de empresa - [assessoria em];
organização e administração de empresa; pesquisa
de mercado - [informação em]; pesquisa de mercado
- [consultoria em]; pesquisa de mercado [assessoria em]; pesquisa de mercado; psicotécnico;
teste, exame e prova para seleção de pessoal
(recrutamento de pessoal) - [informação em];
psicotécnico; teste, exame e prova para seleção de
pessoal (recrutamento de pessoal) - [consultoria em];
psicotécnico; teste, exame e prova para seleção de
pessoal (recrutamento de pessoal) - [assessoria em];
psicotécnico; teste, exame e prova para seleção de
pessoal (recrutamento de pessoal); serviços de
colocação e recolocação no mercado de trabalho,
prestados a título de assistência social - [informação
em]; serviços de colocação e recolocação no
mercado de trabalho, prestados a título de
assistência social - [consultoria em]; serviços de
colocação e recolocação no mercado de trabalho,
prestados a título de assistência social - [assessoria
em]; serviços de colocação e recolocação no
mercado de trabalho, prestados a título de
assistência social; auditoria em negócios [informação em]; auditoria em negócios - [consultoria
em]; auditoria em negócios - [assessoria em];
auditoria em negócios; especialistas em eficiência de
negócios - [informação em]; especialistas em
eficiência de negócios - [consultoria em];
especialistas em eficiência de negócios - [assessoria
em]; especialistas em eficiência de negócios;
Procurador: ELIANE YACHOUH ABRÃO
No.905818261 24/01/2013
Tit.LAUREATE EDUCATION, INC (US)

003
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7655398
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LAUREATE ONLINE EDUCATION
NCL(10) 41 editoração eletrônica; ensino (serviços
de -); livros (publicação de -); publicação on-line de
livros e jornais eletrônicos;
Procurador: TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA
No.905818288 24/01/2013
003
Tit.FERREIRA & MILAN S/S LTDA EPP (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80909328000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLÉGIO DRUMMOND
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escolar; cartolina; fichário de mesa; papel acetinado;
papel almaço pautado; papel cartão; papel contínuo;
papel de seda;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905818300 24/01/2013
003
Tit.ASSOCIACAO DO SENHOR JESUS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51909786000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LOUVEMOS O SENHOR
NCL(10) 09 discos compactos [áudio e vídeo]; discos
fonográficos; dvd (tocadores de -); filme
cinematográfico [exposto]; filmes cinematográficos
expostos; fitas para gravação de som; som (fitas
para gravação de -); cd-rom [disco]; cd-rom [drive];
dvd, disco digital de vídeo; fita cassete ou de vídeo
[gravada ou não];
Procurador: TOLEDO CORRÊA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA
No.905818318 24/01/2013
003
Tit.AIQON SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDAME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15278897000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VERISMIC A SPARXENT COMPANY

CFE(4) 7.11.10; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 41 educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); assessoria, consultoria e informação
ensino; curso técnico de formação; cursos livres
[ensino];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905818296 24/01/2013
003
Tit.AGENDAS POMBO-LEDIBERG LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02327775000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Più Belle

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; anotações (blocos para
-); blocos [papelaria]; blocos de notas [cadernos];
blocos de papel em múltiplas vias [papelaria]; blocos
para anotações; blocos para desenho; brochuras;
caixas de papelão ou papel; calendários; capas
[papelaria]; decalque (papel para -); decalques;
encadernação (artigos para -); encadernação
(equipamentos e máquinas para -) [equipamento de
escritório]; encadernações; envelopes [papelaria];
envoltórios [papelaria]; escritório (materiais de -),
exceto móveis; estêncil [papelaria]; etiquetas
adesivas [papelaria]; etiquetas para fichas; etiquetas,
exceto de tecido; fichas [papelaria]; fichas de
arquivo; fita adesiva (porta -) [material de escritório];
fitas adesivas para papelaria ou para uso doméstico;
fitas auto-adesivas [para papelaria ou uso
doméstico]; fitas corretivas [artigos de escritório];
fitas de papel; folhas de papel [papelaria]; folhetos;
gráficas (reproduções -); guardanapos de papel;
higiênico (papel -); impresso (material -); impressos
[gravuras]; lenços de papel; lenços de papel para
retirar maquiagem; livros; marcadores de livros;
material escolar [papelaria]; papel (fitas de -); papel
(guardanapos de -); papel *; papel carbono; papel de
carta; papel machê; papel para cópias [papelaria];
papel para embrulho; papel toalha; papelaria (artigos
de -); pastas [papelaria]; reproduções gráficas;
toalhas de papel para mesa; adesivo [material de
escritório]; agenda; caderneta de nota; caderno

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
atualização de software de computador; consultoria
na área de economia de energia; conversão de
dados e documentos de suporte físico para suporte
eletrônico; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; criação e
manutenção de web sites para terceiros; duplicação
de
programas
de
computador;
elaboração
[concepção] de software de computador; hardware
de computador (consultoria em -); hospedagem de
web sites; instalação de software de computador;
manutenção
de
software
de
computador;
monitoramento de sistemas de computadores por
acesso remoto; programação de computador
[informática]; projeto de sistema de computadores;
recuperação de dados [informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; atualização de informação em banco
de dados de computador [serviço de informática];
computação gráfica [serviços de informática]; criação
de software de computação gráfica; engenharia da
computação [projeto de -]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros); fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca];
planejamento, confecção, manutenção e atualização
de páginas eletrônicas; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; tratamento de
informação/dados [serviço de informática];
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.905818326 24/01/2013
Tit.JOSE MARCOS SOUZA GARCIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22476990817
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Giramundos.com

003

CFE(4) 27.1.2; 29.1.12
NCL(10) 39 assessoria, consultoria e informação em
viagem e turismo - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em viagem e turismo [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em viagem e turismo - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905818334 24/01/2013
003
Tit.LEONARDO DA SILVA SCHUASTZ
04531403940 (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17251016000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Zeus Tecnologia
NCL(10) 42 criação e manutenção de web sites para
terceiros - [informação em]; criação e manutenção
de web sites para terceiros - [consultoria em];
criação e manutenção de web sites para terceiros [assessoria em]; criação e manutenção de web sites
para terceiros; assessoria, consultoria e informação
em tecnologia da informação - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em tecnologia da informação;
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática - [informação em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação no campo da
segurança da informática; implantação de sistema
[informática] - [informação em]; implantação de
sistema [informática] - [consultoria em]; implantação
de sistema [informática] - [assessoria em];
implantação de sistema [informática]; suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados - [informação em];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados [consultoria em]; suporte técnico em informática, a
saber instalação, manutenção e configuração de
banco de dados - [assessoria em]; suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; consultoria em
tecnologia da informação (ti) (serviços de -) [informação em]; consultoria em tecnologia da
informação (ti) (serviços de -) - [consultoria em];
consultoria em tecnologia da informação (ti)
(serviços de -) - [assessoria em]; consultoria em
tecnologia da informação (ti) (serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905818342 24/01/2013
003
Tit.L. D. DOS REIS LIVROS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05952994000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLEÇÃO BRASIL UMA VIAGEM PELO
CONHECIMENTO
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Procurador: FERNANDA CAROLINA LOPES
CARDOSO
No.905818377 24/01/2013
Tit.ANIONTE INTERNATIONAL ( ZHE
JIANG)CO.,LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8935963
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Anionte

003

CFE(4) 1.1.1; 25.12.25; 26.1.3; 27.5.1
NCL(10) 16 livros; livros para escrever ou desenhar;
livros razão; kits educacionais, compreendendo
livros e cassetes de áudio, embalados como uma
unidade; livro cartonado; livro de bolso; livro de
tombo; livro didático; livro encadernado;
Procurador: IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES
No.905818350 24/01/2013
Tit.WGK ACUSTIC LTDA - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10800234000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: WGK ACUSTIC DO BRASIL

003
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 11 cabelo (secadores de -); fornecimento
de água (instalações para -); fornos de microonda
[aparelhos de cozinha]; lâmpadas; mão (aparelhos
secadores de -) aparelho para banheiros;
refrigeradores [geladeiras]; secadores (aparelhos -);
secadores de cabelo; torneiras *; ventiladores
elétricos de uso pessoal;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905818385 24/01/2013
003
Tit.CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MARTINS
DELGADO FILHO 33888413818 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12624643000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Kaléu Hair Style

Tit.NEO-NUTRI SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02403427000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROTEON
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; caseína (suplemento alimentar de -);
enzimas (suplemento alimentar de -); geléia real
(suplemento alimentar de -); germe de trigo
(suplemento alimentar de -); glicose (suplemento
alimentar de-); lecitina (suplemento alimentar de-);
linhaça (suplemento alimentar de -); óleo de linhaça
(suplemento alimentar de -); pólen (suplemento
alimentar de -); própolis (suplemento alimentar de -);
proteína (suplemento alimentar de -); suplementos
alimentares minerais; vitaminas (preparações para ); barra dietética para suplementação nutricional,
para fins medicinais; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em barra para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905818415 24/01/2013
Tit.PAULO ROGÉRIO LOPES JUNIOR - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09553083000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACESSÓRIU'S CELL AC

003

CFE(4) 26.7.25
NCL(10) 20 caixas de madeira ou matérias plásticas;
caixas de madeira ou matérias plásticas; marcenaria
(trabalhos de -);
Procurador: LUCIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA
No.905818369 24/01/2013
Tit.INDUBRAS-IND.BRASILEIRA DE PROD.
AGROPECUÁRIOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18365734000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INDUBRAS

003

CFE(4) 27.5.1-2; 27.5.25
NCL(10) 44 cabeleireiro (salões de -); massagem;
salões de cabeleireiro; estética [tratamento da pele e
cabelo]; estética facial e corporal; manicure e
pedicure;
Procurador: SANDRA DANIELA NAVARRO VIEIRA
No.905818393 24/01/2013
Tit.ROGERIO FARIAS FERNANDES (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90940563053
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMÉDIA URBANA

CFE(4) 26.1.18
NCL(10) 05 aminoácidos para uso veterinário;
animais (produtos para lavar -); animais nocivos
(preparações para destruir -); antiparasitárias
(preparações -); cães (loções para -); cães (produtos
para lavar -); cães (repelentes para -); elementos
traço (preparações de -) para uso humano ou
animal; enzimas para uso medicinal; enzimáticas
(preparações -) para uso veterinário; fungicidas;
insetos (repelentes contra -); loções para uso
veterinário; medicamentos para uso veterinário;
moscas (produtos para destruir -); nutricionais
(complementos -); químicas (preparações -) para uso
veterinário; químicos (reagentes -) para uso
medicinal ou veterinário; ratos (veneno para -);
reagentes químicos para uso medicinal ou
veterinário; carrapaticida; óleo mineral branco
medicinal, utilizado na formulação de cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;

003

CFE(4) 1.15.5; 1.15.9; 9.1.20; 22.1.21; 27.5.1
NCL(10) 41 teatrais (produções -); teatro de
variedades [espetáculos musicais]; companhia
teatral (serviços de -);
Procurador: EMERSON SALBEGO HOFART
No.905818407 24/01/2013

003

CFE(4) 27.5.1-4
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [informação em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista - [consultoria em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos fotográficos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos fotográficos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos fotográficos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos fotográficos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos para o registro, a transmissão e
a reprodução de som ou imagens; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores - [consultoria em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores -
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[assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de calcular - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de calcular - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de calcular [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de calcular; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria;
habilitação de celular [serviço de cadastro] [informação em]; habilitação de celular [serviço de
cadastro] - [consultoria em]; habilitação de celular
[serviço de cadastro] - [assessoria em]; habilitação
de celular [serviço de cadastro]; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico [informação em]; representação comercial de
aparelho elétrico, eletrônico e térmico - [consultoria
em]; representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico - [assessoria em]; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: RICARDO COUTINHO BARBOSA
No.905818423 24/01/2013
003
Tit.CAJ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA
- ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07798297000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAJ

CFE(4) 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de instalações sanitárias; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
porcelana; comércio (através de qualquer meio) de
cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de cordas e
fios; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas ferramentas; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de metal
comum; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905818431 24/01/2013
Tit.INDUBRAS-IND.BRASILEIRA DE PROD.
AGROPECUÁRIOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 18365734000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INDUBRAS

003

CFE(4) 26.1.18
NCL(10) 44 animais (toalete de-) - [informação em];
animais (toalete de-) - [consultoria em]; animais de
estimação (toalete de -) - [informação em]; animais
de estimação (toalete de -) - [consultoria em];
animais nocivos (extermínio de -) [para agricultura,
horticultura e silvicultura] - [consultoria em]; animais
nocivos (extermínio de -) [para agricultura,
horticultura e silvicultura] - [assessoria em]; criação
de animais - [informação em]; análise farmacêutica [informação em]; clínica veterinária - [informação
em]; cria e engorda de gado bovino - [informação
em]; cria e engorda de gado bovino - [assessoria
em]; criação de gado [serviço agropecuário] [informação em]; pulverização [agropecuária] [informação em];
Procurador: FERNANDA CAROLINA LOPES
CARDOSO
No.905818440 24/01/2013
003
Tit.AGENDAS POMBO-LEDIBERG LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02327775000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: girls must have

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para encadernação;
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório; comércio (através de
qualquer meio) de material de instrução e de ensino;
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de papel ou papelão;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905818458 24/01/2013
003
Tit.AIQON SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDAME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15278897000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AIQON

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
atualização de software de computador; consultoria
na área de economia de energia; conversão de
dados e documentos de suporte físico para suporte
eletrônico; conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; criação e
manutenção de web sites para terceiros; duplicação
de
programas
de
computador;
elaboração
[concepção] de software de computador; hardware
de computador (consultoria em -); hospedagem de
web sites; instalação de software de computador;
manutenção
de
software
de
computador;
monitoramento de sistemas de computadores por
acesso remoto; programação de computador
[informática]; projeto de sistema de computadores;
recuperação de dados [informática]; análise e
processamento de dados [serviço de informática];
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação; atualização de informação em banco
de dados de computador [serviço de informática];
computação gráfica [serviços de informática]; criação
de software de computação gráfica; engenharia da
computação [projeto de -]; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros); fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca];
planejamento, confecção, manutenção e atualização
de páginas eletrônicas; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; tratamento de
informação/dados [serviço de informática];
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.905818466 24/01/2013
Tit.CASSIA PROBST - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13871069000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EL CACHORRITO

003

CFE(4) 2.1.25; 9.7.17; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
cantinas; lanchonetes; restaurantes; restaurantes de
auto-serviço;
Procurador: INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES
LTDA - ME
No.905818474 24/01/2013
Tit.LCS INTERNATIONAL B.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7148100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: le coq sportif

003
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Tit.SM CONSULTORIA JURIDICA E EMPRESARIAL
SOCIEDADE SIMPLES (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13325336000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: QUANTUM DEBEATUR

CFE(4) 3.7.3; 27.5.1
NCL(10) 28 ascensores [equipamentos de
montanhismo]; bilhar (tabelas de -); blocos de partida
[para esportes]; bolas para jogos; câmaras de ar de
bolas para jogos; caneleiras [artigos desportivos];
chocalhos
[brinquedos];
cotoveleiras
[artigos
esportivos]; discos para esportes; escorregas
[brinquedos];
estilingue
[atiradeira];
ginástica
(aparelhos de -); halterofilia (cintos de -) [artigos
desportivos]; joelheiras [artigos desportivos]; jogos *;
lança-arpões [artigos desportivos]; luvas para jogos;
mesas de bilhar; mesas de bilhar operadas por
moedas; mesas para futebol de salão; mesas para
tênis de mesa; paintball (armas de -) [artigos
desportivos]; pranchas de surfe (bolsas para esquis
e -); proteção (almofadas de -) [partes de
vestimentas desportivas]; raquetes; raquetes (cordas
de tripa para -); raquetes (cordas para -); redes para
esportes; redes para tênis; sacos de críquete; sacos
de golfe, com ou sem rodinhas; suportes atléticos
masculinos [artigos esportivos]; telas de camuflagem
[artigos esportivos]; tênis (lançador de bolas de -);
trampolins [artigos desportivos]; trenós [artigos
desportivos]; bolsa para raquete;
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.905818482 24/01/2013
003
Tit.BERTI ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10835867000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BERTI ESTRUTURAL

CFE(4) 25.12.25; 26.1.3; 27.5.1
NCL(10) 42 engenharia; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia; engenharia civil
[projeto de -]; engenharia de produção [projeto de -];
engenharia industrial [projeto de -]; projeto de
engenharia de qualquer natureza;
Procurador: IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES
No.905818490 24/01/2013
Tit.CIA BRASILEIRA DE AMARRAS
"BRASILAMARRAS" (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29566858000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRASILAMARRAS

CFE(4) 14.1.13; 24.7.1; 29.1.2-4
NCL(10) 06 âncoras *; correntes de metal *;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905818504 24/01/2013
Tit.DIAMOND RIO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68830819000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XTOOLS

003
CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 45 pesquisas jurídicas; serviços jurídicos;
assessoria, consultoria e informação sobre assuntos
jurídicos;
Procurador: MARPA CONSULTORIA &
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905818539 24/01/2013
Tit.CIA BRASILEIRA DE AMARRAS
"BRASILAMARRAS" (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29566858000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRASILAMARRAS

CFE(4) 27.5.1-2; 27.5.5; 27.5.22; 29.1.4
NCL(10) 08 brocas; brocas [partes de ferramentas
manuais]; cortadores *; cortadores [ferramentas
manuais]; diamantes de vidraceiros [partes de
ferramentas manuais]; esmeril [rebolo] (rodas de -);
esmerilhar
(instrumentos
manuais
para
-);
ferramentas manuais; fresas [ferramentas manuais];
furadores;
furadores
[ferramentas];
lâminas
(instrumentos para afiar -); lâminas (pedras para
afiar -); lâminas [ferramentas manuais]; limas
[ferramentas]; limas grossas [grosa]; lixas;
perfuradores [ferramentas manuais]; perfuradores
[furador]; raspadeiras [ferramentas manuais]; rebolos
[pedras para amolar] [ferramentas manuais]; serras
(lâminas para -) [partes de ferramentas manuais];
serras [ferramentas manuais]; serras de arco; serras
manuais (chassis para -); serras tico-tico; tubos
(instrumentos para cortar -) [ferramentas]; correia
abrasiva; esmeril [pedra para amolar]; furadeira
manual; raspador [ferramenta];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905818512 24/01/2013
Tit.VEIGA E LOPES LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60734068000126
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARIA FLOR CASA DE PÃES

003

CFE(4) 14.1.13; 24.7.1; 29.1.2-4
NCL(10) 06 âncoras *; correntes de metal *;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905818547 24/01/2013
Tit.ANDRÉA SILVA LICH (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31090989890
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Arena de Artes

003

003

003

CFE(4) 5.3.11; 5.5.19; 26.2.7; 27.5.1
NCL(10) 43 bufê (serviço de -); cafés [bares];
lanchonetes; restaurantes;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905818520 24/01/2013

003

CFE(4) 24.7.1; 26.3.23; 27.5.1; 27.5.4,8
NCL(10) 41 aluguel de equipamentos para
iluminação de teatro ou estúdios de televisão [informação em]; aluguel de equipamentos para
iluminação de teatro ou estúdios de televisão [consultoria em]; aluguel de equipamentos para
iluminação de teatro ou estúdios de televisão [assessoria em]; aluguel de equipamentos para
iluminação de teatro ou estúdios de televisão; aulas
de ginástica - [informação em]; aulas de ginástica [consultoria em]; aulas de ginástica - [assessoria
em]; aulas de ginástica; circos - [informação em];
circos - [consultoria em]; circos - [assessoria em];
circos; organização de exposições para fins culturais
ou educativos - [informação em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [consultoria em]; organização de exposições para
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fins culturais ou educativos - [assessoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; teatro de variedades [espetáculos
musicais] - [informação em]; teatro de variedades
[espetáculos musicais] - [consultoria em]; teatro de
variedades [espetáculos musicais] - [assessoria em];
teatro de variedades [espetáculos musicais];
academia de dança - [informação em]; academia de
dança - [consultoria em]; academia de dança [assessoria em]; academia de dança; aluguel de
prédios/edificações transportáveis para exposições,
conferências, shows e eventos - [informação em];
aluguel de prédios/edificações transportáveis para
exposições, conferências, shows e eventos [consultoria em]; aluguel de prédios/edificações
transportáveis para exposições, conferências, shows
e eventos - [assessoria em]; aluguel de
prédios/edificações transportáveis para exposições,
conferências, shows e eventos; aluguel de salão de
festas para eventos - [informação em]; aluguel de
salão de festas para eventos - [consultoria em];
aluguel de salão de festas para eventos [assessoria em]; aluguel de salão de festas para
eventos; assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -) [informação em]; cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -) - [consultoria em]; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -) - [assessoria em];
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -);
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [informação em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [consultoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [assessoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905818555 24/01/2013
Tit.DARLEY PALUDO 78735823968 (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12312984000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ELITE ALARMES AUTOMAÇÕES

No.905818563 24/01/2013
Tit.WGK ACUSTIC LTDA - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10800234000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DKS AUDIO

003

CFE(4) 26.7.25
NCL(10) 20 caixas de madeira ou matérias plásticas;
caixas de madeira ou matérias plásticas; marcenaria
(trabalhos de -);
Procurador: LUCIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA
No.905818571 24/01/2013
003
Tit.JOSINALDO SOARES DA SILVA - ME (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11092055000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: JSS ENERGY

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10835867000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ECOPRIME SISTEMAS CONSTRUTIVOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 engenharia; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia; engenharia civil
[projeto de -]; engenharia de produção [projeto de -];
engenharia industrial [projeto de -]; projeto de
engenharia de qualquer natureza;
Procurador: IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES
No.905818628 24/01/2013
003
Tit.INDÚSTRIA E COMÉRCIO QUINTA DO MILHO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42955856000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BRUMADO VELHO
NCL(10) 33 bebidas destiladas; destiladas (bebidas ); destiladas [bebidas alcoólicas] [espirituosas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905818636 24/01/2013
Tit.DERMOVIDA FORMULAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02054186000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DERMOVIDA COSMÉTICOS

003

003

CFE(4) 1.13.1; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 03 cosméticos; perfumes;
Procurador: CARLOS DE LENA
No.905818580 24/01/2013
003
Tit.LIMITED LIABILITY COMPANY ''ITLECT'' (BY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8935980
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: aheadWorks
NCL(10) 42 computadores (projeto de sistema de -);
criação e manutenção de web sites para terceiros;
elaboração [concepção] de software de computador;
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO

CFE(4) 24.1.5; 27.5.1
NCL(10) 09 alarmes *; alarmes acústicos [som];
alarmes de apito; alarmes de incêndio; avisos
(quadro eletrônico para -); campainhas [dispositivos
de alarme]; capacetes para proteção; cigarras
[campainhas elétricas]; cintos de segurança [exceto
para veículos ou equipamentos desportivos]; fones
de ouvido; incêndio (alarmes de -); luvas para
proteção contra acidentes; luvas para proteção
contra raios-x, para uso industrial; máscaras para
proteção *; máscaras para proteção de soldador;
máscaras protetoras para operários; óculos;
proteção (capacetes para -); proteção (máscaras
para -) *; proteção contra raios-x (dispositivos para ), exceto para uso médico; proteção de uso pessoal
(dispositivos para -) contra acidentes; respiratórias
(máscaras -) [exceto para respiração artificial];
roupas para proteção contra acidentes, irradiação e
fogo; roupas para proteção contra fogo; segurança
(cintos de -) [exceto para veículos ou equipamentos
desportivos]; alarme de segurança; óculo para
soldador; tampão para o ouvido, exceto de uso
terapêutico; viseira de proteção;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA

No.905818598 24/01/2013
003
Tit.PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22430532000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TREMINAS

CFE(4) 18.1.11-12
NCL(10) 29 laticínios; leite; manteiga; queijos;
requeijão;
Procurador: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
No.905818601 24/01/2013
003
Tit.BERTI ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA
(BR/PR)

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético;
cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cosméticos; cremes cosméticos;
desodorantes [perfumaria]; extratos de flores
[perfumaria]; lápis para uso cosmético; lenços
impregnados com loções cosméticas; loções para
uso cosmético; óleos para perfumes e essências;
óleos para uso cosmético; perfumaria (produtos de ); perfumes; pomadas para uso cosmético;
preparações cosméticas para emagrecimento;
preparações de banho para higiene íntima ou para
uso desodorante [produtos de higiene pessoal];
preparações para perfumar ambientes; sabões;
sabonete desodorante; sabonete para barbear;
sabonetes; xampus; condicionador [cosmético];
estojo cosmético; matéria prima para indústria
cosmética; removedor de cosmético;
Procurador: EDMUNDO BRUNNER ASSESSORIA S
C LTDA
No.905818644 24/01/2013
003
Tit.ACADEMIA DO SUSHI ESCOLA DE CULINÁRIA
JAPONESA LTDA - ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14356720000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACADEMIA DO SUSHI
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CFE(4) 2.1.11; 26.4.10; 26.4.14; 27.5.1
NCL(10) 41 cursos livres [ensino];
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
No.905818652 24/01/2013
003
Tit.GOLD HAIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMETICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07128852000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NH4
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
adesivos para papelaria ou para uso doméstico;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de relojoaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para encadernação;
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de material de escritório; comércio (através de
qualquer meio) de material de instrução e de ensino;
comércio (através de qualquer meio) de papel e
papelão;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905818679 24/01/2013
Tit.SONADAR PISCINAS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02080370000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SONADAR piscinas

003

(exceto os motores para veículos terrestres);
comércio (através de qualquer meio) de produtos
abrasivos para limpeza - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos abrasivos
para limpeza - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos abrasivos para limpeza; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas; comércio (através de qualquer
meio) de tubos flexíveis não metálicos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de tubos
flexíveis não metálicos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de tubos flexíveis não
metálicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos flexíveis não metálicos;
Procurador: RICARDO COUTINHO BARBOSA
No.905818687 24/01/2013
Tit.RICARDO DIAS PRADO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01402107684
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Rede Açaí Fruit

CFE(4) 27.5.1-3; 27.7.1
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de colônia; brilho para os lábios; bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos];
cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); cosméticos; cosméticos para os cílios; cremes
cosméticos; depilatórios (produtos -); descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; desodorante
(sabonete -); desodorantes [perfumaria]; esmalte
para as unhas; filtros solares; lápis para uso
cosmético; laquê para cabelos; leites de limpeza
para toalete; lenços impregnados com loções
cosméticas; loções capilares; loções cosméticas
(lenços impregnados com -); loções para uso
cosmético; maquiagem (pó para -); óleos para
perfumes e essências; óleos para uso cosmético;
ondular os cabelos (preparações para -); pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); perfumes; pó para
maquiagem; produtos depilatórios; sabonetes;
sabonetes; shampoo a seco; sobrancelhas
(cosméticos para as -); sobrancelhas (lápis de -);
talco para toalete; tinturas cosméticas; tinturas para
os cabelos; unhas (produtos para o cuidado das -);
xampus; água depilatória; condicionador [cosmético];
produto de higiene pessoal à base de própole;
removedor de cosmético;
Procurador: RAPHAEL D'ABRUZZO
No.905818660 24/01/2013
003
Tit.AGENDAS POMBO-LEDIBERG LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02327775000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Più Belle

CFE(4) 2.5.8; 2.5.23; 27.5.1-2
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de aquecimento - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de aquecimento [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de aquecimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água; comércio (através de qualquer
meio) de construções metálicas transportáveis [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções metálicas transportáveis [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções metálicas transportáveis [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções metálicas transportáveis;
comércio (através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de construções
transportáveis não metálicas; comércio (através de
qualquer meio) de desinfetantes - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de desinfetantes - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
desinfetantes; comércio (através de qualquer meio)
de guarda-sóis - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de guarda-sóis - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de guarda-sóis
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de guarda-sóis; comércio (através de qualquer
meio) de motores (exceto os motores para veículos
terrestres) - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de motores (exceto os motores para
veículos terrestres) - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de motores (exceto os
motores para veículos terrestres) - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de motores

003

CFE(4) 8.7.1,14
NCL(10) 32 coquetéis não-alcoólicos; essências
para fabricar bebidas; extratos de fruta não
alcoólicos; fruta (bebidas não alcoólicas à base de ); fruta (extratos de -), não alcoólicos; fruta (néctares
de -) [não alcoólicos]; frutas (sucos de -); frutas,
verduras e legumes (sucos de -) [bebidas]; nãoalcoólicas (bebidas -); sorvetes (bebidas à base de ); suco de fruta; xaropes para bebidas; bebida
energética não alcoólica; essência não alcoólica
para fabricar bebidas; guaraná [bebida não
alcoólica]; polpa de fruta e de legume para bebida;
xarope de fruta; xarope para bebida não alcoólica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905818695 24/01/2013
003
Tit.MAGAZINE DOS CALÇADOS PRATA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12188920000245
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAGAZINE KIDS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
cama, mesa e banho - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
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banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de roupas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905818709 24/01/2013
003
Tit.BERTI ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10835867000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSTRUTORA GALILEU

003

CFE(4) 1.1.5; 27.5.1
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
conferências
(organização e apresentação de -); exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; seminários (organização e apresentação
de -); simpósios (organização e apresentação de -);
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -);
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES

003

CFE(4) 26.11.3; 26.11.12; 27.5.1
NCL(10) 14 abotoaduras; adereço (alfinetes de -);
adereços [jóias e bijuterias]; alfinetes de gravatas;
alfinetes de metal precioso; âmbar amarelo (jóias e
bijuterias de -); amuletos [jóias e bijuterias]; anéis
[jóias e bijuterias]; arte (objetos de -) de metal
precioso; berloques [jóias e bijuterias]; bijuteria /
joalheria (artigos de -); brincos; broches [jóias e
bijuterias]; chaveiros de bijuteria; cloisonné [jóias e
bijuterias]; colares [jóias e bijuterias]; correntes [jóias
e bijuterias]; diamantes; emblemas de metal
precioso; estatuetas de metal precioso; gravatas
(alfinetes de -); gravatas (prendedores de -);
joalheria / bijuteria (artigos de -); jóias e bijuterias de
âmbar amarelo; medalhas; medalhões [jóias e
bijuterias]; penduricalhos [jóias e bijuterias]; pérolas
[jóias e bijuterias]; pulseiras [jóias e bijuterias]; argola
de uso pessoal [bijuteria]; balangandã [ornamento ou
amuleto, ordinariamente de metal, em forma de figa,
medalha, pendente de broche, argola ou pulseira];
botton/broche; bracelete de qualquer material
[jóia/bijuteria]; brilhante [jóia]; camafeu (broche);
contas de ouro para jóia; elo de metal precioso;
tornozeleira (jóia/bijuteria);
Procurador: JOSE RODOLFO MAZZONI

NCL(10)
25
bandanas;
bermudas;
blazers
[vestuário]; boné (palas de -); bonés; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisetas; chapéus, bonés
etc; cuecas; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); jaquetas; malhas [vestuário];
meias; roupa íntima; sandálias; sapatos de praia;
suéteres; sungas; ternos; trajes; vestuário *;
bandagem elástica [vestuário]; canga; chinelo
[vestuário comum];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905818750 24/01/2013
003
Tit.HERMES COUTINHO PASCHOAL (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39032116487
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENE

No.905818733 24/01/2013
003
Tit.ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO., LTD. (CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8937460
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HK

CFE(4) 17.5.7; 27.5.1
NCL(10) 37 construção *;
Procurador: IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES
No.905818717 24/01/2013
Tit.D. R. W. RIO PRETO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02218791000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: D R W JOIAS

No.905818725 24/01/2013
Tit.J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01536754000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OS MAIORES DO ICMS DE GOIÁS

CFE(4) 27.5.1,8
NCL(10) 07 ar (condensadores de -); carburadores;
filtros [partes de máquinas ou motores]; filtros para
limpeza de ar de resfriamento [para motores];
ignição (dispositivos de -) para motores de
combustão interna; lubrificação (bombas para -);
velas para ignição de motores a combustão interna;
centelhador ou dispositivo de ignição [parte de
máquina];
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905818741 24/01/2013
Tit.GABRIEL RADLER DE AQUINO ITAJAHY
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15426568774
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Quem é doido?

CFE(4) 27.5.1; 27.5.17; 29.1.8

003

CFE(4) 5.11.19; 27.5.1
NCL(10) 44 criação de animais; criação de gado
[serviço agropecuário];
Procurador: ELZA CRISTINA FURTADO DE
MENDONÇA
No.905818768 24/01/2013
003
Tit.ACADEMIA DO SUSHI ESCOLA DE CULINÁRIA
JAPONESA LTDA - ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14356720000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: O SUSHIMAN - SUSHI EXPRESS

CFE(4) 3.9.1; 26.4.15-16; 27.5.1
NCL(10) 30 sushi;
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
No.905818776 24/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO BRAS. DA RELAÇ EMPR.
CLIENTE ABRAREC (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05845335000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PORTAL DA OUVIDORIA
NCL(10) 35 publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; assessoria, consultoria e informação
ao consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
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respectivos preços, através de websites,
conexão com comércio realizado pela internet;
Procurador: GAETANO MARESCA NETO
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em

No.905818784 24/01/2013
003
Tit.OSTRICH COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15031618000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OSTRICH

CFE(4) 3.7.14
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905818792 24/01/2013
003
Tit.MOBR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11794400000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Mob Content
NCL(10) 41 entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [informação em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -) - [consultoria em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [assessoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); estúdios de gravação (serviços de -) [informação em]; estúdios de gravação (serviços de ) - [consultoria em]; estúdios de gravação (serviços
de -) - [assessoria em]; estúdios de gravação
(serviços de -); filmagem em vídeo - [informação
em]; filmagem em vídeo - [consultoria em]; filmagem
em vídeo - [assessoria em]; filmagem em vídeo;
fotografia - [informação em]; fotografia - [consultoria
em]; fotografia - [assessoria em]; fotografia;
informações sobre entretenimento [lazer] [informação em]; informações sobre entretenimento
[lazer] - [consultoria em]; informações sobre
entretenimento [lazer] - [assessoria em]; informações
sobre entretenimento [lazer]; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -) - [informação em];
jogos eletrônicos (provimento de serviços para -) [consultoria em]; jogos eletrônicos (provimento de
serviços para -) - [assessoria em]; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -); jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores] [informação em]; jogos on-line (provimento de
serviços para -) [computadores] - [consultoria em];
jogos on-line (provimento de serviços para -)
[computadores] - [assessoria em]; jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores];
produção de filmes, exceto para fins de publicidade [informação em]; produção de filmes, exceto para
fins de publicidade - [consultoria em]; produção de
filmes, exceto para fins de publicidade - [assessoria
em]; produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de programas de rádio e
televisão - [informação em]; produção de programas
de rádio e televisão - [consultoria em]; produção de
programas de rádio e televisão - [assessoria em];
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows - [informação em]; produção de
shows - [consultoria em]; produção de shows [assessoria em]; produção de shows; produção de
vídeos - [informação em]; produção de vídeos [consultoria em]; produção de vídeos - [assessoria
em]; produção de vídeos; produção musical [informação em]; produção musical - [consultoria
em]; produção musical - [assessoria em]; produção
musical; publicação de livros - [informação em];
publicação de livros - [consultoria em]; publicação de

livros - [assessoria em]; publicação de livros;
publicação de textos [exceto para publicidade] [informação em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [consultoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade] - [assessoria em];
publicação de textos [exceto para publicidade];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos [informação em]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos - [consultoria em]; publicação online de livros e jornais eletrônicos - [assessoria em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable] - [informação em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [consultoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable]; rádio e televisão (produção de
programas de -) - [informação em]; rádio e televisão
(produção de programas de -) - [consultoria em];
rádio e televisão (produção de programas de -) [assessoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -); recreação (informações sobre -) [informação em]; recreação (informações sobre -) [consultoria em]; recreação (informações sobre -) [assessoria em]; recreação (informações sobre -);
roteirização (serviços de -) - [informação em];
roteirização (serviços de -) - [consultoria em];
roteirização (serviços de -) - [assessoria em];
roteirização (serviços de -); serviços de layout,
exceto para fins publicitários - [informação em];
serviços de layout, exceto para fins publicitários [consultoria em]; serviços de layout, exceto para fins
publicitários - [assessoria em]; serviços de layout,
exceto para fins publicitários; shows (produção de -)
- [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); teatrais (produções -) [informação em]; teatrais (produções -) - [consultoria
em]; teatrais (produções -) - [assessoria em]; teatrais
(produções -); textos (publicação de -) [exceto para
publicidade] - [informação em]; textos (publicação de
-) [exceto para publicidade] - [consultoria em]; textos
(publicação de -) [exceto para publicidade] [assessoria em]; textos (publicação de -) [exceto
para publicidade]; textos (redação de-), exceto
publicitários - [informação em]; textos (redação de-),
exceto publicitários - [consultoria em]; textos
(redação de-), exceto publicitários - [assessoria em];
textos (redação de-), exceto publicitários; vídeos
(produção de -) - [informação em]; vídeos (produção
de -) - [consultoria em]; vídeos (produção de -) [assessoria em]; vídeos (produção de -); videoteipe
(edição de -) - [informação em]; videoteipe (edição
de -) - [consultoria em]; videoteipe (edição de -) [assessoria em]; videoteipe (edição de -); gravações
musicais em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) [informação em]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio) - [consultoria em]; gravações
musicais em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio) [assessoria em]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio); promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [informação em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[informação em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[consultoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento]
[assessoria em]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; repórter
(serviço de -) [agência de notícia] - [informação em];
repórter (serviço de -) [agência de notícia] [consultoria em]; repórter (serviço de -) [agência de
notícia] - [assessoria em]; repórter (serviço de -)
[agência de notícia]; serviços de concepção de
programas de tv/rádio - [informação em]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio - [consultoria

em]; serviços de concepção de programas de
tv/rádio - [assessoria em]; serviços de concepção de
programas de tv/rádio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905818806 24/01/2013
003
Tit.WALFREDO RODRIGUES VIEIRA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80260185000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GUAPORÉ ESCAPAMENTOS AUTO
CENTER

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 manutenção de veículos; manutenção e
reparo de automóveis; veículos (manutenção de -);
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos;
Procurador: IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES
No.905818814 24/01/2013
003
Tit.MARCONDES & ARAUJO CONSULTORIA
EMPRESARIAL LIMITADA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07822242000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Programa Coaching Profissional - PCP
NCL(10) 16 almanaques; anotações (blocos para -);
anotações (blocos para -); aritméticas (tabelas -);
blocos [papelaria]; blocos de notas [cadernos];
blocos de papel em múltiplas vias [papelaria]; blocos
para anotações; brochuras; calcular (tabelas para -);
calendários; capas [papelaria]; fichários para papéis
soltos; fichas [papelaria]; fichas de arquivo;
formulários [impressos]; impressas (publicações -);
impresso (material -); livros; livros para escrever ou
desenhar; livros razão; manuais [impressos];
manuais [impressos]; papéis soltos (fichários para -);
periódicos; revistas em quadrinhos; tabelas
aritméticas; tabelas para calcular; agenda; anuário;
apostila para fim educacional; caderneta de nota;
caderno escolar; diário; fichário de mesa; kits
educacionais, compreendendo livros e cassetes de
áudio, embalados como uma unidade; kits
educacionais, compreendendo livros e cds ou dvds,
embalados como uma unidade; kits educacionais,
compreendendo
livros
e
mídia
magnética,
embalados como uma unidade; livro cartonado; livro
de bolso; livro de contabilidade; livro de tombo; livro
didático; livro encadernado;
Procurador: ELIANE YACHOUH ABRÃO
No.905818822 24/01/2013
003
Tit.NAMASTÉ CENTRO DE ARTES MARCIAIS
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07524062000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DA LUTA JULIANO NINJA
BRAZILIAN JIU-JITSU

CFE(4) 3.1.8; 26.1.1; 27.5.1
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NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde] - [consultoria em];
academia de ginástica (serviços de-) [treinamento
físico e para a saúde]; serviços de instrução de aulas
de atividade física; serviços de personal trainer
[serviços de academia de ginástica]; yoga e
yogaterapia, meditação e filosofia da índia, sendo
atividade desenvolvida em academias de ginástica;
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
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No.905818849 24/01/2013
003
Tit.TJICR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09111009000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MJC

No.905818830 24/01/2013
003
Tit.RODRIGO FILOMENO SANT'ANA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08406153000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HELP Celular

CFE(4) 24.13.25; 27.5.1-3
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [informação em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista - [consultoria em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos fotográficos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos fotográficos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos fotográficos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos fotográficos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
para o registro, a transmissão e a reprodução de
som ou imagens - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos para o registro, a transmissão e
a reprodução de som ou imagens; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores - [consultoria em]; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de calcular - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
de calcular - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de calcular [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de calcular; habilitação de celular
[serviço de cadastro] - [informação em]; habilitação
de celular [serviço de cadastro] - [consultoria em];
habilitação de celular [serviço de cadastro] [assessoria em]; habilitação de celular [serviço de
cadastro]; representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico - [informação em];
representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico - [consultoria em]; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico [assessoria em]; representação comercial de
aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: RICARDO COUTINHO BARBOSA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
produção de vapor; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905818857 24/01/2013
Tit.CINTIA TERESINHA DUARTE DE SOUZA
FOTOGRAFIA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07491312000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

003

CFE(4) 16.3.1; 27.5.1
NCL(10) 41 filmagem em vídeo; fotografia;
fotográficas (reportagens -); produção de vídeos;
vídeos (produção de -); agência fotográfica;
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -);
Procurador: MARCELO SILVA FREIRES
No.905818865 24/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GESTORES DE
VIAGENS CORPORATIVAS. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05671251000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LACTE
NCL(10) 41 cerimonial de eventos (serviços relativos
ao -);
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905818873 24/01/2013
Tit.J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01536754000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CIRCUITO MULHER

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 competições (organização de -)
[educação ou entretenimento] - [consultoria em];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [assessoria em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
cronometragem de eventos desportivos - [consultoria
em]; cronometragem de eventos desportivos [assessoria em]; cronometragem de eventos
desportivos; eventos desportivos (cronometragem de
-) - [consultoria em]; eventos desportivos
(cronometragem de -) - [assessoria em]; eventos
desportivos (cronometragem de -); organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização de competições desportivas [consultoria em]; organização de competições
desportivas - [assessoria em]; organização de
competições desportivas;
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.905818881 24/01/2013
003
Tit.ANDRÉ OLIVEIRA PEROSA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25591981852
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BARAÚNA INVESTIMENTOS
NCL(10) 36 administração financeira - [informação
em]; administração financeira - [consultoria em];
administração financeira - [assessoria em];
administração financeira; bolsa de valores (cotações
de -) - [informação em]; bolsa de valores (cotações
de -) - [consultoria em]; bolsa de valores (cotações
de -) - [assessoria em]; bolsa de valores (cotações
de -); capital (investimentos de -) [finanças] [informação em]; capital (investimentos de -)
[finanças] - [consultoria em]; capital (investimentos
de -) [finanças] - [assessoria em]; capital
(investimentos de -) [finanças]; consultoria financeira
- [informação em]; consultoria financeira [consultoria em]; consultoria financeira - [assessoria
em]; consultoria financeira; fiduciários (serviços -) [consultoria em]; financeira (administração -) [informação em]; financeira (administração -) [consultoria em]; financeira (administração -) [assessoria em]; financeira (administração -);
financeira (avaliação -) [seguros, bancos, imóveis] [informação em]; financeira (avaliação -) [seguros,
bancos, imóveis] - [consultoria em]; financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis] - [assessoria
em]; financeira (consultoria -) - [informação em];
financeira (consultoria -) - [consultoria em]; financeira
(consultoria -) - [assessoria em]; financeira
(consultoria -); financeiras (informações -) [assessoria em]; financeiras (informações -);
financeiro (patrocínio -); fundos (transferência
eletrônica de -) - [informação em]; fundos
(transferência eletrônica de -) - [consultoria em];
fundos (transferência eletrônica de -) - [assessoria
em]; fundos (transferência eletrônica de -); fundos de
investimentos [finanças] - [informação em]; fundos
de investimentos [finanças] - [consultoria em]; fundos
de investimentos [finanças] - [assessoria em]; fundos
de investimentos [finanças]; informações financeiras
- [assessoria em]; informações financeiras;
transferência eletrônica de fundos - [informação em];
transferência eletrônica de fundos - [consultoria em];
transferência eletrônica de fundos - [assessoria em];
transferência eletrônica de fundos; valores
(corretagem de-) - [informação em]; valores
(corretagem de-) - [consultoria em]; valores
(corretagem de-) - [assessoria em]; valores
(corretagem de-); administração de fundo de
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investimento - [informação em]; administração de
fundo de investimento - [consultoria em];
administração de fundo de investimento - [assessoria
em]; análise e gestão de crédito - [consultoria em];
análise e gestão de crédito - [assessoria em]; análise
e gestão de crédito; assessoria técnica em linhas de
crédito - [consultoria em]; assessoria técnica em
linhas de crédito - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e administração de investimentos de
terceiros - [informação em]; assessoria, consultoria e
administração de investimentos de terceiros [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
administração de investimentos de terceiros [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
administração de investimentos de terceiros;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de riscos financeiros - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
administração de riscos financeiros; assessoria,
consultoria e informação em crédito - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
crédito; assessoria, consultoria e informação em
fundo de investimentos - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em fundo de
investimentos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em fundo de investimentos
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em fundo de investimentos; assessoria,
consultoria e informação em investimentos [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em investimentos - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em investimentos;
assessoria, consultoria e informação em mercado de
ações - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em mercado de ações - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em mercado de
ações - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em mercado de ações; assessoria,
consultoria e informação em planejamento financeiro
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em planejamento financeiro - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
planejamento financeiro - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
planejamento financeiro; assessoria, consultoria e
informações financeiras prestadas a investidores [informação em]; assessoria, consultoria e
informações financeiras prestadas a investidores [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações financeiras prestadas a investidores [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações financeiras prestadas a investidores;
assessoria, consultoria e informações sobre
investimento bancário - [assessoria em]; banco de
investimento [serviços financeiros] - [informação em];
banco de investimento [serviços financeiros] [consultoria em]; banco de investimento [serviços
financeiros] - [assessoria em]; banco de investimento
[serviços financeiros]; bolsa de mercadoria e de
futuro (cotações de - ) - [informação em]; bolsa de
mercadoria e de futuro (cotações de - ) - [consultoria
em]; bolsa de mercadoria e de futuro (cotações de - )
- [assessoria em]; bolsa de mercadoria e de futuro
(cotações de - ); constituição e administração de
fundo de investimento [serviços financeiros] [informação em]; constituição e administração de
fundo de investimento [serviços financeiros] [consultoria em]; constituição e administração de
fundo de investimento [serviços financeiros] [assessoria em]; constituição e administração de
fundo de investimento [serviços financeiros]; gestão
de risco financeiro - [informação em]; gestão de risco
financeiro - [consultoria em]; gestão de risco
financeiro - [assessoria em]; gestão de risco
financeiro; serviços de consultoria econômica [informação em]; serviços de consultoria econômica [consultoria em]; serviços de consultoria econômica [assessoria em]; serviços de consultoria econômica;
corretagem de ações (serviços de -) - [informação
em]; corretagem de ações (serviços de -) -
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[consultoria em]; corretagem de ações (serviços de -)
- [assessoria em]; corretagem de ações (serviços de
-);
Procurador: MARIO THADEU LEME DE BARROS
FILHO
No.905818890 24/01/2013
003
Tit.IL CASONE SPA (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8786453
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PIETRA DEL BRASIMONE
NCL(10) 19 lápides [pedras funerárias]; mármore;
pedra; pedra artificial; pedra calcária; pedras de
construção; pedras de escórias; pedras refratárias;
Procurador: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
No.905819039 24/01/2013
003
Tit.WEBAUDIT SERVIÇOS S/C LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04259907000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: WEBAUDIT
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em tecnologia
da informação - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em tecnologia da informação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905819047 24/01/2013
003
Tit.ANA PAULA DE OLIVEIRA MELO 08461494784
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13988372000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DOG BEER
NCL(10) 28 balanços; balões de jogo; blocos de
armar [brinquedos]; bóias de borracha para banho e
natação; bóias para banho e natação; bolas de jogo;
bolas para jogos; bolas pequenas para jogos;
bolinhas de sabão [brinquedo]; bonecas; brinquedo
(máscaras de -); brinquedos; brinquedos de pelúcia;
brinquedos para animais de estimação; chocalhos
[brinquedos]; dados; dominós; fantoches; jogos
(bolas para -); jogos *; kits de miniaturas para montar
[brinquedos]; marionetes; móbiles [brinquedos];
objetos para festas; pelúcia (ursos de -); petecas;
piscinas [brinquedos]; avião de brinquedo; balão
[objeto para festa]; balões de festa; bola para aliviar
o estresse [para exercitar as mãos]; brinquedo de
corda; brinquedo óptico [caleidoscópio]; brinquedo
para animal; brinquedo para fazer bolha de sabão;
brinquedo para montar; carrinho de brinquedo;
carrocinha
de
brinquedo;
carrossel;
guizo
[brinquedo]; passatempo [divertimento, diversão,
entretenimento]; pista de corrida;
Procurador: SOLIMAR JERONIMO BERTOLETTO
No.905819063 24/01/2013
003
Tit.OMICRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44582336000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Facy
NCL(10) 27 tapetes *;
Procurador: ADRIANA CARRIERI HERRMANN
No.905819152 24/01/2013
003
Tit.PRISCILA SOARES DRUMONDE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11375063774
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 5 minutos
NCL(10) 35 distribuição de material publicitário;
distribuição de material publicitário; material
publicitário (atualização de -); material publicitário
(atualização de -); material publicitário (distribuição
de -); material publicitário (distribuição de -);
publicitários (redação de-); publicitários (redação de); redação de textos publicitários; redação de textos
publicitários; edição de texto publicitário; edição de
texto publicitário; redação de textos publicitários
[ompi]; redação de textos publicitários [ompi];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905819179 24/01/2013
Tit.ASSOCIAÇÃO CAIRUÇU (BR/RJ)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05570750000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: Coletiva
Marca: AVES DE PARATY
NCL(10) 41 aluguel de equipamentos para gravação
de som; apresentação de espetáculos ao vivo;
bibliotecas [empréstimo de livros]; bibliotecas
itinerantes (serviços de -); clubes (serviços de -)
[lazer ou educação]; colóquios (organização e
apresentação de -); competições (organização de -)
[educação
ou
entretenimento];
conferências
(organização e apresentação de -); congressos
(organização e apresentação de -); divertimento;
edição de videoteipe; educação (informações sobre ) [instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -); espetáculos (serviços
de -); espetáculos ao vivo (apresentação de -);
exames pedagógicos [avaliação]; exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos;
festas (planejamento de -); fotografia; fotográficas
(reportagens -); informações sobre educação
[instrução]; informações sobre entretenimento [lazer];
informações sobre recreação; instrução (serviços de
-); livros (publicação de -); organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e
apresentação de seminários; organização e
apresentação
de
simpósios;
orientação
[treinamento];
prático
(treinamento
-)
[demonstração]; produção de filmes, exceto para fins
de publicidade; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; produção de vídeos;
publicação de livros; publicação de textos [exceto
para publicidade]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos; publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable]; rádio
(programas de entretenimento de -); rádio e televisão
(produção de programas de -); reciclagem
profissional; recreação (informações sobre -);
recreação (provimento de instalações para -);
redação de textos, exceto publicitários; seminários
(organização e apresentação de -); serviços de
instrução de aulas de atividade física; simpósios
(organização e apresentação de -); televisão
(programas de entretenimento de -); televisão e rádio
(produção de programas de -); textos (publicação de
-) [exceto para publicidade]; textos (redação de-),
exceto publicitários; tradução; treinamento prático
[demonstração]; vídeos (produção de -); aluguel de
material para trilha e acampamento; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; assessoria, consultoria e informação em
edição; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino; cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -); curso técnico de formação; cursos
livres [ensino]; distribuição de brinquedos para
caridade; distribuição de filmes; edição de texto,
exceto de publicidade [copidesque]; gravações
musicais em vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download]; história [ensino de -];
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo.;
promotor
de
eventos
[se
artísticos/culturais]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento]; redação de
textos, exceto para publicidade [ompi]; serviços de
educação, prestados a título de assistência social;
serviços de lazer e entretenimento, prestados a título
de assistência social; serviços de premiação;
serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários;
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Procurador: O PRÓPRIO.
No.905819195 24/01/2013
003
Tit.PAULO DULCI DE ASSIS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 98626256191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Patrocínio Popular
NCL(10) 35 agenciamento de artistas - [informação
em]; agenciamento de artistas - [assessoria em];
captação de patrocínio - [informação em]; captação
de patrocínio - [consultoria em]; captação de
patrocínio - [assessoria em]; captação de patrocínio;
patrocínio (captação de - ) - [informação em];
patrocínio (captação de - ) - [consultoria em];
patrocínio (captação de - ) - [assessoria em];
patrocínio (captação de - ); obra artística,
agenciamento, gestão e intermediação - [informação
em]; obra artística, agenciamento, gestão e
intermediação - [consultoria em]; obra artística,
agenciamento, gestão e intermediação - [assessoria
em]; obra artística, agenciamento, gestão e
intermediação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905819209 24/01/2013
003
Tit.BIOGENESIS BAGÓ S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439563
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ADAPTADOR-MIN
NCL(10) 05 abrasivos dentários; absorventes
higiênicos para menstruação; absorventes internos;
acaricidas; acetato de alumínio para uso
farmacêutico; acetatos para uso farmacêutico; ácido
gálico para uso farmacêutico; ácidos para uso
farmacêutico; aconitina; açúcar para uso medicinal;
adesivos para capturar moscas; adesivos para
dentaduras; adjuvantes para uso medicinal; água
branca [solução de 1% de subacetato de chumbo];
água de melissa para uso farmacêutico; água do mar
para banhos medicinais; água mineral (sais de -);
águas minerais para uso medicinal; albumina
(alimentos à base de -) para uso medicinal; albumina
(preparações à base de -) para uso medicinal;
albumina (suplemento alimentar de -); alcaçuz
(bastões de -) para uso farmacêutico; alcaçuz para
uso farmacêutico; alcalinos (iodetos -) para uso
farmacêutico; alcalóides para uso medicinal; álcool
para uso medicinal; aldeído fórmico para uso
farmacêutico; aldeídos para uso farmacêutico;
algicidas; alginatos (suplemento alimentar de -);
alginatos para uso medicinal; algodão [chumaço]
para uso medicinal; algodão hidrófilo; algodão para
uso medicinal; alimentos dietéticos (preparações
para -) adaptados para uso medicinal; alimentos
para bebês; amálgamas dentários; amêndoas (leite
de -) para uso farmacêutico; amido para uso
dietético ou farmacêutico; aminoácidos para uso
medicinal; aminoácidos para uso veterinário;
analgésicos; anéis anti-reumáticos; anéis para calos
dos pés; anestésicos; aneto (essência de -) para uso
medicinal; angustura (casca de -) para uso
medicinal; animais (produtos para lavar -); animais
nocivos (preparações para destruir -); animais
nocivos (preparações para destruir -); antiasma (chá
-); antibióticos; anticriptogâmicas (preparações -);
anti-helmínticos;
antioxidantes
(pílulas);
antiparasitárias (preparações -); antiparasitas
(coleiras -) para animais; anti-reumáticas (pulseiras ); anti-reumáticos (anéis -); anti-sépticos bucais para
uso
medicinal;
antisséptico
(algodão
-);
antissépticos; antitraça (papel -); antiúricas
(preparações -); apanha-moscas (papel -); ar
(preparações para purificar o -); asséptico (algodão ); ataduras para curativos; bacterianas (preparações
-) para uso medicinal ou veterinário; bacterianos
(venenos -); bacteriológicas (preparações -) para uso
medicinal e veterinário; balas [doces] medicinais;
balas [doces] para uso medicinal; balsâmicas
(preparações -) para uso medicinal; bálsamo contra
queimadura produzida pelo frio; bálsamos para uso
medicinal; banho (sais de -) para uso medicinal;
banhos (preparações terapêuticas para -); banhos
de água mineral (sais para -); banhos de oxigênio;
banhos medicinais (água do mar para -); bastões
cáusticos; bastões de enxofre [desinfetantes];
bastões hemostáticos; bastões para fumigação;
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bebidas dietéticas adaptadas para uso medicinal;
bebidas medicinais; bicarbonato de sódio para uso
farmacêutico; biocidas; biológicas (preparações -)
para uso médico; biológicas (preparações -) para
uso veterinário; bismuto (nitrato básico de -) para
uso farmacêutico; bismuto (preparações de -) para
uso farmacêutico; borracha para uso odontológico;
bromo para uso farmacêutico; broncodilatadoras
(preparações -); bronzeamento (pílulas para -);
cabelo (preparações medicinais para crescimento do
-); cães (loções para -); cães (produtos para lavar -);
cães (repelentes para -); cal (preparações à base de
-) para uso farmacêutico; calças absorventes para
incontinentes; calças higiênicas para menstruação;
calças higiênicas para menstruação; calças
higiênicas para menstruação; calcinha (protetores
para -) [produtos higiênicos]; calcinhas higiênicas
para
menstruação;
caldos
para
culturas
bacteriológicas; calicidas [remédios contra calos];
calomelano;
calos
(preparações
para
-);
camundongos (preparações para matar-); cânfora
para uso medicinal; cantáridas (pó de -); cápsulas
para remédios; carbolíneo [parasiticida]; carvão
vegetal para uso farmacêutico; casca de mangue
para uso farmacêutico; cascas de árvore para uso
farmacêutico; cascos de animal (cimento para -);
caseína (suplemento alimentar de -); caspa
(preparações farmacêuticas para combate à -);
cataplasmas;
cataplasmas
de
mostarda;
cataplasmas de ulnerar (papel para -); catechu para
uso farmacêutico; cáusticos para uso farmacêutico;
cedro para uso como repelente de insetos; célulastronco para fins medicinais; células-tronco para fins
veterinários; cera de moldagem para uso
odontológico; chás medicinais; cigarros sem tabaco,
para uso medicinal; cimento ósseo para usos
cirúrgico e ortopédico; cimento para cascos de
animal; cimentos dentários; cinchona para uso
medicinal; cintos para toalhas higiênicas; cirúrgicos
(curativos -); cirúrgicos (implantes -) [tecidos vivos];
cirúrgicos (tecidos -); cloral hidratado para uso
farmacêutico; clorofórmio; cocaína; cola para
capturar moscas; coleiras antiparasitas para animais;
colírios; colódio para uso farmacêutico; compressas;
compressas de linho para uso medicinal;
condurango (casca de -) para uso medicinal;
condutores
químicos
para
eletrodos
de
eletrocardiógrafo; constipação (remédios para alívio
de -); contraceptivos químicos; contraste radiológico
(substâncias para -) para uso médico; creme de
tártaro para uso farmacêutico; creosoto para uso
farmacêutico; crescimento do cabelo (preparações
medicinais para -); cultura de tecido biológico para
fins medicinais; cultura de tecido biológico para fins
veterinários; culturas bacteriológicas (caldos para -);
culturas bacteriológicas (meios para -); culturas de
microrganismos para uso medicinal e veterinário;
curare; curativos (artigos para -) [medicinais];
curativos
cirúrgicos;
decocções
para
uso
farmacêutico; dentaduras (adesivos para -);
dentários (abrasivos -); dentários (amálgamas -);
dentários (mástiques -); dentários (vernizes -);
dentição (preparações para facilitar a -); depurativos
(medicamentos -); desinfetantes para sanitários
químicos; desinfetantes para uso higiênico;
desodorantes para roupas e/ou materiais têxteis;
desodorantes, exceto para seres humanos e
animais; detergentes para uso médico; diabéticos
(pão para -), para fins medicinais; diagnóstico
(preparações para -) para uso medicinal; diagnóstico
de gravidez (preparações químicas para -); diástase
para uso medicinal; dietéticas (substâncias -)
adaptadas para uso medicinal; dietéticos (alimentos ) adaptados para uso medicinal; digestivos para uso
farmacêutico; digitalina; dor de cabeça (bastões para
-); dor de cabeça (substâncias para -); drogas para
uso medicinal; elementos traço (preparações de -)
para uso humano ou animal; eletrocardiógrafo
(condutores químicos para eletrodos de -); eletrodos
de eletrocardiógrafo (condutores químicos para -);
elixires [preparações farmacêuticas]; emagrecimento
(pílulas para -); emagrecimento (pílulas para -);
emagrecimento (preparações medicinais para -);
emplastros de mostarda; enxofre (bastões de -)
[desinfetantes]; enzimas (suplemento alimentar de -);
enzimas para uso medicinal; enzimas para uso

veterinário; enzimáticas (preparações -) para uso
medicinal; enzimáticas (preparações -) para uso
veterinário; ergotina para uso farmacêutico; ervadoce para uso medicinal; ervas (chás de -) para uso
medicinal; ervas daninhas (preparações para destruir
-); ervas daninhas (produtos para combater as -);
ervas medicinais; ervas para fumar para uso
medicinal; escapulários para uso cirúrgico;
esparadrapos;
esparadrapos;
esparadrapos;
esparadrapos; esparadrapos para uso medicinal;
esparadrapos para uso medicinal; esparadrapos
para uso medicinal; esparadrapos para uso
medicinal; esponjas vulnerárias; ésteres de celulose
para uso farmacêutico; ésteres para uso
farmacêutico; esterilização (preparações para -);
esterilização do solo (preparações para -);
esteróides;
estojos
de
primeiros
socorros
[completos]; estricnina; éteres de celulose para uso
farmacêutico; éteres para uso farmacêutico;
eucalipto para uso farmacêutico; eucaliptol para uso
farmacêutico; farinha de peixe para uso
farmacêutico; farinhas lácteas [para bebês]; farinhas
para uso farmacêutico; farinhas para uso
farmacêutico;
febrífugos;
fenol
para
uso
farmacêutico;
fermentos
lácticos
para
uso
farmacêutico; fermentos para uso farmacêutico;
ferrugem (preparações químicas para tratar -)
[mangra]; fibras alimentares; fibras alimentares;
fígado de bacalhau (óleo de -); filoxera (preparações
químicas para combate à -); flores de enxofre para
uso farmacêutico; fosfatos para uso farmacêutico;
fraldas calça para bebês; fraldas higiênicas para
incontinentes;
fraldas
para
bebês;
frieiras
(preparações para -); fumar (ervas para -) para uso
medicinal; fumigação (bastões para -); fumigação
(pastilhas para -); fumigação (preparações para -)
para uso medicinal; fungicidas; fungos corrosivos
(preparações para destruir -); gases para uso
medicinal; gaze para curativos; gelatina para uso
medicinal; geléia de petróleo para uso medicinal;
geléia real (suplemento alimentar de -); geléia real
para uso medicinal farmacêutico; genciana para uso
farmacêutico; germe de trigo (suplemento alimentar
de -); germicidas; glicerina para uso medicinal;
glicerofosfatos; glicose (suplemento alimentar de-);
glicose para uso medicinal; goma de mascar para
uso medicinal; goma para uso medicinal; gomasgutas para uso medicinal; gorduras para uso
medicinal; gorduras para uso veterinário; gravidez
(preparações químicas para diagnóstico de -);
guaiacol para uso farmacêutico; gurjum [gurjon,
gurjan] (bálsamo de -) para uso medicinal;
hematogênico;
hematogênico;
hemoglobina;
hemoglobina; hemorróidas (preparações para -);
hemostáticas
(substâncias
-)
[estípticos];
hemostáticos (bastões -); herbicidas; hidrastina;
hidrastinina; hidrófilo (algodão -); higiênicas (calças ) para menstruação; higiênicas (calças -) para
menstruação;
higiênicas
(toalhas
-)
para
menstruação; higiênicos (absorventes -) para
menstruação; hormônios para uso medicinal;
implantes cirúrgicos [tecidos vivos]; impressão
dentária (materiais para -); incenso repelente de
insetos; incontinentes (calças absorventes para -);
incontinentes (fraldas higiênicas para -); infusões
medicinais; inibidor de apetite (pílulas de -);
inseminação artificial (sêmen para -); inseticidas;
insetos (repelentes contra -); iodetos para uso
farmacêutico;
iodo
para
uso
farmacêutico;
iodofórmio; irlanda (musgo da -) para uso medicinal;
isótopos para uso medicinal; jalapa [vegetal];
joanetes (protetores para -); jujubas medicinais;
lácticos (fermentos -) para uso farmacêutico; lactose;
lama medicinal; lama para banhos; larvas (produtos
para exterminar -); laxativos; laxativos; lecitina
(suplemento alimentar de-); lecitina para uso
medicinal; leite (açúcar de -) [lactose]; leite de
amêndoas para uso farmacêutico; leite maltado
(bebidas de -) para uso medicinal; lenços
impregnados com loções farmacêuticas; lentes de
contato (preparações para limpeza de -); lentes de
contato (soluções para -); lesmas (preparações para
exterminar -); lêvedo para uso farmacêutico;
levedura [complemento alimentar]; ligas de metais
preciosos para uso odontológico; limpeza de lentes
de contato (preparações para -); linhaça (farinha de -
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) para uso farmacêutico; linhaça (suplemento
alimentar de -); linhaça para uso farmacêutico;
linimentos [ungüentos]; loções farmacêuticas (lenços
impregnados com -); loções para uso farmacêutico;
loções para uso veterinário; lubrificantes sexuais;
lupulina para uso farmacêutico; lúpulo (extratos de -)
para uso farmacêutico; magnésia para uso
farmacêutico; malte para uso farmacêutico; mangra
(preparações químicas para tratar -); mástiques
dentários; medicamentos para uso humano;
medicamentos
para
uso
odontológico;
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(bebidas -); medicinais (ervas -); medicinais
(infusões -); medicinais (raízes -); medicinal (óleos
para uso -); meios para culturas bacteriológicas;
meios para culturas bacteriológicas; menstruação
(absorventes higiênicos para -); menstruação
(absorventes internos para -); menstruação (calças
higiênicas para -); menta para uso farmacêutico;
mentol; mercuriais (ungüentos -); microorganismos
(substâncias nutritivas para -); microrganismos
(culturas de -) para uso medicinal e veterinário;
microrganismos (preparações de -) para uso
medicinal e veterinário; mineral (água -) para uso
medicinal; mirabólano (casca de -) para uso
farmacêutico; moderadores de apetite para uso
medicinal; mofo (preparações químicas para tratar -);
moldagem (cera de -) para uso odontológico;
molesquim para uso medicinal; moscas (adesivos
para capturar -); moscas (cola para capturar -);
moscas (produtos para destruir -); mostarda
(cataplasmas de -); mostarda (óleo de -) para uso
medicinal; mostarda para uso farmacêutico; musgo
da irlanda para uso medicinal; narcóticos; nervinos;
nutricionais (complementos -); nutritivas (substâncias
-) para microorganismos; obturação dentária
(material para -); óleo canforado para uso medicinal;
óleo de fígado de bacalhau; óleo de linhaça
(suplemento alimentar de -); óleo de rícino para uso
medicinal; óleo de terebintina para uso farmacêutico;
óleos para uso medicinal; opiáceos; ópio;
opodeldoque; opoterapia (preparações para -);
ordenhar
(gordura
para
-);
organoterapia
(preparações para -); ouro (amálgamas dentários de
-); oxigênio (banhos de -); oxigênio para fins
medicinais; pão para diabéticos para fins medicinais;
papel antitraça; parasiticidas; pastilhas para
fumigação; pastilhas para uso farmacêutico;
pastilhas para uso farmacêutico; pectina para uso
farmacêutico; pele (preparações farmacêuticas para
cuidar da -); pepsinas para uso farmacêutico;
peptonas para uso farmacêutico; peróxido de
hidrogênio para uso medicinal; pés (remédios
antitranspirantes para os -); petróleo (geléia de -)
para uso medicinal; piretro (pó de -); plasma
sangüíneo; pó de cantáridas; pó de pérola para uso
medicinal; pólen (suplemento alimentar de -);
pomadas para uso medicinal; porcelana para
próteses dentárias; preparações de aloe vera para
uso farmacêutico; preparações de babosa para uso
farmacêutico;
preparações
farmacêuticas;
preparações farmacêuticas para combate à caspa;
preparações para banhos medicinais; preparações
para desodorizar ambientes; preparações para
destruir ervas daninhas; preparações para dimunir a
atividade sexual; preparações para hemorróidas;
preparações para higiene íntima para fins
medicinais; preparações para limpeza dos olhos;
produtos para lavar gado; própolis (suplemento
alimentar de -); própolis para fins farmacêuticos;
proteína (suplemento alimentar de -); proteína
(suplemento de - ) para animais; protetores para
joanetes; protetores para seios [amamentação];
pulseiras para uso medicinal; purgantes; quássia
para uso medicinal; quebracho para uso medicinal;
queimaduras (preparações para tratamento de -);
queimaduras de sol (preparações para -) para uso
farmacêutico; queimaduras de sol (ungüentos para ); químicas (preparações -) para uso farmacêutico;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
químicas (preparações -) para uso veterinário;
químico-farmacêuticas (preparações -); químicos
(condutores -) para eletrodos de eletrocardiógrafo;
químicos (reagentes -) para uso medicinal ou
veterinário; quinino para uso medicinal; quinoleína
para uso medicinal; quinquina para uso medicinal;
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rádio para uso medicinal; radioativas (substâncias -)
para uso medicinal; raízes medicinais; ratos (veneno
para -); reagentes químicos para uso medicinal ou
veterinário; remédios (estojos portáteis para -)
[completos]; remédios antitranspirantes para os pés;
repelente de insetos (incenso -); repelentes contra
insetos; repelentes para cães; roupas (desodorantes
para -) e/ou materiais têxteis; ruibarbo (raízes de -)
para uso farmacêutico; sais aromáticos; sais de água
mineral; sais de potássio para uso medicinal; sais de
sódio para uso medicinal; sais para banhos de água
mineral; sais para uso medicinal; salsaparrilha [para
uso medicinal]; sangue para uso medicinal;
sanguessugas para uso medicinal; sanguíneo
(plasma -); sedativos; sedimento medicinal [lama];
seios (protetores para -) [amamentação]; sêmen
para inseminação artificial; sicativos [agentes
secantes] para uso medicinal; sinapismos;
sinapismos (papel para -); solo (preparações para
esterilização do -); soluções para lentes de contato;
solventes para remover esparadrapo; soporíferos;
soros; soroterápicos (medicamentos -); sprays
refrescantes para uso medicinal; subacetato de
chumbo (solução de 1% de -) [água branca];
subprodutos do processamento de grãos de cereais
para fins dietéticos ou medicinais; sulfonamidas
[medicamentos]; suplemento alimentar para animais;
suplementos alimentares minerais; supositórios;
tabaco (cigarros sem -), para uso medicinal; tabaco
(extratos de -) [inseticidas]; tapa-olhos para uso
medicinal; tártaro para uso farmacêutico; tecidos
cirúrgicos; tecidos cirúrgicos; terebintina para uso
farmacêutico; termal (água -); têxteis (desodorantes
para roupas e /ou materiais -); timol para uso
farmacêutico; tintura de iodo; tinturas para uso
medicinal; toalhas higiênicas para menstruação;
toalhas higiênicas para menstruação; tônicos
[medicamento]; traças (substâncias contra -);
tranqüilizantes; transpiração (remédios contra -);
ulner (casca de -); ulnerarias (esponjas -); ungüentos
para uso farmacêutico; vacinas; vaginal (produtos
para lavagem -); vegetais (fibras -) comestíveis [não
nutritivas]; venenos; vermífugos; vernizes dentários;
verrugas (lápis anti-); vesicantes; veterinárias
(preparações -); vinha (produtos químicos para
combater doenças da -); vitaminas (preparações
para -); xaropes para uso farmacêutico; absorvente
feminino; absorvente higiênico; absorvente para
incontinência urinária; absorvente para uso pósoperatório; absorvente para uso pós-parto; ácido
glicólico
usado
como
medicamento;
acne
[medicamento para combate à -]; adesivo de uso
médico para cicatrização; adesivo odontológico;
agente analgésico; agente antialérgico, antipirético e
antiinflamatório; aglutinina [medicamento]; água
boricada; água destilada para uso farmacêutico;
água oxigenada de uso medicinal; alcoolismo
[medicamento contra o -]; alimento para bebê à base
de carne, ave e ovo; alimento para bebê à base de
fruta, verdura, legume e cereal; alimento para bebês
à base de peixe, carne, ave, ovo, fruta, verdura,
legume e cereais; alimento para bebês em
condições especiais; aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; anabolizante;
angina
do
peito
[medicamento
para
-];
anticoncepcional
para
animal;
anticorpos;
antifúngico; antígeno; antimofo; apara de cedro
aromático para repelir traça e outros insetos;
ativador hormonal; atrativo de peste [pesticida];
bactericida; bálsamo e óleo descongestionante nasal
e bronquial para uso externo; bálsamo e óleo para
alívio da dor e coceira para uso externo; banho de
espuma (preparações para - ), para uso medicinal;
banho de imersão de uso animal (preparações para ), para uso medicinal; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), para uso medicinal;
baraticida; barra dietética para suplementação
nutricional, para fins medicinais; basilicão [ungüento
supurativo composto de cera, azeite, pez e resina];
bloco e apara de cedro aromático para repelir traça e
outros
insetos;
bloqueador
dos
órgãos
hematopoiéticos
[medicamento];
bloqueador
neuromuscular [medicamento]; brinco inseticida para
animal; câncer [medicamento para o tratamento de ]; cápsula de alga marinha para uso medicinal;
cápsula para medicamento; cardioestimulante

[medicamento];
cardiotônico
[medicamento];
carrapaticida; castrador químico para animal;
catártico [medicamento de qualidade purgativa mais
forte que o laxante]; cera para modelar [dentista];
chá de erva medicinal; cimento para uso
odontológico; clister para uso humano; clister para
uso veterinário; coagulante; colagogo ou colerético;
colar magnético uso medicinal; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
composição de aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; defensivo
agrícola; descolesterolizante; desinfetante comum ou
para uso hospitalar; desinfetante para uso tópico
(medicamento); dispositivo intravaginal para animal;
diurético; emético e antiemético; erva para banho
medicinal; erva para infusão medicinal; estimulante
da respiração; estimulante do apetite; eupéptico
carminativo e obesígeno; excipiente para produto
farmacêutico [substância que une base e veículo];
expectorante; faixa para uso cirúrgico ou curativo;
fluoreto para tratamento dentário; gel anti-séptico
para aliviar a dor; gel anti-séptico para o combate ao
vício do fumo; hipnoanalgésico; hipnótico [sonífero];
hormônio para o tratamento de insuficiência
testicular; imunoglobulina; imunosoro; inalante;
inibidor do metabolismo; inibidor hormonal; kit para
diagnóstico médico; kit para enema [clister]; kit para
enema [clister] para uso veterinário; lenços
umedecidos antibacterianos para uso hospitalar;
liberador hormonal; líquido antibacteriano para
higiene hospitalar; loção para assepsia pré-cirúrgica;
lubrificante sexual; lubrificante vaginal; manteiga de
cacau de uso farmacêutico; massa deformável para
exercício terapêutico; massa e gesso para uso
dentário;
matéria prima
para
a
indústria
farmacêutica; medicamentos administrados via
implante subcutâneo; óleo mineral branco medicinal,
utilizado
na
formulação
de
cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
oxigênio para uso médico; pasta aderente para
capturar e matar ratos; pasta condutora para exames
médicos; pó para molde de dentadura; produto para
detecção imunológica do constituinte da urina e do
sangue; produto para higiene pessoal no préoperatório e no pós-operatório; produto para limpeza
de instrumento médico e odontológico; produto para
limpeza de lente; produto químico para fumigar
[desinfetante]; própole para uso medicinal [xarope];
protetor para cotovelo e calcanhar [uso terapêutico];
quimioterápico; raticida; reagente químico para fim
de diagnóstico; repelente de peste; repelente
higiênico para cão e gato; resina para confecção de
dente; solução eletrolítica para fins medicinais;
solução injetável à base de ácido, sem finalidade
terapêutica, de aplicação intradérmica para cobrir
escara; solução para nutrição parenteral [para uso
medicinal]; spray anti-pulga para animal; substitutivo
do sangue para uso medicinal; substrato metabólico;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em líquido
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; tussígeno (anti ) [medicamento]; uterotrópico (medicamento de
efeito - ); vasoconstritor; vasodilatador; vela
impregnada com substância química repelente de
inseto; vitamina e sais minerais; xampu para animal
com finalidade terapêutica; álcool para uso
farmacêutico; fraldas para animais de estimação;
papel reagente para uso médico ou veterinário;
pesticidas;
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NCL(10) 05 abrasivos dentários; absorventes
higiênicos para menstruação; absorventes internos;
acaricidas; acetato de alumínio para uso
farmacêutico; acetatos para uso farmacêutico; ácido
gálico para uso farmacêutico; ácidos para uso
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farmacêutico; aconitina; açúcar para uso medicinal;
adesivos para capturar moscas; adesivos para
dentaduras; adjuvantes para uso medicinal; água
branca [solução de 1% de subacetato de chumbo];
água de melissa para uso farmacêutico; água do mar
para banhos medicinais; água mineral (sais de -);
águas minerais para uso medicinal; albumina
(alimentos à base de -) para uso medicinal; albumina
(preparações à base de -) para uso medicinal;
albumina (suplemento alimentar de -); alcaçuz
(bastões de -) para uso farmacêutico; alcaçuz para
uso farmacêutico; alcalinos (iodetos -) para uso
farmacêutico; alcalóides para uso medicinal; álcool
para uso medicinal; aldeído fórmico para uso
farmacêutico; aldeídos para uso farmacêutico;
algicidas; alginatos (suplemento alimentar de -);
alginatos para uso medicinal; algodão [chumaço]
para uso medicinal; algodão hidrófilo; algodão para
uso medicinal; alimentos dietéticos (preparações
para -) adaptados para uso medicinal; alimentos
para bebês; amálgamas dentários; amêndoas (leite
de -) para uso farmacêutico; amido para uso
dietético ou farmacêutico; aminoácidos para uso
medicinal; aminoácidos para uso veterinário;
analgésicos; anéis anti-reumáticos; anéis para calos
dos pés; anestésicos; aneto (essência de -) para uso
medicinal; angustura (casca de -) para uso
medicinal; animais (produtos para lavar -); animais
nocivos (preparações para destruir -); animais
nocivos (preparações para destruir -); antiasma (chá
-); antibióticos; anticriptogâmicas (preparações -);
anti-helmínticos;
antioxidantes
(pílulas);
antiparasitárias (preparações -); antiparasitas
(coleiras -) para animais; anti-reumáticas (pulseiras ); anti-reumáticos (anéis -); anti-sépticos bucais para
uso
medicinal;
antisséptico
(algodão
-);
antissépticos; antitraça (papel -); antiúricas
(preparações -); apanha-moscas (papel -); ar
(preparações para purificar o -); asséptico (algodão ); ataduras para curativos; bacterianas (preparações
-) para uso medicinal ou veterinário; bacterianos
(venenos -); bacteriológicas (preparações -) para uso
medicinal e veterinário; balas [doces] medicinais;
balas [doces] para uso medicinal; balsâmicas
(preparações -) para uso medicinal; bálsamo contra
queimadura produzida pelo frio; bálsamos para uso
medicinal; banho (sais de -) para uso medicinal;
banhos (preparações terapêuticas para -); banhos
de água mineral (sais para -); banhos de oxigênio;
banhos medicinais (água do mar para -); bastões
cáusticos; bastões de enxofre [desinfetantes];
bastões hemostáticos; bastões para fumigação;
bebidas dietéticas adaptadas para uso medicinal;
bebidas medicinais; bicarbonato de sódio para uso
farmacêutico; biocidas; biológicas (preparações -)
para uso médico; biológicas (preparações -) para
uso veterinário; bismuto (nitrato básico de -) para
uso farmacêutico; bismuto (preparações de -) para
uso farmacêutico; borracha para uso odontológico;
bromo para uso farmacêutico; broncodilatadoras
(preparações -); bronzeamento (pílulas para -);
cabelo (preparações medicinais para crescimento do
-); cães (loções para -); cães (produtos para lavar -);
cães (repelentes para -); cal (preparações à base de
-) para uso farmacêutico; calças absorventes para
incontinentes; calças higiênicas para menstruação;
calças higiênicas para menstruação; calças
higiênicas para menstruação; calcinha (protetores
para -) [produtos higiênicos]; calcinhas higiênicas
para
menstruação;
caldos
para
culturas
bacteriológicas; calicidas [remédios contra calos];
calomelano;
calos
(preparações
para
-);
camundongos (preparações para matar-); cânfora
para uso medicinal; cantáridas (pó de -); cápsulas
para remédios; carbolíneo [parasiticida]; carvão
vegetal para uso farmacêutico; casca de mangue
para uso farmacêutico; cascas de árvore para uso
farmacêutico; cascos de animal (cimento para -);
caseína (suplemento alimentar de -); caspa
(preparações farmacêuticas para combate à -);
cataplasmas;
cataplasmas
de
mostarda;
cataplasmas de ulnerar (papel para -); catechu para
uso farmacêutico; cáusticos para uso farmacêutico;
cedro para uso como repelente de insetos; célulastronco para fins medicinais; células-tronco para fins
veterinários; cera de moldagem para uso
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odontológico; chás medicinais; cigarros sem tabaco,
para uso medicinal; cimento ósseo para usos
cirúrgico e ortopédico; cimento para cascos de
animal; cimentos dentários; cinchona para uso
medicinal; cintos para toalhas higiênicas; cirúrgicos
(curativos -); cirúrgicos (implantes -) [tecidos vivos];
cirúrgicos (tecidos -); cloral hidratado para uso
farmacêutico; clorofórmio; cocaína; cola para
capturar moscas; coleiras antiparasitas para animais;
colírios; colódio para uso farmacêutico; compressas;
compressas de linho para uso medicinal;
condurango (casca de -) para uso medicinal;
condutores
químicos
para
eletrodos
de
eletrocardiógrafo; constipação (remédios para alívio
de -); contraceptivos químicos; contraste radiológico
(substâncias para -) para uso médico; creme de
tártaro para uso farmacêutico; creosoto para uso
farmacêutico; crescimento do cabelo (preparações
medicinais para -); cultura de tecido biológico para
fins medicinais; cultura de tecido biológico para fins
veterinários; culturas bacteriológicas (caldos para -);
culturas bacteriológicas (meios para -); culturas de
microrganismos para uso medicinal e veterinário;
curare; curativos (artigos para -) [medicinais];
curativos
cirúrgicos;
decocções
para
uso
farmacêutico; dentaduras (adesivos para -);
dentários (abrasivos -); dentários (amálgamas -);
dentários (mástiques -); dentários (vernizes -);
dentição (preparações para facilitar a -); depurativos
(medicamentos -); desinfetantes para sanitários
químicos; desinfetantes para uso higiênico;
desodorantes para roupas e/ou materiais têxteis;
desodorantes, exceto para seres humanos e
animais; detergentes para uso médico; diabéticos
(pão para -), para fins medicinais; diagnóstico
(preparações para -) para uso medicinal; diagnóstico
de gravidez (preparações químicas para -); diástase
para uso medicinal; dietéticas (substâncias -)
adaptadas para uso medicinal; dietéticos (alimentos ) adaptados para uso medicinal; digestivos para uso
farmacêutico; digitalina; dor de cabeça (bastões para
-); dor de cabeça (substâncias para -); drogas para
uso medicinal; elementos traço (preparações de -)
para uso humano ou animal; eletrocardiógrafo
(condutores químicos para eletrodos de -); eletrodos
de eletrocardiógrafo (condutores químicos para -);
elixires [preparações farmacêuticas]; emagrecimento
(pílulas para -); emagrecimento (pílulas para -);
emagrecimento (preparações medicinais para -);
emplastros de mostarda; enxofre (bastões de -)
[desinfetantes]; enzimas (suplemento alimentar de -);
enzimas para uso medicinal; enzimas para uso
veterinário; enzimáticas (preparações -) para uso
medicinal; enzimáticas (preparações -) para uso
veterinário; ergotina para uso farmacêutico; ervadoce para uso medicinal; ervas (chás de -) para uso
medicinal; ervas daninhas (preparações para destruir
-); ervas daninhas (produtos para combater as -);
ervas medicinais; ervas para fumar para uso
medicinal; escapulários para uso cirúrgico;
esparadrapos;
esparadrapos;
esparadrapos;
esparadrapos; esparadrapos para uso medicinal;
esparadrapos para uso medicinal; esparadrapos
para uso medicinal; esparadrapos para uso
medicinal; esponjas vulnerárias; ésteres de celulose
para uso farmacêutico; ésteres para uso
farmacêutico; esterilização (preparações para -);
esterilização do solo (preparações para -);
esteróides;
estojos
de
primeiros
socorros
[completos]; estricnina; éteres de celulose para uso
farmacêutico; éteres para uso farmacêutico;
eucalipto para uso farmacêutico; eucaliptol para uso
farmacêutico; farinha de peixe para uso
farmacêutico; farinhas lácteas [para bebês]; farinhas
para uso farmacêutico; farinhas para uso
farmacêutico;
febrífugos;
fenol
para
uso
farmacêutico;
fermentos
lácticos
para
uso
farmacêutico; fermentos para uso farmacêutico;
ferrugem (preparações químicas para tratar -)
[mangra]; fibras alimentares; fibras alimentares;
fígado de bacalhau (óleo de -); filoxera (preparações
químicas para combate à -); flores de enxofre para
uso farmacêutico; fosfatos para uso farmacêutico;
fraldas calça para bebês; fraldas higiênicas para
incontinentes;
fraldas
para
bebês;
frieiras
(preparações para -); fumar (ervas para -) para uso

medicinal; fumigação (bastões para -); fumigação
(pastilhas para -); fumigação (preparações para -)
para uso medicinal; fungicidas; fungos corrosivos
(preparações para destruir -); gases para uso
medicinal; gaze para curativos; gelatina para uso
medicinal; geléia de petróleo para uso medicinal;
geléia real (suplemento alimentar de -); geléia real
para uso medicinal farmacêutico; genciana para uso
farmacêutico; germe de trigo (suplemento alimentar
de -); germicidas; glicerina para uso medicinal;
glicerofosfatos; glicose (suplemento alimentar de-);
glicose para uso medicinal; goma de mascar para
uso medicinal; goma para uso medicinal; gomasgutas para uso medicinal; gorduras para uso
medicinal; gorduras para uso veterinário; gravidez
(preparações químicas para diagnóstico de -);
guaiacol para uso farmacêutico; gurjum [gurjon,
gurjan] (bálsamo de -) para uso medicinal;
hematogênico;
hematogênico;
hemoglobina;
hemoglobina; hemorróidas (preparações para -);
hemostáticas
(substâncias
-)
[estípticos];
hemostáticos (bastões -); herbicidas; hidrastina;
hidrastinina; hidrófilo (algodão -); higiênicas (calças ) para menstruação; higiênicas (calças -) para
menstruação;
higiênicas
(toalhas
-)
para
menstruação; higiênicos (absorventes -) para
menstruação; hormônios para uso medicinal;
implantes cirúrgicos [tecidos vivos]; impressão
dentária (materiais para -); incenso repelente de
insetos; incontinentes (calças absorventes para -);
incontinentes (fraldas higiênicas para -); infusões
medicinais; inibidor de apetite (pílulas de -);
inseminação artificial (sêmen para -); inseticidas;
insetos (repelentes contra -); iodetos para uso
farmacêutico;
iodo
para
uso
farmacêutico;
iodofórmio; irlanda (musgo da -) para uso medicinal;
isótopos para uso medicinal; jalapa [vegetal];
joanetes (protetores para -); jujubas medicinais;
lácticos (fermentos -) para uso farmacêutico; lactose;
lama medicinal; lama para banhos; larvas (produtos
para exterminar -); laxativos; laxativos; lecitina
(suplemento alimentar de-); lecitina para uso
medicinal; leite (açúcar de -) [lactose]; leite de
amêndoas para uso farmacêutico; leite maltado
(bebidas de -) para uso medicinal; lenços
impregnados com loções farmacêuticas; lentes de
contato (preparações para limpeza de -); lentes de
contato (soluções para -); lesmas (preparações para
exterminar -); lêvedo para uso farmacêutico;
levedura [complemento alimentar]; ligas de metais
preciosos para uso odontológico; limpeza de lentes
de contato (preparações para -); linhaça (farinha de ) para uso farmacêutico; linhaça (suplemento
alimentar de -); linhaça para uso farmacêutico;
linimentos [ungüentos]; loções farmacêuticas (lenços
impregnados com -); loções para uso farmacêutico;
loções para uso veterinário; lubrificantes sexuais;
lupulina para uso farmacêutico; lúpulo (extratos de -)
para uso farmacêutico; magnésia para uso
farmacêutico; malte para uso farmacêutico; mangra
(preparações químicas para tratar -); mástiques
dentários; medicamentos para uso humano;
medicamentos
para
uso
odontológico;
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(bebidas -); medicinais (ervas -); medicinais
(infusões -); medicinais (raízes -); medicinal (óleos
para uso -); meios para culturas bacteriológicas;
meios para culturas bacteriológicas; menstruação
(absorventes higiênicos para -); menstruação
(absorventes internos para -); menstruação (calças
higiênicas para -); menta para uso farmacêutico;
mentol; mercuriais (ungüentos -); microorganismos
(substâncias nutritivas para -); microrganismos
(culturas de -) para uso medicinal e veterinário;
microrganismos (preparações de -) para uso
medicinal e veterinário; mineral (água -) para uso
medicinal; mirabólano (casca de -) para uso
farmacêutico; moderadores de apetite para uso
medicinal; mofo (preparações químicas para tratar -);
moldagem (cera de -) para uso odontológico;
molesquim para uso medicinal; moscas (adesivos
para capturar -); moscas (cola para capturar -);
moscas (produtos para destruir -); mostarda
(cataplasmas de -); mostarda (óleo de -) para uso
medicinal; mostarda para uso farmacêutico; musgo
da irlanda para uso medicinal; narcóticos; nervinos;
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nutricionais (complementos -); nutritivas (substâncias
-) para microorganismos; obturação dentária
(material para -); óleo canforado para uso medicinal;
óleo de fígado de bacalhau; óleo de linhaça
(suplemento alimentar de -); óleo de rícino para uso
medicinal; óleo de terebintina para uso farmacêutico;
óleos para uso medicinal; opiáceos; ópio;
opodeldoque; opoterapia (preparações para -);
ordenhar
(gordura
para
-);
organoterapia
(preparações para -); ouro (amálgamas dentários de
-); oxigênio (banhos de -); oxigênio para fins
medicinais; pão para diabéticos para fins medicinais;
papel antitraça; parasiticidas; pastilhas para
fumigação; pastilhas para uso farmacêutico;
pastilhas para uso farmacêutico; pectina para uso
farmacêutico; pele (preparações farmacêuticas para
cuidar da -); pepsinas para uso farmacêutico;
peptonas para uso farmacêutico; peróxido de
hidrogênio para uso medicinal; pés (remédios
antitranspirantes para os -); petróleo (geléia de -)
para uso medicinal; piretro (pó de -); plasma
sangüíneo; pó de cantáridas; pó de pérola para uso
medicinal; pólen (suplemento alimentar de -);
pomadas para uso medicinal; porcelana para
próteses dentárias; preparações de aloe vera para
uso farmacêutico; preparações de babosa para uso
farmacêutico;
preparações
farmacêuticas;
preparações farmacêuticas para combate à caspa;
preparações para banhos medicinais; preparações
para desodorizar ambientes; preparações para
destruir ervas daninhas; preparações para dimunir a
atividade sexual; preparações para hemorróidas;
preparações para higiene íntima para fins
medicinais; preparações para limpeza dos olhos;
produtos para lavar gado; própolis (suplemento
alimentar de -); própolis para fins farmacêuticos;
proteína (suplemento alimentar de -); proteína
(suplemento de - ) para animais; protetores para
joanetes; protetores para seios [amamentação];
pulseiras para uso medicinal; purgantes; quássia
para uso medicinal; quebracho para uso medicinal;
queimaduras (preparações para tratamento de -);
queimaduras de sol (preparações para -) para uso
farmacêutico; queimaduras de sol (ungüentos para ); químicas (preparações -) para uso farmacêutico;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
químicas (preparações -) para uso veterinário;
químico-farmacêuticas (preparações -); químicos
(condutores -) para eletrodos de eletrocardiógrafo;
químicos (reagentes -) para uso medicinal ou
veterinário; quinino para uso medicinal; quinoleína
para uso medicinal; quinquina para uso medicinal;
rádio para uso medicinal; radioativas (substâncias -)
para uso medicinal; raízes medicinais; ratos (veneno
para -); reagentes químicos para uso medicinal ou
veterinário; remédios (estojos portáteis para -)
[completos]; remédios antitranspirantes para os pés;
repelente de insetos (incenso -); repelentes contra
insetos; repelentes para cães; roupas (desodorantes
para -) e/ou materiais têxteis; ruibarbo (raízes de -)
para uso farmacêutico; sais aromáticos; sais de água
mineral; sais de potássio para uso medicinal; sais de
sódio para uso medicinal; sais para banhos de água
mineral; sais para uso medicinal; salsaparrilha [para
uso medicinal]; sangue para uso medicinal;
sanguessugas para uso medicinal; sanguíneo
(plasma -); sedativos; sedimento medicinal [lama];
seios (protetores para -) [amamentação]; sêmen
para inseminação artificial; sicativos [agentes
secantes] para uso medicinal; sinapismos;
sinapismos (papel para -); solo (preparações para
esterilização do -); soluções para lentes de contato;
solventes para remover esparadrapo; soporíferos;
soros; soroterápicos (medicamentos -); sprays
refrescantes para uso medicinal; subacetato de
chumbo (solução de 1% de -) [água branca];
subprodutos do processamento de grãos de cereais
para fins dietéticos ou medicinais; sulfonamidas
[medicamentos]; suplemento alimentar para animais;
suplementos alimentares minerais; supositórios;
tabaco (cigarros sem -), para uso medicinal; tabaco
(extratos de -) [inseticidas]; tapa-olhos para uso
medicinal; tártaro para uso farmacêutico; tecidos
cirúrgicos; tecidos cirúrgicos; terebintina para uso
farmacêutico; termal (água -); têxteis (desodorantes
para roupas e /ou materiais -); timol para uso
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farmacêutico; tintura de iodo; tinturas para uso
medicinal; toalhas higiênicas para menstruação;
toalhas higiênicas para menstruação; tônicos
[medicamento]; traças (substâncias contra -);
tranqüilizantes; transpiração (remédios contra -);
ulner (casca de -); ulnerarias (esponjas -); ungüentos
para uso farmacêutico; vacinas; vaginal (produtos
para lavagem -); vegetais (fibras -) comestíveis [não
nutritivas]; venenos; vermífugos; vernizes dentários;
verrugas (lápis anti-); vesicantes; veterinárias
(preparações -); vinha (produtos químicos para
combater doenças da -); vitaminas (preparações
para -); xaropes para uso farmacêutico; absorvente
feminino; absorvente higiênico; absorvente para
incontinência urinária; absorvente para uso pósoperatório; absorvente para uso pós-parto; ácido
glicólico
usado
como
medicamento;
acne
[medicamento para combate à -]; adesivo de uso
médico para cicatrização; adesivo odontológico;
agente analgésico; agente antialérgico, antipirético e
antiinflamatório; aglutinina [medicamento]; água
boricada; água destilada para uso farmacêutico;
água oxigenada de uso medicinal; alcoolismo
[medicamento contra o -]; alimento para bebê à base
de carne, ave e ovo; alimento para bebê à base de
fruta, verdura, legume e cereal; alimento para bebês
à base de peixe, carne, ave, ovo, fruta, verdura,
legume e cereais; alimento para bebês em
condições especiais; aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; anabolizante;
angina
do
peito
[medicamento
para
-];
anticoncepcional
para
animal;
anticorpos;
antifúngico; antígeno; antimofo; apara de cedro
aromático para repelir traça e outros insetos;
ativador hormonal; atrativo de peste [pesticida];
bactericida; bálsamo e óleo descongestionante nasal
e bronquial para uso externo; bálsamo e óleo para
alívio da dor e coceira para uso externo; banho de
espuma (preparações para - ), para uso medicinal;
banho de imersão de uso animal (preparações para ), para uso medicinal; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), para uso medicinal;
baraticida; barra dietética para suplementação
nutricional, para fins medicinais; basilicão [ungüento
supurativo composto de cera, azeite, pez e resina];
bloco e apara de cedro aromático para repelir traça e
outros
insetos;
bloqueador
dos
órgãos
hematopoiéticos
[medicamento];
bloqueador
neuromuscular [medicamento]; brinco inseticida para
animal; câncer [medicamento para o tratamento de ]; cápsula de alga marinha para uso medicinal;
cápsula para medicamento; cardioestimulante
[medicamento];
cardiotônico
[medicamento];
carrapaticida; castrador químico para animal;
catártico [medicamento de qualidade purgativa mais
forte que o laxante]; cera para modelar [dentista];
chá de erva medicinal; cimento para uso
odontológico; clister para uso humano; clister para
uso veterinário; coagulante; colagogo ou colerético;
colar magnético uso medicinal; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
composição de aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; defensivo
agrícola; descolesterolizante; desinfetante comum ou
para uso hospitalar; desinfetante para uso tópico
(medicamento); dispositivo intravaginal para animal;
diurético; emético e antiemético; erva para banho
medicinal; erva para infusão medicinal; estimulante
da respiração; estimulante do apetite; eupéptico
carminativo e obesígeno; excipiente para produto
farmacêutico [substância que une base e veículo];
expectorante; faixa para uso cirúrgico ou curativo;
fluoreto para tratamento dentário; gel anti-séptico
para aliviar a dor; gel anti-séptico para o combate ao
vício do fumo; hipnoanalgésico; hipnótico [sonífero];
hormônio para o tratamento de insuficiência
testicular; imunoglobulina; imunosoro; inalante;
inibidor do metabolismo; inibidor hormonal; kit para
diagnóstico médico; kit para enema [clister]; kit para
enema [clister] para uso veterinário; lenços
umedecidos antibacterianos para uso hospitalar;
liberador hormonal; líquido antibacteriano para
higiene hospitalar; loção para assepsia pré-cirúrgica;
lubrificante sexual; lubrificante vaginal; manteiga de
cacau de uso farmacêutico; massa deformável para
exercício terapêutico; massa e gesso para uso

dentário;
matéria prima
para
a
indústria
farmacêutica; medicamentos administrados via
implante subcutâneo; óleo mineral branco medicinal,
utilizado
na
formulação
de
cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
oxigênio para uso médico; pasta aderente para
capturar e matar ratos; pasta condutora para exames
médicos; pó para molde de dentadura; produto para
detecção imunológica do constituinte da urina e do
sangue; produto para higiene pessoal no préoperatório e no pós-operatório; produto para limpeza
de instrumento médico e odontológico; produto para
limpeza de lente; produto químico para fumigar
[desinfetante]; própole para uso medicinal [xarope];
protetor para cotovelo e calcanhar [uso terapêutico];
quimioterápico; raticida; reagente químico para fim
de diagnóstico; repelente de peste; repelente
higiênico para cão e gato; resina para confecção de
dente; solução eletrolítica para fins medicinais;
solução injetável à base de ácido, sem finalidade
terapêutica, de aplicação intradérmica para cobrir
escara; solução para nutrição parenteral [para uso
medicinal]; spray anti-pulga para animal; substitutivo
do sangue para uso medicinal; substrato metabólico;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em líquido
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; tussígeno (anti ) [medicamento]; uterotrópico (medicamento de
efeito - ); vasoconstritor; vasodilatador; vela
impregnada com substância química repelente de
inseto; vitamina e sais minerais; xampu para animal
com finalidade terapêutica; álcool para uso
farmacêutico; fraldas para animais de estimação;
papel reagente para uso médico ou veterinário;
pesticidas;
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comércio varejista; comparação de preços [informação em]; comparação de preços [consultoria em]; comparação de preços [assessoria em]; comparação de preços; decoração
de vitrines - [informação em]; decoração de vitrines [consultoria em]; decoração de vitrines - [assessoria
em]; decoração de vitrines; demonstração de
produtos - [informação em]; demonstração de
produtos - [consultoria em]; demonstração de
produtos - [assessoria em]; demonstração de
produtos; distribuição de amostras - [informação em];
distribuição de amostras - [consultoria em];
distribuição de amostras - [assessoria em];
distribuição de amostras; espaço publicitário (aluguel
de -) - [informação em]; espaço publicitário (aluguel
de -) - [consultoria em]; espaço publicitário (aluguel
de -) - [assessoria em]; espaço publicitário (aluguel
de -); eventos de moda para fins promocionais
(organização de-) - [informação em]; eventos de
moda para fins promocionais (organização de-) [consultoria em]; eventos de moda para fins
promocionais (organização de-) - [assessoria em];
eventos de moda para fins promocionais
(organização de-); exposições (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários - [informação
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em]; exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [consultoria em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; preços (comparação de-) - [informação
em]; preços (comparação de-) - [consultoria em];
preços (comparação de-) - [assessoria em]; preços
(comparação de-); apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista [ompi] - [informação em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista [ompi] - [consultoria em];
apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [ompi] [assessoria em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista [ompi]; comércio (através de qualquer meio)
de adesivos para papelaria ou para uso doméstico [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de adesivos para papelaria ou para
uso doméstico - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de adesivos para papelaria ou
para uso doméstico; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho] [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alfinetes e agulhas [artigos de armarinho];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de aparelhos de iluminação [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de iluminação - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de iluminação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos cinematográficos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
joalheria - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de artigos
de joalheria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de botões [artigos de armarinho] [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de botões [artigos de armarinho] - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho] - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de botões [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
couro - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de couro - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de couro - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de couro;
comércio (através de qualquer meio) de decorações
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para árvores de natal - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de decorações para
árvores de natal - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de decorações para árvores de
natal - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de decorações para árvores de natal;
comércio (através de qualquer meio) de fitas e laços
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fitas e laços [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fitas e laços; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de flores artificiais - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de flores artificiais;
comércio (através de qualquer meio) de fotografias [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fotografias [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias; comércio (através de qualquer
meio) de pedras preciosas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de pedras
preciosas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de pedras preciosas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de pedras
preciosas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de matérias plásticas; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
papel ou papelão; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de vime - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de vime - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos feitos de vime [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de vime; comércio (através
de qualquer meio) de produtos têxteis - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de produtos têxteis - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de rendas e bordados - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de rendas e
bordados - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de rendas e bordados - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de rendas
e bordados; comércio (através de qualquer meio) de
tecidos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de tecidos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de tecidos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos; desfile de moda com fim
publicitário - [informação em]; desfile de moda com
fim publicitário - [consultoria em]; desfile de moda
com fim publicitário - [assessoria em]; desfile de
moda com fim publicitário; distribuição de brindes [informação em]; distribuição de brindes [consultoria em]; distribuição de brindes - [assessoria
em]; distribuição de brindes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905819241 24/01/2013
003
Tit.BIOGENESIS BAGÓ S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439563
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGOPELL
NCL(10) 05 abrasivos dentários; absorventes
higiênicos para menstruação; absorventes internos;
acaricidas; acetato de alumínio para uso
farmacêutico; acetatos para uso farmacêutico; ácido
gálico para uso farmacêutico; ácidos para uso

farmacêutico; aconitina; açúcar para uso medicinal;
adesivos para capturar moscas; adesivos para
dentaduras; adjuvantes para uso medicinal; água
branca [solução de 1% de subacetato de chumbo];
água de melissa para uso farmacêutico; água do mar
para banhos medicinais; água mineral (sais de -);
águas minerais para uso medicinal; albumina
(alimentos à base de -) para uso medicinal; albumina
(preparações à base de -) para uso medicinal;
albumina (suplemento alimentar de -); alcaçuz
(bastões de -) para uso farmacêutico; alcaçuz para
uso farmacêutico; alcalinos (iodetos -) para uso
farmacêutico; alcalóides para uso medicinal; álcool
para uso medicinal; aldeído fórmico para uso
farmacêutico; aldeídos para uso farmacêutico;
algicidas; alginatos (suplemento alimentar de -);
alginatos para uso medicinal; algodão [chumaço]
para uso medicinal; algodão hidrófilo; algodão para
uso medicinal; alimentos dietéticos (preparações
para -) adaptados para uso medicinal; alimentos
para bebês; amálgamas dentários; amêndoas (leite
de -) para uso farmacêutico; amido para uso
dietético ou farmacêutico; aminoácidos para uso
medicinal; aminoácidos para uso veterinário;
analgésicos; anéis anti-reumáticos; anéis para calos
dos pés; anestésicos; aneto (essência de -) para uso
medicinal; angustura (casca de -) para uso
medicinal; animais (produtos para lavar -); animais
nocivos (preparações para destruir -); animais
nocivos (preparações para destruir -); antiasma (chá
-); antibióticos; anticriptogâmicas (preparações -);
anti-helmínticos;
antioxidantes
(pílulas);
antiparasitárias (preparações -); antiparasitas
(coleiras -) para animais; anti-reumáticas (pulseiras ); anti-reumáticos (anéis -); anti-sépticos bucais para
uso
medicinal;
antisséptico
(algodão
-);
antissépticos; antitraça (papel -); antiúricas
(preparações -); apanha-moscas (papel -); ar
(preparações para purificar o -); asséptico (algodão ); ataduras para curativos; bacterianas (preparações
-) para uso medicinal ou veterinário; bacterianos
(venenos -); bacteriológicas (preparações -) para uso
medicinal e veterinário; balas [doces] medicinais;
balas [doces] para uso medicinal; balsâmicas
(preparações -) para uso medicinal; bálsamo contra
queimadura produzida pelo frio; bálsamos para uso
medicinal; banho (sais de -) para uso medicinal;
banhos (preparações terapêuticas para -); banhos
de água mineral (sais para -); banhos de oxigênio;
banhos medicinais (água do mar para -); bastões
cáusticos; bastões de enxofre [desinfetantes];
bastões hemostáticos; bastões para fumigação;
bebidas dietéticas adaptadas para uso medicinal;
bebidas medicinais; bicarbonato de sódio para uso
farmacêutico; biocidas; biológicas (preparações -)
para uso médico; biológicas (preparações -) para
uso veterinário; bismuto (nitrato básico de -) para
uso farmacêutico; bismuto (preparações de -) para
uso farmacêutico; borracha para uso odontológico;
bromo para uso farmacêutico; broncodilatadoras
(preparações -); bronzeamento (pílulas para -);
cabelo (preparações medicinais para crescimento do
-); cães (loções para -); cães (produtos para lavar -);
cães (repelentes para -); cal (preparações à base de
-) para uso farmacêutico; calças absorventes para
incontinentes; calças higiênicas para menstruação;
calças higiênicas para menstruação; calças
higiênicas para menstruação; calcinha (protetores
para -) [produtos higiênicos]; calcinhas higiênicas
para
menstruação;
caldos
para
culturas
bacteriológicas; calicidas [remédios contra calos];
calomelano;
calos
(preparações
para
-);
camundongos (preparações para matar-); cânfora
para uso medicinal; cantáridas (pó de -); cápsulas
para remédios; carbolíneo [parasiticida]; carvão
vegetal para uso farmacêutico; casca de mangue
para uso farmacêutico; cascas de árvore para uso
farmacêutico; cascos de animal (cimento para -);
caseína (suplemento alimentar de -); caspa
(preparações farmacêuticas para combate à -);
cataplasmas;
cataplasmas
de
mostarda;
cataplasmas de ulnerar (papel para -); catechu para
uso farmacêutico; cáusticos para uso farmacêutico;
cedro para uso como repelente de insetos; célulastronco para fins medicinais; células-tronco para fins
veterinários; cera de moldagem para uso
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odontológico; chás medicinais; cigarros sem tabaco,
para uso medicinal; cimento ósseo para usos
cirúrgico e ortopédico; cimento para cascos de
animal; cimentos dentários; cinchona para uso
medicinal; cintos para toalhas higiênicas; cirúrgicos
(curativos -); cirúrgicos (implantes -) [tecidos vivos];
cirúrgicos (tecidos -); cloral hidratado para uso
farmacêutico; clorofórmio; cocaína; cola para
capturar moscas; coleiras antiparasitas para animais;
colírios; colódio para uso farmacêutico; compressas;
compressas de linho para uso medicinal;
condurango (casca de -) para uso medicinal;
condutores
químicos
para
eletrodos
de
eletrocardiógrafo; constipação (remédios para alívio
de -); contraceptivos químicos; contraste radiológico
(substâncias para -) para uso médico; creme de
tártaro para uso farmacêutico; creosoto para uso
farmacêutico; crescimento do cabelo (preparações
medicinais para -); cultura de tecido biológico para
fins medicinais; cultura de tecido biológico para fins
veterinários; culturas bacteriológicas (caldos para -);
culturas bacteriológicas (meios para -); culturas de
microrganismos para uso medicinal e veterinário;
curare; curativos (artigos para -) [medicinais];
curativos
cirúrgicos;
decocções
para
uso
farmacêutico; dentaduras (adesivos para -);
dentários (abrasivos -); dentários (amálgamas -);
dentários (mástiques -); dentários (vernizes -);
dentição (preparações para facilitar a -); depurativos
(medicamentos -); desinfetantes para sanitários
químicos; desinfetantes para uso higiênico;
desodorantes para roupas e/ou materiais têxteis;
desodorantes, exceto para seres humanos e
animais; detergentes para uso médico; diabéticos
(pão para -), para fins medicinais; diagnóstico
(preparações para -) para uso medicinal; diagnóstico
de gravidez (preparações químicas para -); diástase
para uso medicinal; dietéticas (substâncias -)
adaptadas para uso medicinal; dietéticos (alimentos ) adaptados para uso medicinal; digestivos para uso
farmacêutico; digitalina; dor de cabeça (bastões para
-); dor de cabeça (substâncias para -); drogas para
uso medicinal; elementos traço (preparações de -)
para uso humano ou animal; eletrocardiógrafo
(condutores químicos para eletrodos de -); eletrodos
de eletrocardiógrafo (condutores químicos para -);
elixires [preparações farmacêuticas]; emagrecimento
(pílulas para -); emagrecimento (pílulas para -);
emagrecimento (preparações medicinais para -);
emplastros de mostarda; enxofre (bastões de -)
[desinfetantes]; enzimas (suplemento alimentar de -);
enzimas para uso medicinal; enzimas para uso
veterinário; enzimáticas (preparações -) para uso
medicinal; enzimáticas (preparações -) para uso
veterinário; ergotina para uso farmacêutico; ervadoce para uso medicinal; ervas (chás de -) para uso
medicinal; ervas daninhas (preparações para destruir
-); ervas daninhas (produtos para combater as -);
ervas medicinais; ervas para fumar para uso
medicinal; escapulários para uso cirúrgico;
esparadrapos;
esparadrapos;
esparadrapos;
esparadrapos; esparadrapos para uso medicinal;
esparadrapos para uso medicinal; esparadrapos
para uso medicinal; esparadrapos para uso
medicinal; esponjas vulnerárias; ésteres de celulose
para uso farmacêutico; ésteres para uso
farmacêutico; esterilização (preparações para -);
esterilização do solo (preparações para -);
esteróides;
estojos
de
primeiros
socorros
[completos]; estricnina; éteres de celulose para uso
farmacêutico; éteres para uso farmacêutico;
eucalipto para uso farmacêutico; eucaliptol para uso
farmacêutico; farinha de peixe para uso
farmacêutico; farinhas lácteas [para bebês]; farinhas
para uso farmacêutico; farinhas para uso
farmacêutico;
febrífugos;
fenol
para
uso
farmacêutico;
fermentos
lácticos
para
uso
farmacêutico; fermentos para uso farmacêutico;
ferrugem (preparações químicas para tratar -)
[mangra]; fibras alimentares; fibras alimentares;
fígado de bacalhau (óleo de -); filoxera (preparações
químicas para combate à -); flores de enxofre para
uso farmacêutico; fosfatos para uso farmacêutico;
fraldas calça para bebês; fraldas higiênicas para
incontinentes;
fraldas
para
bebês;
frieiras
(preparações para -); fumar (ervas para -) para uso
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medicinal; fumigação (bastões para -); fumigação
(pastilhas para -); fumigação (preparações para -)
para uso medicinal; fungicidas; fungos corrosivos
(preparações para destruir -); gases para uso
medicinal; gaze para curativos; gelatina para uso
medicinal; geléia de petróleo para uso medicinal;
geléia real (suplemento alimentar de -); geléia real
para uso medicinal farmacêutico; genciana para uso
farmacêutico; germe de trigo (suplemento alimentar
de -); germicidas; glicerina para uso medicinal;
glicerofosfatos; glicose (suplemento alimentar de-);
glicose para uso medicinal; goma de mascar para
uso medicinal; goma para uso medicinal; gomasgutas para uso medicinal; gorduras para uso
medicinal; gorduras para uso veterinário; gravidez
(preparações químicas para diagnóstico de -);
guaiacol para uso farmacêutico; gurjum [gurjon,
gurjan] (bálsamo de -) para uso medicinal;
hematogênico;
hematogênico;
hemoglobina;
hemoglobina; hemorróidas (preparações para -);
hemostáticas
(substâncias
-)
[estípticos];
hemostáticos (bastões -); herbicidas; hidrastina;
hidrastinina; hidrófilo (algodão -); higiênicas (calças ) para menstruação; higiênicas (calças -) para
menstruação;
higiênicas
(toalhas
-)
para
menstruação; higiênicos (absorventes -) para
menstruação; hormônios para uso medicinal;
implantes cirúrgicos [tecidos vivos]; impressão
dentária (materiais para -); incenso repelente de
insetos; incontinentes (calças absorventes para -);
incontinentes (fraldas higiênicas para -); infusões
medicinais; inibidor de apetite (pílulas de -);
inseminação artificial (sêmen para -); inseticidas;
insetos (repelentes contra -); iodetos para uso
farmacêutico;
iodo
para
uso
farmacêutico;
iodofórmio; irlanda (musgo da -) para uso medicinal;
isótopos para uso medicinal; jalapa [vegetal];
joanetes (protetores para -); jujubas medicinais;
lácticos (fermentos -) para uso farmacêutico; lactose;
lama medicinal; lama para banhos; larvas (produtos
para exterminar -); laxativos; laxativos; lecitina
(suplemento alimentar de-); lecitina para uso
medicinal; leite (açúcar de -) [lactose]; leite de
amêndoas para uso farmacêutico; leite maltado
(bebidas de -) para uso medicinal; lenços
impregnados com loções farmacêuticas; lentes de
contato (preparações para limpeza de -); lentes de
contato (soluções para -); lesmas (preparações para
exterminar -); lêvedo para uso farmacêutico;
levedura [complemento alimentar]; ligas de metais
preciosos para uso odontológico; limpeza de lentes
de contato (preparações para -); linhaça (farinha de ) para uso farmacêutico; linhaça (suplemento
alimentar de -); linhaça para uso farmacêutico;
linimentos [ungüentos]; loções farmacêuticas (lenços
impregnados com -); loções para uso farmacêutico;
loções para uso veterinário; lubrificantes sexuais;
lupulina para uso farmacêutico; lúpulo (extratos de -)
para uso farmacêutico; magnésia para uso
farmacêutico; malte para uso farmacêutico; mangra
(preparações químicas para tratar -); mástiques
dentários; medicamentos para uso humano;
medicamentos
para
uso
odontológico;
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(bebidas -); medicinais (ervas -); medicinais
(infusões -); medicinais (raízes -); medicinal (óleos
para uso -); meios para culturas bacteriológicas;
meios para culturas bacteriológicas; menstruação
(absorventes higiênicos para -); menstruação
(absorventes internos para -); menstruação (calças
higiênicas para -); menta para uso farmacêutico;
mentol; mercuriais (ungüentos -); microorganismos
(substâncias nutritivas para -); microrganismos
(culturas de -) para uso medicinal e veterinário;
microrganismos (preparações de -) para uso
medicinal e veterinário; mineral (água -) para uso
medicinal; mirabólano (casca de -) para uso
farmacêutico; moderadores de apetite para uso
medicinal; mofo (preparações químicas para tratar -);
moldagem (cera de -) para uso odontológico;
molesquim para uso medicinal; moscas (adesivos
para capturar -); moscas (cola para capturar -);
moscas (produtos para destruir -); mostarda
(cataplasmas de -); mostarda (óleo de -) para uso
medicinal; mostarda para uso farmacêutico; musgo
da irlanda para uso medicinal; narcóticos; nervinos;

nutricionais (complementos -); nutritivas (substâncias
-) para microorganismos; obturação dentária
(material para -); óleo canforado para uso medicinal;
óleo de fígado de bacalhau; óleo de linhaça
(suplemento alimentar de -); óleo de rícino para uso
medicinal; óleo de terebintina para uso farmacêutico;
óleos para uso medicinal; opiáceos; ópio;
opodeldoque; opoterapia (preparações para -);
ordenhar
(gordura
para
-);
organoterapia
(preparações para -); ouro (amálgamas dentários de
-); oxigênio (banhos de -); oxigênio para fins
medicinais; pão para diabéticos para fins medicinais;
papel antitraça; parasiticidas; pastilhas para
fumigação; pastilhas para uso farmacêutico;
pastilhas para uso farmacêutico; pectina para uso
farmacêutico; pele (preparações farmacêuticas para
cuidar da -); pepsinas para uso farmacêutico;
peptonas para uso farmacêutico; peróxido de
hidrogênio para uso medicinal; pés (remédios
antitranspirantes para os -); petróleo (geléia de -)
para uso medicinal; piretro (pó de -); plasma
sangüíneo; pó de cantáridas; pó de pérola para uso
medicinal; pólen (suplemento alimentar de -);
pomadas para uso medicinal; porcelana para
próteses dentárias; preparações de aloe vera para
uso farmacêutico; preparações de babosa para uso
farmacêutico;
preparações
farmacêuticas;
preparações farmacêuticas para combate à caspa;
preparações para banhos medicinais; preparações
para desodorizar ambientes; preparações para
destruir ervas daninhas; preparações para dimunir a
atividade sexual; preparações para hemorróidas;
preparações para higiene íntima para fins
medicinais; preparações para limpeza dos olhos;
produtos para lavar gado; própolis (suplemento
alimentar de -); própolis para fins farmacêuticos;
proteína (suplemento alimentar de -); proteína
(suplemento de - ) para animais; protetores para
joanetes; protetores para seios [amamentação];
pulseiras para uso medicinal; purgantes; quássia
para uso medicinal; quebracho para uso medicinal;
queimaduras (preparações para tratamento de -);
queimaduras de sol (preparações para -) para uso
farmacêutico; queimaduras de sol (ungüentos para ); químicas (preparações -) para uso farmacêutico;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
químicas (preparações -) para uso veterinário;
químico-farmacêuticas (preparações -); químicos
(condutores -) para eletrodos de eletrocardiógrafo;
químicos (reagentes -) para uso medicinal ou
veterinário; quinino para uso medicinal; quinoleína
para uso medicinal; quinquina para uso medicinal;
rádio para uso medicinal; radioativas (substâncias -)
para uso medicinal; raízes medicinais; ratos (veneno
para -); reagentes químicos para uso medicinal ou
veterinário; remédios (estojos portáteis para -)
[completos]; remédios antitranspirantes para os pés;
repelente de insetos (incenso -); repelentes contra
insetos; repelentes para cães; roupas (desodorantes
para -) e/ou materiais têxteis; ruibarbo (raízes de -)
para uso farmacêutico; sais aromáticos; sais de água
mineral; sais de potássio para uso medicinal; sais de
sódio para uso medicinal; sais para banhos de água
mineral; sais para uso medicinal; salsaparrilha [para
uso medicinal]; sangue para uso medicinal;
sanguessugas para uso medicinal; sanguíneo
(plasma -); sedativos; sedimento medicinal [lama];
seios (protetores para -) [amamentação]; sêmen
para inseminação artificial; sicativos [agentes
secantes] para uso medicinal; sinapismos;
sinapismos (papel para -); solo (preparações para
esterilização do -); soluções para lentes de contato;
solventes para remover esparadrapo; soporíferos;
soros; soroterápicos (medicamentos -); sprays
refrescantes para uso medicinal; subacetato de
chumbo (solução de 1% de -) [água branca];
subprodutos do processamento de grãos de cereais
para fins dietéticos ou medicinais; sulfonamidas
[medicamentos]; suplemento alimentar para animais;
suplementos alimentares minerais; supositórios;
tabaco (cigarros sem -), para uso medicinal; tabaco
(extratos de -) [inseticidas]; tapa-olhos para uso
medicinal; tártaro para uso farmacêutico; tecidos
cirúrgicos; tecidos cirúrgicos; terebintina para uso
farmacêutico; termal (água -); têxteis (desodorantes
para roupas e /ou materiais -); timol para uso
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farmacêutico; tintura de iodo; tinturas para uso
medicinal; toalhas higiênicas para menstruação;
toalhas higiênicas para menstruação; tônicos
[medicamento]; traças (substâncias contra -);
tranqüilizantes; transpiração (remédios contra -);
ulner (casca de -); ulnerarias (esponjas -); ungüentos
para uso farmacêutico; vacinas; vaginal (produtos
para lavagem -); vegetais (fibras -) comestíveis [não
nutritivas]; venenos; vermífugos; vernizes dentários;
verrugas (lápis anti-); vesicantes; veterinárias
(preparações -); vinha (produtos químicos para
combater doenças da -); vitaminas (preparações
para -); xaropes para uso farmacêutico; absorvente
feminino; absorvente higiênico; absorvente para
incontinência urinária; absorvente para uso pósoperatório; absorvente para uso pós-parto; ácido
glicólico
usado
como
medicamento;
acne
[medicamento para combate à -]; adesivo de uso
médico para cicatrização; adesivo odontológico;
agente analgésico; agente antialérgico, antipirético e
antiinflamatório; aglutinina [medicamento]; água
boricada; água destilada para uso farmacêutico;
água oxigenada de uso medicinal; alcoolismo
[medicamento contra o -]; alimento para bebê à base
de carne, ave e ovo; alimento para bebê à base de
fruta, verdura, legume e cereal; alimento para bebês
à base de peixe, carne, ave, ovo, fruta, verdura,
legume e cereais; alimento para bebês em
condições especiais; aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; anabolizante;
angina
do
peito
[medicamento
para
-];
anticoncepcional
para
animal;
anticorpos;
antifúngico; antígeno; antimofo; apara de cedro
aromático para repelir traça e outros insetos;
ativador hormonal; atrativo de peste [pesticida];
bactericida; bálsamo e óleo descongestionante nasal
e bronquial para uso externo; bálsamo e óleo para
alívio da dor e coceira para uso externo; banho de
espuma (preparações para - ), para uso medicinal;
banho de imersão de uso animal (preparações para ), para uso medicinal; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), para uso medicinal;
baraticida; barra dietética para suplementação
nutricional, para fins medicinais; basilicão [ungüento
supurativo composto de cera, azeite, pez e resina];
bloco e apara de cedro aromático para repelir traça e
outros
insetos;
bloqueador
dos
órgãos
hematopoiéticos
[medicamento];
bloqueador
neuromuscular [medicamento]; brinco inseticida para
animal; câncer [medicamento para o tratamento de ]; cápsula de alga marinha para uso medicinal;
cápsula para medicamento; cardioestimulante
[medicamento];
cardiotônico
[medicamento];
carrapaticida; castrador químico para animal;
catártico [medicamento de qualidade purgativa mais
forte que o laxante]; cera para modelar [dentista];
chá de erva medicinal; cimento para uso
odontológico; clister para uso humano; clister para
uso veterinário; coagulante; colagogo ou colerético;
colar magnético uso medicinal; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
composição de aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; defensivo
agrícola; descolesterolizante; desinfetante comum ou
para uso hospitalar; desinfetante para uso tópico
(medicamento); dispositivo intravaginal para animal;
diurético; emético e antiemético; erva para banho
medicinal; erva para infusão medicinal; estimulante
da respiração; estimulante do apetite; eupéptico
carminativo e obesígeno; excipiente para produto
farmacêutico [substância que une base e veículo];
expectorante; faixa para uso cirúrgico ou curativo;
fluoreto para tratamento dentário; gel anti-séptico
para aliviar a dor; gel anti-séptico para o combate ao
vício do fumo; hipnoanalgésico; hipnótico [sonífero];
hormônio para o tratamento de insuficiência
testicular; imunoglobulina; imunosoro; inalante;
inibidor do metabolismo; inibidor hormonal; kit para
diagnóstico médico; kit para enema [clister]; kit para
enema [clister] para uso veterinário; lenços
umedecidos antibacterianos para uso hospitalar;
liberador hormonal; líquido antibacteriano para
higiene hospitalar; loção para assepsia pré-cirúrgica;
lubrificante sexual; lubrificante vaginal; manteiga de
cacau de uso farmacêutico; massa deformável para
exercício terapêutico; massa e gesso para uso
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dentário;
matéria prima
para
a
indústria
farmacêutica; medicamentos administrados via
implante subcutâneo; óleo mineral branco medicinal,
utilizado
na
formulação
de
cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
oxigênio para uso médico; pasta aderente para
capturar e matar ratos; pasta condutora para exames
médicos; pó para molde de dentadura; produto para
detecção imunológica do constituinte da urina e do
sangue; produto para higiene pessoal no préoperatório e no pós-operatório; produto para limpeza
de instrumento médico e odontológico; produto para
limpeza de lente; produto químico para fumigar
[desinfetante]; própole para uso medicinal [xarope];
protetor para cotovelo e calcanhar [uso terapêutico];
quimioterápico; raticida; reagente químico para fim
de diagnóstico; repelente de peste; repelente
higiênico para cão e gato; resina para confecção de
dente; solução eletrolítica para fins medicinais;
solução injetável à base de ácido, sem finalidade
terapêutica, de aplicação intradérmica para cobrir
escara; solução para nutrição parenteral [para uso
medicinal]; spray anti-pulga para animal; substitutivo
do sangue para uso medicinal; substrato metabólico;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em líquido
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; tussígeno (anti ) [medicamento]; uterotrópico (medicamento de
efeito - ); vasoconstritor; vasodilatador; vela
impregnada com substância química repelente de
inseto; vitamina e sais minerais; xampu para animal
com finalidade terapêutica; álcool para uso
farmacêutico; fraldas para animais de estimação;
papel reagente para uso médico ou veterinário;
pesticidas;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.905819268 24/01/2013
003
Tit.BIOGENESIS BAGÓ S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439563
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGO AD3E
NCL(10) 05 abrasivos dentários; absorventes
higiênicos para menstruação; absorventes internos;
acaricidas; acetato de alumínio para uso
farmacêutico; acetatos para uso farmacêutico; ácido
gálico para uso farmacêutico; ácidos para uso
farmacêutico; aconitina; açúcar para uso medicinal;
adesivos para capturar moscas; adesivos para
dentaduras; adjuvantes para uso medicinal; água
branca [solução de 1% de subacetato de chumbo];
água de melissa para uso farmacêutico; água do mar
para banhos medicinais; água mineral (sais de -);
águas minerais para uso medicinal; albumina
(alimentos à base de -) para uso medicinal; albumina
(preparações à base de -) para uso medicinal;
albumina (suplemento alimentar de -); alcaçuz
(bastões de -) para uso farmacêutico; alcaçuz para
uso farmacêutico; alcalinos (iodetos -) para uso
farmacêutico; alcalóides para uso medicinal; álcool
para uso medicinal; aldeído fórmico para uso
farmacêutico; aldeídos para uso farmacêutico;
algicidas; alginatos (suplemento alimentar de -);
alginatos para uso medicinal; algodão [chumaço]
para uso medicinal; algodão hidrófilo; algodão para
uso medicinal; alimentos dietéticos (preparações
para -) adaptados para uso medicinal; alimentos
para bebês; amálgamas dentários; amêndoas (leite
de -) para uso farmacêutico; amido para uso
dietético ou farmacêutico; aminoácidos para uso
medicinal; aminoácidos para uso veterinário;
analgésicos; anéis anti-reumáticos; anéis para calos
dos pés; anestésicos; aneto (essência de -) para uso
medicinal; angustura (casca de -) para uso
medicinal; animais (produtos para lavar -); animais
nocivos (preparações para destruir -); animais
nocivos (preparações para destruir -); antiasma (chá
-); antibióticos; anticriptogâmicas (preparações -);
anti-helmínticos;
antioxidantes
(pílulas);
antiparasitárias (preparações -); antiparasitas
(coleiras -) para animais; anti-reumáticas (pulseiras -

); anti-reumáticos (anéis -); anti-sépticos bucais para
uso
medicinal;
antisséptico
(algodão
-);
antissépticos; antitraça (papel -); antiúricas
(preparações -); apanha-moscas (papel -); ar
(preparações para purificar o -); asséptico (algodão ); ataduras para curativos; bacterianas (preparações
-) para uso medicinal ou veterinário; bacterianos
(venenos -); bacteriológicas (preparações -) para uso
medicinal e veterinário; balas [doces] medicinais;
balas [doces] para uso medicinal; balsâmicas
(preparações -) para uso medicinal; bálsamo contra
queimadura produzida pelo frio; bálsamos para uso
medicinal; banho (sais de -) para uso medicinal;
banhos (preparações terapêuticas para -); banhos
de água mineral (sais para -); banhos de oxigênio;
banhos medicinais (água do mar para -); bastões
cáusticos; bastões de enxofre [desinfetantes];
bastões hemostáticos; bastões para fumigação;
bebidas dietéticas adaptadas para uso medicinal;
bebidas medicinais; bicarbonato de sódio para uso
farmacêutico; biocidas; biológicas (preparações -)
para uso médico; biológicas (preparações -) para
uso veterinário; bismuto (nitrato básico de -) para
uso farmacêutico; bismuto (preparações de -) para
uso farmacêutico; borracha para uso odontológico;
bromo para uso farmacêutico; broncodilatadoras
(preparações -); bronzeamento (pílulas para -);
cabelo (preparações medicinais para crescimento do
-); cães (loções para -); cães (produtos para lavar -);
cães (repelentes para -); cal (preparações à base de
-) para uso farmacêutico; calças absorventes para
incontinentes; calças higiênicas para menstruação;
calças higiênicas para menstruação; calças
higiênicas para menstruação; calcinha (protetores
para -) [produtos higiênicos]; calcinhas higiênicas
para
menstruação;
caldos
para
culturas
bacteriológicas; calicidas [remédios contra calos];
calomelano;
calos
(preparações
para
-);
camundongos (preparações para matar-); cânfora
para uso medicinal; cantáridas (pó de -); cápsulas
para remédios; carbolíneo [parasiticida]; carvão
vegetal para uso farmacêutico; casca de mangue
para uso farmacêutico; cascas de árvore para uso
farmacêutico; cascos de animal (cimento para -);
caseína (suplemento alimentar de -); caspa
(preparações farmacêuticas para combate à -);
cataplasmas;
cataplasmas
de
mostarda;
cataplasmas de ulnerar (papel para -); catechu para
uso farmacêutico; cáusticos para uso farmacêutico;
cedro para uso como repelente de insetos; célulastronco para fins medicinais; células-tronco para fins
veterinários; cera de moldagem para uso
odontológico; chás medicinais; cigarros sem tabaco,
para uso medicinal; cimento ósseo para usos
cirúrgico e ortopédico; cimento para cascos de
animal; cimentos dentários; cinchona para uso
medicinal; cintos para toalhas higiênicas; cirúrgicos
(curativos -); cirúrgicos (implantes -) [tecidos vivos];
cirúrgicos (tecidos -); cloral hidratado para uso
farmacêutico; clorofórmio; cocaína; cola para
capturar moscas; coleiras antiparasitas para animais;
colírios; colódio para uso farmacêutico; compressas;
compressas de linho para uso medicinal;
condurango (casca de -) para uso medicinal;
condutores
químicos
para
eletrodos
de
eletrocardiógrafo; constipação (remédios para alívio
de -); contraceptivos químicos; contraste radiológico
(substâncias para -) para uso médico; creme de
tártaro para uso farmacêutico; creosoto para uso
farmacêutico; crescimento do cabelo (preparações
medicinais para -); cultura de tecido biológico para
fins medicinais; cultura de tecido biológico para fins
veterinários; culturas bacteriológicas (caldos para -);
culturas bacteriológicas (meios para -); culturas de
microrganismos para uso medicinal e veterinário;
curare; curativos (artigos para -) [medicinais];
curativos
cirúrgicos;
decocções
para
uso
farmacêutico; dentaduras (adesivos para -);
dentários (abrasivos -); dentários (amálgamas -);
dentários (mástiques -); dentários (vernizes -);
dentição (preparações para facilitar a -); depurativos
(medicamentos -); desinfetantes para sanitários
químicos; desinfetantes para uso higiênico;
desodorantes para roupas e/ou materiais têxteis;
desodorantes, exceto para seres humanos e
animais; detergentes para uso médico; diabéticos
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(pão para -), para fins medicinais; diagnóstico
(preparações para -) para uso medicinal; diagnóstico
de gravidez (preparações químicas para -); diástase
para uso medicinal; dietéticas (substâncias -)
adaptadas para uso medicinal; dietéticos (alimentos ) adaptados para uso medicinal; digestivos para uso
farmacêutico; digitalina; dor de cabeça (bastões para
-); dor de cabeça (substâncias para -); drogas para
uso medicinal; elementos traço (preparações de -)
para uso humano ou animal; eletrocardiógrafo
(condutores químicos para eletrodos de -); eletrodos
de eletrocardiógrafo (condutores químicos para -);
elixires [preparações farmacêuticas]; emagrecimento
(pílulas para -); emagrecimento (pílulas para -);
emagrecimento (preparações medicinais para -);
emplastros de mostarda; enxofre (bastões de -)
[desinfetantes]; enzimas (suplemento alimentar de -);
enzimas para uso medicinal; enzimas para uso
veterinário; enzimáticas (preparações -) para uso
medicinal; enzimáticas (preparações -) para uso
veterinário; ergotina para uso farmacêutico; ervadoce para uso medicinal; ervas (chás de -) para uso
medicinal; ervas daninhas (preparações para destruir
-); ervas daninhas (produtos para combater as -);
ervas medicinais; ervas para fumar para uso
medicinal; escapulários para uso cirúrgico;
esparadrapos;
esparadrapos;
esparadrapos;
esparadrapos; esparadrapos para uso medicinal;
esparadrapos para uso medicinal; esparadrapos
para uso medicinal; esparadrapos para uso
medicinal; esponjas vulnerárias; ésteres de celulose
para uso farmacêutico; ésteres para uso
farmacêutico; esterilização (preparações para -);
esterilização do solo (preparações para -);
esteróides;
estojos
de
primeiros
socorros
[completos]; estricnina; éteres de celulose para uso
farmacêutico; éteres para uso farmacêutico;
eucalipto para uso farmacêutico; eucaliptol para uso
farmacêutico; farinha de peixe para uso
farmacêutico; farinhas lácteas [para bebês]; farinhas
para uso farmacêutico; farinhas para uso
farmacêutico;
febrífugos;
fenol
para
uso
farmacêutico;
fermentos
lácticos
para
uso
farmacêutico; fermentos para uso farmacêutico;
ferrugem (preparações químicas para tratar -)
[mangra]; fibras alimentares; fibras alimentares;
fígado de bacalhau (óleo de -); filoxera (preparações
químicas para combate à -); flores de enxofre para
uso farmacêutico; fosfatos para uso farmacêutico;
fraldas calça para bebês; fraldas higiênicas para
incontinentes;
fraldas
para
bebês;
frieiras
(preparações para -); fumar (ervas para -) para uso
medicinal; fumigação (bastões para -); fumigação
(pastilhas para -); fumigação (preparações para -)
para uso medicinal; fungicidas; fungos corrosivos
(preparações para destruir -); gases para uso
medicinal; gaze para curativos; gelatina para uso
medicinal; geléia de petróleo para uso medicinal;
geléia real (suplemento alimentar de -); geléia real
para uso medicinal farmacêutico; genciana para uso
farmacêutico; germe de trigo (suplemento alimentar
de -); germicidas; glicerina para uso medicinal;
glicerofosfatos; glicose (suplemento alimentar de-);
glicose para uso medicinal; goma de mascar para
uso medicinal; goma para uso medicinal; gomasgutas para uso medicinal; gorduras para uso
medicinal; gorduras para uso veterinário; gravidez
(preparações químicas para diagnóstico de -);
guaiacol para uso farmacêutico; gurjum [gurjon,
gurjan] (bálsamo de -) para uso medicinal;
hematogênico;
hematogênico;
hemoglobina;
hemoglobina; hemorróidas (preparações para -);
hemostáticas
(substâncias
-)
[estípticos];
hemostáticos (bastões -); herbicidas; hidrastina;
hidrastinina; hidrófilo (algodão -); higiênicas (calças ) para menstruação; higiênicas (calças -) para
menstruação;
higiênicas
(toalhas
-)
para
menstruação; higiênicos (absorventes -) para
menstruação; hormônios para uso medicinal;
implantes cirúrgicos [tecidos vivos]; impressão
dentária (materiais para -); incenso repelente de
insetos; incontinentes (calças absorventes para -);
incontinentes (fraldas higiênicas para -); infusões
medicinais; inibidor de apetite (pílulas de -);
inseminação artificial (sêmen para -); inseticidas;
insetos (repelentes contra -); iodetos para uso
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farmacêutico;
iodo
para
uso
farmacêutico;
iodofórmio; irlanda (musgo da -) para uso medicinal;
isótopos para uso medicinal; jalapa [vegetal];
joanetes (protetores para -); jujubas medicinais;
lácticos (fermentos -) para uso farmacêutico; lactose;
lama medicinal; lama para banhos; larvas (produtos
para exterminar -); laxativos; laxativos; lecitina
(suplemento alimentar de-); lecitina para uso
medicinal; leite (açúcar de -) [lactose]; leite de
amêndoas para uso farmacêutico; leite maltado
(bebidas de -) para uso medicinal; lenços
impregnados com loções farmacêuticas; lentes de
contato (preparações para limpeza de -); lentes de
contato (soluções para -); lesmas (preparações para
exterminar -); lêvedo para uso farmacêutico;
levedura [complemento alimentar]; ligas de metais
preciosos para uso odontológico; limpeza de lentes
de contato (preparações para -); linhaça (farinha de ) para uso farmacêutico; linhaça (suplemento
alimentar de -); linhaça para uso farmacêutico;
linimentos [ungüentos]; loções farmacêuticas (lenços
impregnados com -); loções para uso farmacêutico;
loções para uso veterinário; lubrificantes sexuais;
lupulina para uso farmacêutico; lúpulo (extratos de -)
para uso farmacêutico; magnésia para uso
farmacêutico; malte para uso farmacêutico; mangra
(preparações químicas para tratar -); mástiques
dentários; medicamentos para uso humano;
medicamentos
para
uso
odontológico;
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(bebidas -); medicinais (ervas -); medicinais
(infusões -); medicinais (raízes -); medicinal (óleos
para uso -); meios para culturas bacteriológicas;
meios para culturas bacteriológicas; menstruação
(absorventes higiênicos para -); menstruação
(absorventes internos para -); menstruação (calças
higiênicas para -); menta para uso farmacêutico;
mentol; mercuriais (ungüentos -); microorganismos
(substâncias nutritivas para -); microrganismos
(culturas de -) para uso medicinal e veterinário;
microrganismos (preparações de -) para uso
medicinal e veterinário; mineral (água -) para uso
medicinal; mirabólano (casca de -) para uso
farmacêutico; moderadores de apetite para uso
medicinal; mofo (preparações químicas para tratar -);
moldagem (cera de -) para uso odontológico;
molesquim para uso medicinal; moscas (adesivos
para capturar -); moscas (cola para capturar -);
moscas (produtos para destruir -); mostarda
(cataplasmas de -); mostarda (óleo de -) para uso
medicinal; mostarda para uso farmacêutico; musgo
da irlanda para uso medicinal; narcóticos; nervinos;
nutricionais (complementos -); nutritivas (substâncias
-) para microorganismos; obturação dentária
(material para -); óleo canforado para uso medicinal;
óleo de fígado de bacalhau; óleo de linhaça
(suplemento alimentar de -); óleo de rícino para uso
medicinal; óleo de terebintina para uso farmacêutico;
óleos para uso medicinal; opiáceos; ópio;
opodeldoque; opoterapia (preparações para -);
ordenhar
(gordura
para
-);
organoterapia
(preparações para -); ouro (amálgamas dentários de
-); oxigênio (banhos de -); oxigênio para fins
medicinais; pão para diabéticos para fins medicinais;
papel antitraça; parasiticidas; pastilhas para
fumigação; pastilhas para uso farmacêutico;
pastilhas para uso farmacêutico; pectina para uso
farmacêutico; pele (preparações farmacêuticas para
cuidar da -); pepsinas para uso farmacêutico;
peptonas para uso farmacêutico; peróxido de
hidrogênio para uso medicinal; pés (remédios
antitranspirantes para os -); petróleo (geléia de -)
para uso medicinal; piretro (pó de -); plasma
sangüíneo; pó de cantáridas; pó de pérola para uso
medicinal; pólen (suplemento alimentar de -);
pomadas para uso medicinal; porcelana para
próteses dentárias; preparações de aloe vera para
uso farmacêutico; preparações de babosa para uso
farmacêutico;
preparações
farmacêuticas;
preparações farmacêuticas para combate à caspa;
preparações para banhos medicinais; preparações
para desodorizar ambientes; preparações para
destruir ervas daninhas; preparações para dimunir a
atividade sexual; preparações para hemorróidas;
preparações para higiene íntima para fins
medicinais; preparações para limpeza dos olhos;

produtos para lavar gado; própolis (suplemento
alimentar de -); própolis para fins farmacêuticos;
proteína (suplemento alimentar de -); proteína
(suplemento de - ) para animais; protetores para
joanetes; protetores para seios [amamentação];
pulseiras para uso medicinal; purgantes; quássia
para uso medicinal; quebracho para uso medicinal;
queimaduras (preparações para tratamento de -);
queimaduras de sol (preparações para -) para uso
farmacêutico; queimaduras de sol (ungüentos para ); químicas (preparações -) para uso farmacêutico;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
químicas (preparações -) para uso veterinário;
químico-farmacêuticas (preparações -); químicos
(condutores -) para eletrodos de eletrocardiógrafo;
químicos (reagentes -) para uso medicinal ou
veterinário; quinino para uso medicinal; quinoleína
para uso medicinal; quinquina para uso medicinal;
rádio para uso medicinal; radioativas (substâncias -)
para uso medicinal; raízes medicinais; ratos (veneno
para -); reagentes químicos para uso medicinal ou
veterinário; remédios (estojos portáteis para -)
[completos]; remédios antitranspirantes para os pés;
repelente de insetos (incenso -); repelentes contra
insetos; repelentes para cães; roupas (desodorantes
para -) e/ou materiais têxteis; ruibarbo (raízes de -)
para uso farmacêutico; sais aromáticos; sais de água
mineral; sais de potássio para uso medicinal; sais de
sódio para uso medicinal; sais para banhos de água
mineral; sais para uso medicinal; salsaparrilha [para
uso medicinal]; sangue para uso medicinal;
sanguessugas para uso medicinal; sanguíneo
(plasma -); sedativos; sedimento medicinal [lama];
seios (protetores para -) [amamentação]; sêmen
para inseminação artificial; sicativos [agentes
secantes] para uso medicinal; sinapismos;
sinapismos (papel para -); solo (preparações para
esterilização do -); soluções para lentes de contato;
solventes para remover esparadrapo; soporíferos;
soros; soroterápicos (medicamentos -); sprays
refrescantes para uso medicinal; subacetato de
chumbo (solução de 1% de -) [água branca];
subprodutos do processamento de grãos de cereais
para fins dietéticos ou medicinais; sulfonamidas
[medicamentos]; suplemento alimentar para animais;
suplementos alimentares minerais; supositórios;
tabaco (cigarros sem -), para uso medicinal; tabaco
(extratos de -) [inseticidas]; tapa-olhos para uso
medicinal; tártaro para uso farmacêutico; tecidos
cirúrgicos; tecidos cirúrgicos; terebintina para uso
farmacêutico; termal (água -); têxteis (desodorantes
para roupas e /ou materiais -); timol para uso
farmacêutico; tintura de iodo; tinturas para uso
medicinal; toalhas higiênicas para menstruação;
toalhas higiênicas para menstruação; tônicos
[medicamento]; traças (substâncias contra -);
tranqüilizantes; transpiração (remédios contra -);
ulner (casca de -); ulnerarias (esponjas -); ungüentos
para uso farmacêutico; vacinas; vaginal (produtos
para lavagem -); vegetais (fibras -) comestíveis [não
nutritivas]; venenos; vermífugos; vernizes dentários;
verrugas (lápis anti-); vesicantes; veterinárias
(preparações -); vinha (produtos químicos para
combater doenças da -); vitaminas (preparações
para -); xaropes para uso farmacêutico; absorvente
feminino; absorvente higiênico; absorvente para
incontinência urinária; absorvente para uso pósoperatório; absorvente para uso pós-parto; ácido
glicólico
usado
como
medicamento;
acne
[medicamento para combate à -]; adesivo de uso
médico para cicatrização; adesivo odontológico;
agente analgésico; agente antialérgico, antipirético e
antiinflamatório; aglutinina [medicamento]; água
boricada; água destilada para uso farmacêutico;
água oxigenada de uso medicinal; alcoolismo
[medicamento contra o -]; alimento para bebê à base
de carne, ave e ovo; alimento para bebê à base de
fruta, verdura, legume e cereal; alimento para bebês
à base de peixe, carne, ave, ovo, fruta, verdura,
legume e cereais; alimento para bebês em
condições especiais; aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; anabolizante;
angina
do
peito
[medicamento
para
-];
anticoncepcional
para
animal;
anticorpos;
antifúngico; antígeno; antimofo; apara de cedro
aromático para repelir traça e outros insetos;
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ativador hormonal; atrativo de peste [pesticida];
bactericida; bálsamo e óleo descongestionante nasal
e bronquial para uso externo; bálsamo e óleo para
alívio da dor e coceira para uso externo; banho de
espuma (preparações para - ), para uso medicinal;
banho de imersão de uso animal (preparações para ), para uso medicinal; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), para uso medicinal;
baraticida; barra dietética para suplementação
nutricional, para fins medicinais; basilicão [ungüento
supurativo composto de cera, azeite, pez e resina];
bloco e apara de cedro aromático para repelir traça e
outros
insetos;
bloqueador
dos
órgãos
hematopoiéticos
[medicamento];
bloqueador
neuromuscular [medicamento]; brinco inseticida para
animal; câncer [medicamento para o tratamento de ]; cápsula de alga marinha para uso medicinal;
cápsula para medicamento; cardioestimulante
[medicamento];
cardiotônico
[medicamento];
carrapaticida; castrador químico para animal;
catártico [medicamento de qualidade purgativa mais
forte que o laxante]; cera para modelar [dentista];
chá de erva medicinal; cimento para uso
odontológico; clister para uso humano; clister para
uso veterinário; coagulante; colagogo ou colerético;
colar magnético uso medicinal; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
composição de aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; defensivo
agrícola; descolesterolizante; desinfetante comum ou
para uso hospitalar; desinfetante para uso tópico
(medicamento); dispositivo intravaginal para animal;
diurético; emético e antiemético; erva para banho
medicinal; erva para infusão medicinal; estimulante
da respiração; estimulante do apetite; eupéptico
carminativo e obesígeno; excipiente para produto
farmacêutico [substância que une base e veículo];
expectorante; faixa para uso cirúrgico ou curativo;
fluoreto para tratamento dentário; gel anti-séptico
para aliviar a dor; gel anti-séptico para o combate ao
vício do fumo; hipnoanalgésico; hipnótico [sonífero];
hormônio para o tratamento de insuficiência
testicular; imunoglobulina; imunosoro; inalante;
inibidor do metabolismo; inibidor hormonal; kit para
diagnóstico médico; kit para enema [clister]; kit para
enema [clister] para uso veterinário; lenços
umedecidos antibacterianos para uso hospitalar;
liberador hormonal; líquido antibacteriano para
higiene hospitalar; loção para assepsia pré-cirúrgica;
lubrificante sexual; lubrificante vaginal; manteiga de
cacau de uso farmacêutico; massa deformável para
exercício terapêutico; massa e gesso para uso
dentário;
matéria prima
para
a
indústria
farmacêutica; medicamentos administrados via
implante subcutâneo; óleo mineral branco medicinal,
utilizado
na
formulação
de
cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
oxigênio para uso médico; pasta aderente para
capturar e matar ratos; pasta condutora para exames
médicos; pó para molde de dentadura; produto para
detecção imunológica do constituinte da urina e do
sangue; produto para higiene pessoal no préoperatório e no pós-operatório; produto para limpeza
de instrumento médico e odontológico; produto para
limpeza de lente; produto químico para fumigar
[desinfetante]; própole para uso medicinal [xarope];
protetor para cotovelo e calcanhar [uso terapêutico];
quimioterápico; raticida; reagente químico para fim
de diagnóstico; repelente de peste; repelente
higiênico para cão e gato; resina para confecção de
dente; solução eletrolítica para fins medicinais;
solução injetável à base de ácido, sem finalidade
terapêutica, de aplicação intradérmica para cobrir
escara; solução para nutrição parenteral [para uso
medicinal]; spray anti-pulga para animal; substitutivo
do sangue para uso medicinal; substrato metabólico;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em líquido
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; tussígeno (anti ) [medicamento]; uterotrópico (medicamento de
efeito - ); vasoconstritor; vasodilatador; vela
impregnada com substância química repelente de
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inseto; vitamina e sais minerais; xampu para animal
com finalidade terapêutica; álcool para uso
farmacêutico; fraldas para animais de estimação;
papel reagente para uso médico ou veterinário;
pesticidas;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.905819276 24/01/2013
003
Tit.BIOGENESIS BAGÓ S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439563
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOESTROGEN
NCL(10) 05 abrasivos dentários; absorventes
higiênicos para menstruação; absorventes internos;
acaricidas; acetato de alumínio para uso
farmacêutico; acetatos para uso farmacêutico; ácido
gálico para uso farmacêutico; ácidos para uso
farmacêutico; aconitina; açúcar para uso medicinal;
adesivos para capturar moscas; adesivos para
dentaduras; adjuvantes para uso medicinal; água
branca [solução de 1% de subacetato de chumbo];
água de melissa para uso farmacêutico; água do mar
para banhos medicinais; água mineral (sais de -);
águas minerais para uso medicinal; albumina
(alimentos à base de -) para uso medicinal; albumina
(preparações à base de -) para uso medicinal;
albumina (suplemento alimentar de -); alcaçuz
(bastões de -) para uso farmacêutico; alcaçuz para
uso farmacêutico; alcalinos (iodetos -) para uso
farmacêutico; alcalóides para uso medicinal; álcool
para uso medicinal; aldeído fórmico para uso
farmacêutico; aldeídos para uso farmacêutico;
algicidas; alginatos (suplemento alimentar de -);
alginatos para uso medicinal; algodão [chumaço]
para uso medicinal; algodão hidrófilo; algodão para
uso medicinal; alimentos dietéticos (preparações
para -) adaptados para uso medicinal; alimentos
para bebês; amálgamas dentários; amêndoas (leite
de -) para uso farmacêutico; amido para uso
dietético ou farmacêutico; aminoácidos para uso
medicinal; aminoácidos para uso veterinário;
analgésicos; anéis anti-reumáticos; anéis para calos
dos pés; anestésicos; aneto (essência de -) para uso
medicinal; angustura (casca de -) para uso
medicinal; animais (produtos para lavar -); animais
nocivos (preparações para destruir -); animais
nocivos (preparações para destruir -); antiasma (chá
-); antibióticos; anticriptogâmicas (preparações -);
anti-helmínticos;
antioxidantes
(pílulas);
antiparasitárias (preparações -); antiparasitas
(coleiras -) para animais; anti-reumáticas (pulseiras ); anti-reumáticos (anéis -); anti-sépticos bucais para
uso
medicinal;
antisséptico
(algodão
-);
antissépticos; antitraça (papel -); antiúricas
(preparações -); apanha-moscas (papel -); ar
(preparações para purificar o -); asséptico (algodão ); ataduras para curativos; bacterianas (preparações
-) para uso medicinal ou veterinário; bacterianos
(venenos -); bacteriológicas (preparações -) para uso
medicinal e veterinário; balas [doces] medicinais;
balas [doces] para uso medicinal; balsâmicas
(preparações -) para uso medicinal; bálsamo contra
queimadura produzida pelo frio; bálsamos para uso
medicinal; banho (sais de -) para uso medicinal;
banhos (preparações terapêuticas para -); banhos
de água mineral (sais para -); banhos de oxigênio;
banhos medicinais (água do mar para -); bastões
cáusticos; bastões de enxofre [desinfetantes];
bastões hemostáticos; bastões para fumigação;
bebidas dietéticas adaptadas para uso medicinal;
bebidas medicinais; bicarbonato de sódio para uso
farmacêutico; biocidas; biológicas (preparações -)
para uso médico; biológicas (preparações -) para
uso veterinário; bismuto (nitrato básico de -) para
uso farmacêutico; bismuto (preparações de -) para
uso farmacêutico; borracha para uso odontológico;
bromo para uso farmacêutico; broncodilatadoras
(preparações -); bronzeamento (pílulas para -);
cabelo (preparações medicinais para crescimento do
-); cães (loções para -); cães (produtos para lavar -);
cães (repelentes para -); cal (preparações à base de
-) para uso farmacêutico; calças absorventes para
incontinentes; calças higiênicas para menstruação;
calças higiênicas para menstruação; calças
higiênicas para menstruação; calcinha (protetores

para -) [produtos higiênicos]; calcinhas higiênicas
para
menstruação;
caldos
para
culturas
bacteriológicas; calicidas [remédios contra calos];
calomelano;
calos
(preparações
para
-);
camundongos (preparações para matar-); cânfora
para uso medicinal; cantáridas (pó de -); cápsulas
para remédios; carbolíneo [parasiticida]; carvão
vegetal para uso farmacêutico; casca de mangue
para uso farmacêutico; cascas de árvore para uso
farmacêutico; cascos de animal (cimento para -);
caseína (suplemento alimentar de -); caspa
(preparações farmacêuticas para combate à -);
cataplasmas;
cataplasmas
de
mostarda;
cataplasmas de ulnerar (papel para -); catechu para
uso farmacêutico; cáusticos para uso farmacêutico;
cedro para uso como repelente de insetos; célulastronco para fins medicinais; células-tronco para fins
veterinários; cera de moldagem para uso
odontológico; chás medicinais; cigarros sem tabaco,
para uso medicinal; cimento ósseo para usos
cirúrgico e ortopédico; cimento para cascos de
animal; cimentos dentários; cinchona para uso
medicinal; cintos para toalhas higiênicas; cirúrgicos
(curativos -); cirúrgicos (implantes -) [tecidos vivos];
cirúrgicos (tecidos -); cloral hidratado para uso
farmacêutico; clorofórmio; cocaína; cola para
capturar moscas; coleiras antiparasitas para animais;
colírios; colódio para uso farmacêutico; compressas;
compressas de linho para uso medicinal;
condurango (casca de -) para uso medicinal;
condutores
químicos
para
eletrodos
de
eletrocardiógrafo; constipação (remédios para alívio
de -); contraceptivos químicos; contraste radiológico
(substâncias para -) para uso médico; creme de
tártaro para uso farmacêutico; creosoto para uso
farmacêutico; crescimento do cabelo (preparações
medicinais para -); cultura de tecido biológico para
fins medicinais; cultura de tecido biológico para fins
veterinários; culturas bacteriológicas (caldos para -);
culturas bacteriológicas (meios para -); culturas de
microrganismos para uso medicinal e veterinário;
curare; curativos (artigos para -) [medicinais];
curativos
cirúrgicos;
decocções
para
uso
farmacêutico; dentaduras (adesivos para -);
dentários (abrasivos -); dentários (amálgamas -);
dentários (mástiques -); dentários (vernizes -);
dentição (preparações para facilitar a -); depurativos
(medicamentos -); desinfetantes para sanitários
químicos; desinfetantes para uso higiênico;
desodorantes para roupas e/ou materiais têxteis;
desodorantes, exceto para seres humanos e
animais; detergentes para uso médico; diabéticos
(pão para -), para fins medicinais; diagnóstico
(preparações para -) para uso medicinal; diagnóstico
de gravidez (preparações químicas para -); diástase
para uso medicinal; dietéticas (substâncias -)
adaptadas para uso medicinal; dietéticos (alimentos ) adaptados para uso medicinal; digestivos para uso
farmacêutico; digitalina; dor de cabeça (bastões para
-); dor de cabeça (substâncias para -); drogas para
uso medicinal; elementos traço (preparações de -)
para uso humano ou animal; eletrocardiógrafo
(condutores químicos para eletrodos de -); eletrodos
de eletrocardiógrafo (condutores químicos para -);
elixires [preparações farmacêuticas]; emagrecimento
(pílulas para -); emagrecimento (pílulas para -);
emagrecimento (preparações medicinais para -);
emplastros de mostarda; enxofre (bastões de -)
[desinfetantes]; enzimas (suplemento alimentar de -);
enzimas para uso medicinal; enzimas para uso
veterinário; enzimáticas (preparações -) para uso
medicinal; enzimáticas (preparações -) para uso
veterinário; ergotina para uso farmacêutico; ervadoce para uso medicinal; ervas (chás de -) para uso
medicinal; ervas daninhas (preparações para destruir
-); ervas daninhas (produtos para combater as -);
ervas medicinais; ervas para fumar para uso
medicinal; escapulários para uso cirúrgico;
esparadrapos;
esparadrapos;
esparadrapos;
esparadrapos; esparadrapos para uso medicinal;
esparadrapos para uso medicinal; esparadrapos
para uso medicinal; esparadrapos para uso
medicinal; esponjas vulnerárias; ésteres de celulose
para uso farmacêutico; ésteres para uso
farmacêutico; esterilização (preparações para -);
esterilização do solo (preparações para -);

RPI 2214 de 11/06/2013

esteróides;
estojos
de
primeiros
socorros
[completos]; estricnina; éteres de celulose para uso
farmacêutico; éteres para uso farmacêutico;
eucalipto para uso farmacêutico; eucaliptol para uso
farmacêutico; farinha de peixe para uso
farmacêutico; farinhas lácteas [para bebês]; farinhas
para uso farmacêutico; farinhas para uso
farmacêutico;
febrífugos;
fenol
para
uso
farmacêutico;
fermentos
lácticos
para
uso
farmacêutico; fermentos para uso farmacêutico;
ferrugem (preparações químicas para tratar -)
[mangra]; fibras alimentares; fibras alimentares;
fígado de bacalhau (óleo de -); filoxera (preparações
químicas para combate à -); flores de enxofre para
uso farmacêutico; fosfatos para uso farmacêutico;
fraldas calça para bebês; fraldas higiênicas para
incontinentes;
fraldas
para
bebês;
frieiras
(preparações para -); fumar (ervas para -) para uso
medicinal; fumigação (bastões para -); fumigação
(pastilhas para -); fumigação (preparações para -)
para uso medicinal; fungicidas; fungos corrosivos
(preparações para destruir -); gases para uso
medicinal; gaze para curativos; gelatina para uso
medicinal; geléia de petróleo para uso medicinal;
geléia real (suplemento alimentar de -); geléia real
para uso medicinal farmacêutico; genciana para uso
farmacêutico; germe de trigo (suplemento alimentar
de -); germicidas; glicerina para uso medicinal;
glicerofosfatos; glicose (suplemento alimentar de-);
glicose para uso medicinal; goma de mascar para
uso medicinal; goma para uso medicinal; gomasgutas para uso medicinal; gorduras para uso
medicinal; gorduras para uso veterinário; gravidez
(preparações químicas para diagnóstico de -);
guaiacol para uso farmacêutico; gurjum [gurjon,
gurjan] (bálsamo de -) para uso medicinal;
hematogênico;
hematogênico;
hemoglobina;
hemoglobina; hemorróidas (preparações para -);
hemostáticas
(substâncias
-)
[estípticos];
hemostáticos (bastões -); herbicidas; hidrastina;
hidrastinina; hidrófilo (algodão -); higiênicas (calças ) para menstruação; higiênicas (calças -) para
menstruação;
higiênicas
(toalhas
-)
para
menstruação; higiênicos (absorventes -) para
menstruação; hormônios para uso medicinal;
implantes cirúrgicos [tecidos vivos]; impressão
dentária (materiais para -); incenso repelente de
insetos; incontinentes (calças absorventes para -);
incontinentes (fraldas higiênicas para -); infusões
medicinais; inibidor de apetite (pílulas de -);
inseminação artificial (sêmen para -); inseticidas;
insetos (repelentes contra -); iodetos para uso
farmacêutico;
iodo
para
uso
farmacêutico;
iodofórmio; irlanda (musgo da -) para uso medicinal;
isótopos para uso medicinal; jalapa [vegetal];
joanetes (protetores para -); jujubas medicinais;
lácticos (fermentos -) para uso farmacêutico; lactose;
lama medicinal; lama para banhos; larvas (produtos
para exterminar -); laxativos; laxativos; lecitina
(suplemento alimentar de-); lecitina para uso
medicinal; leite (açúcar de -) [lactose]; leite de
amêndoas para uso farmacêutico; leite maltado
(bebidas de -) para uso medicinal; lenços
impregnados com loções farmacêuticas; lentes de
contato (preparações para limpeza de -); lentes de
contato (soluções para -); lesmas (preparações para
exterminar -); lêvedo para uso farmacêutico;
levedura [complemento alimentar]; ligas de metais
preciosos para uso odontológico; limpeza de lentes
de contato (preparações para -); linhaça (farinha de ) para uso farmacêutico; linhaça (suplemento
alimentar de -); linhaça para uso farmacêutico;
linimentos [ungüentos]; loções farmacêuticas (lenços
impregnados com -); loções para uso farmacêutico;
loções para uso veterinário; lubrificantes sexuais;
lupulina para uso farmacêutico; lúpulo (extratos de -)
para uso farmacêutico; magnésia para uso
farmacêutico; malte para uso farmacêutico; mangra
(preparações químicas para tratar -); mástiques
dentários; medicamentos para uso humano;
medicamentos
para
uso
odontológico;
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(bebidas -); medicinais (ervas -); medicinais
(infusões -); medicinais (raízes -); medicinal (óleos
para uso -); meios para culturas bacteriológicas;
meios para culturas bacteriológicas; menstruação
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(absorventes higiênicos para -); menstruação
(absorventes internos para -); menstruação (calças
higiênicas para -); menta para uso farmacêutico;
mentol; mercuriais (ungüentos -); microorganismos
(substâncias nutritivas para -); microrganismos
(culturas de -) para uso medicinal e veterinário;
microrganismos (preparações de -) para uso
medicinal e veterinário; mineral (água -) para uso
medicinal; mirabólano (casca de -) para uso
farmacêutico; moderadores de apetite para uso
medicinal; mofo (preparações químicas para tratar -);
moldagem (cera de -) para uso odontológico;
molesquim para uso medicinal; moscas (adesivos
para capturar -); moscas (cola para capturar -);
moscas (produtos para destruir -); mostarda
(cataplasmas de -); mostarda (óleo de -) para uso
medicinal; mostarda para uso farmacêutico; musgo
da irlanda para uso medicinal; narcóticos; nervinos;
nutricionais (complementos -); nutritivas (substâncias
-) para microorganismos; obturação dentária
(material para -); óleo canforado para uso medicinal;
óleo de fígado de bacalhau; óleo de linhaça
(suplemento alimentar de -); óleo de rícino para uso
medicinal; óleo de terebintina para uso farmacêutico;
óleos para uso medicinal; opiáceos; ópio;
opodeldoque; opoterapia (preparações para -);
ordenhar
(gordura
para
-);
organoterapia
(preparações para -); ouro (amálgamas dentários de
-); oxigênio (banhos de -); oxigênio para fins
medicinais; pão para diabéticos para fins medicinais;
papel antitraça; parasiticidas; pastilhas para
fumigação; pastilhas para uso farmacêutico;
pastilhas para uso farmacêutico; pectina para uso
farmacêutico; pele (preparações farmacêuticas para
cuidar da -); pepsinas para uso farmacêutico;
peptonas para uso farmacêutico; peróxido de
hidrogênio para uso medicinal; pés (remédios
antitranspirantes para os -); petróleo (geléia de -)
para uso medicinal; piretro (pó de -); plasma
sangüíneo; pó de cantáridas; pó de pérola para uso
medicinal; pólen (suplemento alimentar de -);
pomadas para uso medicinal; porcelana para
próteses dentárias; preparações de aloe vera para
uso farmacêutico; preparações de babosa para uso
farmacêutico;
preparações
farmacêuticas;
preparações farmacêuticas para combate à caspa;
preparações para banhos medicinais; preparações
para desodorizar ambientes; preparações para
destruir ervas daninhas; preparações para dimunir a
atividade sexual; preparações para hemorróidas;
preparações para higiene íntima para fins
medicinais; preparações para limpeza dos olhos;
produtos para lavar gado; própolis (suplemento
alimentar de -); própolis para fins farmacêuticos;
proteína (suplemento alimentar de -); proteína
(suplemento de - ) para animais; protetores para
joanetes; protetores para seios [amamentação];
pulseiras para uso medicinal; purgantes; quássia
para uso medicinal; quebracho para uso medicinal;
queimaduras (preparações para tratamento de -);
queimaduras de sol (preparações para -) para uso
farmacêutico; queimaduras de sol (ungüentos para ); químicas (preparações -) para uso farmacêutico;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
químicas (preparações -) para uso veterinário;
químico-farmacêuticas (preparações -); químicos
(condutores -) para eletrodos de eletrocardiógrafo;
químicos (reagentes -) para uso medicinal ou
veterinário; quinino para uso medicinal; quinoleína
para uso medicinal; quinquina para uso medicinal;
rádio para uso medicinal; radioativas (substâncias -)
para uso medicinal; raízes medicinais; ratos (veneno
para -); reagentes químicos para uso medicinal ou
veterinário; remédios (estojos portáteis para -)
[completos]; remédios antitranspirantes para os pés;
repelente de insetos (incenso -); repelentes contra
insetos; repelentes para cães; roupas (desodorantes
para -) e/ou materiais têxteis; ruibarbo (raízes de -)
para uso farmacêutico; sais aromáticos; sais de água
mineral; sais de potássio para uso medicinal; sais de
sódio para uso medicinal; sais para banhos de água
mineral; sais para uso medicinal; salsaparrilha [para
uso medicinal]; sangue para uso medicinal;
sanguessugas para uso medicinal; sanguíneo
(plasma -); sedativos; sedimento medicinal [lama];
seios (protetores para -) [amamentação]; sêmen

para inseminação artificial; sicativos [agentes
secantes] para uso medicinal; sinapismos;
sinapismos (papel para -); solo (preparações para
esterilização do -); soluções para lentes de contato;
solventes para remover esparadrapo; soporíferos;
soros; soroterápicos (medicamentos -); sprays
refrescantes para uso medicinal; subacetato de
chumbo (solução de 1% de -) [água branca];
subprodutos do processamento de grãos de cereais
para fins dietéticos ou medicinais; sulfonamidas
[medicamentos]; suplemento alimentar para animais;
suplementos alimentares minerais; supositórios;
tabaco (cigarros sem -), para uso medicinal; tabaco
(extratos de -) [inseticidas]; tapa-olhos para uso
medicinal; tártaro para uso farmacêutico; tecidos
cirúrgicos; tecidos cirúrgicos; terebintina para uso
farmacêutico; termal (água -); têxteis (desodorantes
para roupas e /ou materiais -); timol para uso
farmacêutico; tintura de iodo; tinturas para uso
medicinal; toalhas higiênicas para menstruação;
toalhas higiênicas para menstruação; tônicos
[medicamento]; traças (substâncias contra -);
tranqüilizantes; transpiração (remédios contra -);
ulner (casca de -); ulnerarias (esponjas -); ungüentos
para uso farmacêutico; vacinas; vaginal (produtos
para lavagem -); vegetais (fibras -) comestíveis [não
nutritivas]; venenos; vermífugos; vernizes dentários;
verrugas (lápis anti-); vesicantes; veterinárias
(preparações -); vinha (produtos químicos para
combater doenças da -); vitaminas (preparações
para -); xaropes para uso farmacêutico; absorvente
feminino; absorvente higiênico; absorvente para
incontinência urinária; absorvente para uso pósoperatório; absorvente para uso pós-parto; ácido
glicólico
usado
como
medicamento;
acne
[medicamento para combate à -]; adesivo de uso
médico para cicatrização; adesivo odontológico;
agente analgésico; agente antialérgico, antipirético e
antiinflamatório; aglutinina [medicamento]; água
boricada; água destilada para uso farmacêutico;
água oxigenada de uso medicinal; alcoolismo
[medicamento contra o -]; alimento para bebê à base
de carne, ave e ovo; alimento para bebê à base de
fruta, verdura, legume e cereal; alimento para bebês
à base de peixe, carne, ave, ovo, fruta, verdura,
legume e cereais; alimento para bebês em
condições especiais; aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; anabolizante;
angina
do
peito
[medicamento
para
-];
anticoncepcional
para
animal;
anticorpos;
antifúngico; antígeno; antimofo; apara de cedro
aromático para repelir traça e outros insetos;
ativador hormonal; atrativo de peste [pesticida];
bactericida; bálsamo e óleo descongestionante nasal
e bronquial para uso externo; bálsamo e óleo para
alívio da dor e coceira para uso externo; banho de
espuma (preparações para - ), para uso medicinal;
banho de imersão de uso animal (preparações para ), para uso medicinal; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), para uso medicinal;
baraticida; barra dietética para suplementação
nutricional, para fins medicinais; basilicão [ungüento
supurativo composto de cera, azeite, pez e resina];
bloco e apara de cedro aromático para repelir traça e
outros
insetos;
bloqueador
dos
órgãos
hematopoiéticos
[medicamento];
bloqueador
neuromuscular [medicamento]; brinco inseticida para
animal; câncer [medicamento para o tratamento de ]; cápsula de alga marinha para uso medicinal;
cápsula para medicamento; cardioestimulante
[medicamento];
cardiotônico
[medicamento];
carrapaticida; castrador químico para animal;
catártico [medicamento de qualidade purgativa mais
forte que o laxante]; cera para modelar [dentista];
chá de erva medicinal; cimento para uso
odontológico; clister para uso humano; clister para
uso veterinário; coagulante; colagogo ou colerético;
colar magnético uso medicinal; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
composição de aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; defensivo
agrícola; descolesterolizante; desinfetante comum ou
para uso hospitalar; desinfetante para uso tópico
(medicamento); dispositivo intravaginal para animal;
diurético; emético e antiemético; erva para banho
medicinal; erva para infusão medicinal; estimulante
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da respiração; estimulante do apetite; eupéptico
carminativo e obesígeno; excipiente para produto
farmacêutico [substância que une base e veículo];
expectorante; faixa para uso cirúrgico ou curativo;
fluoreto para tratamento dentário; gel anti-séptico
para aliviar a dor; gel anti-séptico para o combate ao
vício do fumo; hipnoanalgésico; hipnótico [sonífero];
hormônio para o tratamento de insuficiência
testicular; imunoglobulina; imunosoro; inalante;
inibidor do metabolismo; inibidor hormonal; kit para
diagnóstico médico; kit para enema [clister]; kit para
enema [clister] para uso veterinário; lenços
umedecidos antibacterianos para uso hospitalar;
liberador hormonal; líquido antibacteriano para
higiene hospitalar; loção para assepsia pré-cirúrgica;
lubrificante sexual; lubrificante vaginal; manteiga de
cacau de uso farmacêutico; massa deformável para
exercício terapêutico; massa e gesso para uso
dentário;
matéria prima
para
a
indústria
farmacêutica; medicamentos administrados via
implante subcutâneo; óleo mineral branco medicinal,
utilizado
na
formulação
de
cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
oxigênio para uso médico; pasta aderente para
capturar e matar ratos; pasta condutora para exames
médicos; pó para molde de dentadura; produto para
detecção imunológica do constituinte da urina e do
sangue; produto para higiene pessoal no préoperatório e no pós-operatório; produto para limpeza
de instrumento médico e odontológico; produto para
limpeza de lente; produto químico para fumigar
[desinfetante]; própole para uso medicinal [xarope];
protetor para cotovelo e calcanhar [uso terapêutico];
quimioterápico; raticida; reagente químico para fim
de diagnóstico; repelente de peste; repelente
higiênico para cão e gato; resina para confecção de
dente; solução eletrolítica para fins medicinais;
solução injetável à base de ácido, sem finalidade
terapêutica, de aplicação intradérmica para cobrir
escara; solução para nutrição parenteral [para uso
medicinal]; spray anti-pulga para animal; substitutivo
do sangue para uso medicinal; substrato metabólico;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em líquido
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; tussígeno (anti ) [medicamento]; uterotrópico (medicamento de
efeito - ); vasoconstritor; vasodilatador; vela
impregnada com substância química repelente de
inseto; vitamina e sais minerais; xampu para animal
com finalidade terapêutica; álcool para uso
farmacêutico; fraldas para animais de estimação;
papel reagente para uso médico ou veterinário;
pesticidas;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.905819284 24/01/2013
003
Tit.BIOGENESIS BAGÓ S.A. (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7439563
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROTATEC
NCL(10) 05 abrasivos dentários; absorventes
higiênicos para menstruação; absorventes internos;
acaricidas; acetato de alumínio para uso
farmacêutico; acetatos para uso farmacêutico; ácido
gálico para uso farmacêutico; ácidos para uso
farmacêutico; aconitina; açúcar para uso medicinal;
adesivos para capturar moscas; adesivos para
dentaduras; adjuvantes para uso medicinal; água
branca [solução de 1% de subacetato de chumbo];
água de melissa para uso farmacêutico; água do mar
para banhos medicinais; água mineral (sais de -);
águas minerais para uso medicinal; albumina
(alimentos à base de -) para uso medicinal; albumina
(preparações à base de -) para uso medicinal;
albumina (suplemento alimentar de -); alcaçuz
(bastões de -) para uso farmacêutico; alcaçuz para
uso farmacêutico; alcalinos (iodetos -) para uso
farmacêutico; alcalóides para uso medicinal; álcool
para uso medicinal; aldeído fórmico para uso
farmacêutico; aldeídos para uso farmacêutico;
algicidas; alginatos (suplemento alimentar de -);
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alginatos para uso medicinal; algodão [chumaço]
para uso medicinal; algodão hidrófilo; algodão para
uso medicinal; alimentos dietéticos (preparações
para -) adaptados para uso medicinal; alimentos
para bebês; amálgamas dentários; amêndoas (leite
de -) para uso farmacêutico; amido para uso
dietético ou farmacêutico; aminoácidos para uso
medicinal; aminoácidos para uso veterinário;
analgésicos; anéis anti-reumáticos; anéis para calos
dos pés; anestésicos; aneto (essência de -) para uso
medicinal; angustura (casca de -) para uso
medicinal; animais (produtos para lavar -); animais
nocivos (preparações para destruir -); animais
nocivos (preparações para destruir -); antiasma (chá
-); antibióticos; anticriptogâmicas (preparações -);
anti-helmínticos;
antioxidantes
(pílulas);
antiparasitárias (preparações -); antiparasitas
(coleiras -) para animais; anti-reumáticas (pulseiras ); anti-reumáticos (anéis -); anti-sépticos bucais para
uso
medicinal;
antisséptico
(algodão
-);
antissépticos; antitraça (papel -); antiúricas
(preparações -); apanha-moscas (papel -); ar
(preparações para purificar o -); asséptico (algodão ); ataduras para curativos; bacterianas (preparações
-) para uso medicinal ou veterinário; bacterianos
(venenos -); bacteriológicas (preparações -) para uso
medicinal e veterinário; balas [doces] medicinais;
balas [doces] para uso medicinal; balsâmicas
(preparações -) para uso medicinal; bálsamo contra
queimadura produzida pelo frio; bálsamos para uso
medicinal; banho (sais de -) para uso medicinal;
banhos (preparações terapêuticas para -); banhos
de água mineral (sais para -); banhos de oxigênio;
banhos medicinais (água do mar para -); bastões
cáusticos; bastões de enxofre [desinfetantes];
bastões hemostáticos; bastões para fumigação;
bebidas dietéticas adaptadas para uso medicinal;
bebidas medicinais; bicarbonato de sódio para uso
farmacêutico; biocidas; biológicas (preparações -)
para uso médico; biológicas (preparações -) para
uso veterinário; bismuto (nitrato básico de -) para
uso farmacêutico; bismuto (preparações de -) para
uso farmacêutico; borracha para uso odontológico;
bromo para uso farmacêutico; broncodilatadoras
(preparações -); bronzeamento (pílulas para -);
cabelo (preparações medicinais para crescimento do
-); cães (loções para -); cães (produtos para lavar -);
cães (repelentes para -); cal (preparações à base de
-) para uso farmacêutico; calças absorventes para
incontinentes; calças higiênicas para menstruação;
calças higiênicas para menstruação; calças
higiênicas para menstruação; calcinha (protetores
para -) [produtos higiênicos]; calcinhas higiênicas
para
menstruação;
caldos
para
culturas
bacteriológicas; calicidas [remédios contra calos];
calomelano;
calos
(preparações
para
-);
camundongos (preparações para matar-); cânfora
para uso medicinal; cantáridas (pó de -); cápsulas
para remédios; carbolíneo [parasiticida]; carvão
vegetal para uso farmacêutico; casca de mangue
para uso farmacêutico; cascas de árvore para uso
farmacêutico; cascos de animal (cimento para -);
caseína (suplemento alimentar de -); caspa
(preparações farmacêuticas para combate à -);
cataplasmas;
cataplasmas
de
mostarda;
cataplasmas de ulnerar (papel para -); catechu para
uso farmacêutico; cáusticos para uso farmacêutico;
cedro para uso como repelente de insetos; célulastronco para fins medicinais; células-tronco para fins
veterinários; cera de moldagem para uso
odontológico; chás medicinais; cigarros sem tabaco,
para uso medicinal; cimento ósseo para usos
cirúrgico e ortopédico; cimento para cascos de
animal; cimentos dentários; cinchona para uso
medicinal; cintos para toalhas higiênicas; cirúrgicos
(curativos -); cirúrgicos (implantes -) [tecidos vivos];
cirúrgicos (tecidos -); cloral hidratado para uso
farmacêutico; clorofórmio; cocaína; cola para
capturar moscas; coleiras antiparasitas para animais;
colírios; colódio para uso farmacêutico; compressas;
compressas de linho para uso medicinal;
condurango (casca de -) para uso medicinal;
condutores
químicos
para
eletrodos
de
eletrocardiógrafo; constipação (remédios para alívio
de -); contraceptivos químicos; contraste radiológico
(substâncias para -) para uso médico; creme de

tártaro para uso farmacêutico; creosoto para uso
farmacêutico; crescimento do cabelo (preparações
medicinais para -); cultura de tecido biológico para
fins medicinais; cultura de tecido biológico para fins
veterinários; culturas bacteriológicas (caldos para -);
culturas bacteriológicas (meios para -); culturas de
microrganismos para uso medicinal e veterinário;
curare; curativos (artigos para -) [medicinais];
curativos
cirúrgicos;
decocções
para
uso
farmacêutico; dentaduras (adesivos para -);
dentários (abrasivos -); dentários (amálgamas -);
dentários (mástiques -); dentários (vernizes -);
dentição (preparações para facilitar a -); depurativos
(medicamentos -); desinfetantes para sanitários
químicos; desinfetantes para uso higiênico;
desodorantes para roupas e/ou materiais têxteis;
desodorantes, exceto para seres humanos e
animais; detergentes para uso médico; diabéticos
(pão para -), para fins medicinais; diagnóstico
(preparações para -) para uso medicinal; diagnóstico
de gravidez (preparações químicas para -); diástase
para uso medicinal; dietéticas (substâncias -)
adaptadas para uso medicinal; dietéticos (alimentos ) adaptados para uso medicinal; digestivos para uso
farmacêutico; digitalina; dor de cabeça (bastões para
-); dor de cabeça (substâncias para -); drogas para
uso medicinal; elementos traço (preparações de -)
para uso humano ou animal; eletrocardiógrafo
(condutores químicos para eletrodos de -); eletrodos
de eletrocardiógrafo (condutores químicos para -);
elixires [preparações farmacêuticas]; emagrecimento
(pílulas para -); emagrecimento (pílulas para -);
emagrecimento (preparações medicinais para -);
emplastros de mostarda; enxofre (bastões de -)
[desinfetantes]; enzimas (suplemento alimentar de -);
enzimas para uso medicinal; enzimas para uso
veterinário; enzimáticas (preparações -) para uso
medicinal; enzimáticas (preparações -) para uso
veterinário; ergotina para uso farmacêutico; ervadoce para uso medicinal; ervas (chás de -) para uso
medicinal; ervas daninhas (preparações para destruir
-); ervas daninhas (produtos para combater as -);
ervas medicinais; ervas para fumar para uso
medicinal; escapulários para uso cirúrgico;
esparadrapos;
esparadrapos;
esparadrapos;
esparadrapos; esparadrapos para uso medicinal;
esparadrapos para uso medicinal; esparadrapos
para uso medicinal; esparadrapos para uso
medicinal; esponjas vulnerárias; ésteres de celulose
para uso farmacêutico; ésteres para uso
farmacêutico; esterilização (preparações para -);
esterilização do solo (preparações para -);
esteróides;
estojos
de
primeiros
socorros
[completos]; estricnina; éteres de celulose para uso
farmacêutico; éteres para uso farmacêutico;
eucalipto para uso farmacêutico; eucaliptol para uso
farmacêutico; farinha de peixe para uso
farmacêutico; farinhas lácteas [para bebês]; farinhas
para uso farmacêutico; farinhas para uso
farmacêutico;
febrífugos;
fenol
para
uso
farmacêutico;
fermentos
lácticos
para
uso
farmacêutico; fermentos para uso farmacêutico;
ferrugem (preparações químicas para tratar -)
[mangra]; fibras alimentares; fibras alimentares;
fígado de bacalhau (óleo de -); filoxera (preparações
químicas para combate à -); flores de enxofre para
uso farmacêutico; fosfatos para uso farmacêutico;
fraldas calça para bebês; fraldas higiênicas para
incontinentes;
fraldas
para
bebês;
frieiras
(preparações para -); fumar (ervas para -) para uso
medicinal; fumigação (bastões para -); fumigação
(pastilhas para -); fumigação (preparações para -)
para uso medicinal; fungicidas; fungos corrosivos
(preparações para destruir -); gases para uso
medicinal; gaze para curativos; gelatina para uso
medicinal; geléia de petróleo para uso medicinal;
geléia real (suplemento alimentar de -); geléia real
para uso medicinal farmacêutico; genciana para uso
farmacêutico; germe de trigo (suplemento alimentar
de -); germicidas; glicerina para uso medicinal;
glicerofosfatos; glicose (suplemento alimentar de-);
glicose para uso medicinal; goma de mascar para
uso medicinal; goma para uso medicinal; gomasgutas para uso medicinal; gorduras para uso
medicinal; gorduras para uso veterinário; gravidez
(preparações químicas para diagnóstico de -);
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guaiacol para uso farmacêutico; gurjum [gurjon,
gurjan] (bálsamo de -) para uso medicinal;
hematogênico;
hematogênico;
hemoglobina;
hemoglobina; hemorróidas (preparações para -);
hemostáticas
(substâncias
-)
[estípticos];
hemostáticos (bastões -); herbicidas; hidrastina;
hidrastinina; hidrófilo (algodão -); higiênicas (calças ) para menstruação; higiênicas (calças -) para
menstruação;
higiênicas
(toalhas
-)
para
menstruação; higiênicos (absorventes -) para
menstruação; hormônios para uso medicinal;
implantes cirúrgicos [tecidos vivos]; impressão
dentária (materiais para -); incenso repelente de
insetos; incontinentes (calças absorventes para -);
incontinentes (fraldas higiênicas para -); infusões
medicinais; inibidor de apetite (pílulas de -);
inseminação artificial (sêmen para -); inseticidas;
insetos (repelentes contra -); iodetos para uso
farmacêutico;
iodo
para
uso
farmacêutico;
iodofórmio; irlanda (musgo da -) para uso medicinal;
isótopos para uso medicinal; jalapa [vegetal];
joanetes (protetores para -); jujubas medicinais;
lácticos (fermentos -) para uso farmacêutico; lactose;
lama medicinal; lama para banhos; larvas (produtos
para exterminar -); laxativos; laxativos; lecitina
(suplemento alimentar de-); lecitina para uso
medicinal; leite (açúcar de -) [lactose]; leite de
amêndoas para uso farmacêutico; leite maltado
(bebidas de -) para uso medicinal; lenços
impregnados com loções farmacêuticas; lentes de
contato (preparações para limpeza de -); lentes de
contato (soluções para -); lesmas (preparações para
exterminar -); lêvedo para uso farmacêutico;
levedura [complemento alimentar]; ligas de metais
preciosos para uso odontológico; limpeza de lentes
de contato (preparações para -); linhaça (farinha de ) para uso farmacêutico; linhaça (suplemento
alimentar de -); linhaça para uso farmacêutico;
linimentos [ungüentos]; loções farmacêuticas (lenços
impregnados com -); loções para uso farmacêutico;
loções para uso veterinário; lubrificantes sexuais;
lupulina para uso farmacêutico; lúpulo (extratos de -)
para uso farmacêutico; magnésia para uso
farmacêutico; malte para uso farmacêutico; mangra
(preparações químicas para tratar -); mástiques
dentários; medicamentos para uso humano;
medicamentos
para
uso
odontológico;
medicamentos para uso veterinário; medicinais
(bebidas -); medicinais (ervas -); medicinais
(infusões -); medicinais (raízes -); medicinal (óleos
para uso -); meios para culturas bacteriológicas;
meios para culturas bacteriológicas; menstruação
(absorventes higiênicos para -); menstruação
(absorventes internos para -); menstruação (calças
higiênicas para -); menta para uso farmacêutico;
mentol; mercuriais (ungüentos -); microorganismos
(substâncias nutritivas para -); microrganismos
(culturas de -) para uso medicinal e veterinário;
microrganismos (preparações de -) para uso
medicinal e veterinário; mineral (água -) para uso
medicinal; mirabólano (casca de -) para uso
farmacêutico; moderadores de apetite para uso
medicinal; mofo (preparações químicas para tratar -);
moldagem (cera de -) para uso odontológico;
molesquim para uso medicinal; moscas (adesivos
para capturar -); moscas (cola para capturar -);
moscas (produtos para destruir -); mostarda
(cataplasmas de -); mostarda (óleo de -) para uso
medicinal; mostarda para uso farmacêutico; musgo
da irlanda para uso medicinal; narcóticos; nervinos;
nutricionais (complementos -); nutritivas (substâncias
-) para microorganismos; obturação dentária
(material para -); óleo canforado para uso medicinal;
óleo de fígado de bacalhau; óleo de linhaça
(suplemento alimentar de -); óleo de rícino para uso
medicinal; óleo de terebintina para uso farmacêutico;
óleos para uso medicinal; opiáceos; ópio;
opodeldoque; opoterapia (preparações para -);
ordenhar
(gordura
para
-);
organoterapia
(preparações para -); ouro (amálgamas dentários de
-); oxigênio (banhos de -); oxigênio para fins
medicinais; pão para diabéticos para fins medicinais;
papel antitraça; parasiticidas; pastilhas para
fumigação; pastilhas para uso farmacêutico;
pastilhas para uso farmacêutico; pectina para uso
farmacêutico; pele (preparações farmacêuticas para
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cuidar da -); pepsinas para uso farmacêutico;
peptonas para uso farmacêutico; peróxido de
hidrogênio para uso medicinal; pés (remédios
antitranspirantes para os -); petróleo (geléia de -)
para uso medicinal; piretro (pó de -); plasma
sangüíneo; pó de cantáridas; pó de pérola para uso
medicinal; pólen (suplemento alimentar de -);
pomadas para uso medicinal; porcelana para
próteses dentárias; preparações de aloe vera para
uso farmacêutico; preparações de babosa para uso
farmacêutico;
preparações
farmacêuticas;
preparações farmacêuticas para combate à caspa;
preparações para banhos medicinais; preparações
para desodorizar ambientes; preparações para
destruir ervas daninhas; preparações para dimunir a
atividade sexual; preparações para hemorróidas;
preparações para higiene íntima para fins
medicinais; preparações para limpeza dos olhos;
produtos para lavar gado; própolis (suplemento
alimentar de -); própolis para fins farmacêuticos;
proteína (suplemento alimentar de -); proteína
(suplemento de - ) para animais; protetores para
joanetes; protetores para seios [amamentação];
pulseiras para uso medicinal; purgantes; quássia
para uso medicinal; quebracho para uso medicinal;
queimaduras (preparações para tratamento de -);
queimaduras de sol (preparações para -) para uso
farmacêutico; queimaduras de sol (ungüentos para ); químicas (preparações -) para uso farmacêutico;
químicas (preparações -) para uso medicinal;
químicas (preparações -) para uso veterinário;
químico-farmacêuticas (preparações -); químicos
(condutores -) para eletrodos de eletrocardiógrafo;
químicos (reagentes -) para uso medicinal ou
veterinário; quinino para uso medicinal; quinoleína
para uso medicinal; quinquina para uso medicinal;
rádio para uso medicinal; radioativas (substâncias -)
para uso medicinal; raízes medicinais; ratos (veneno
para -); reagentes químicos para uso medicinal ou
veterinário; remédios (estojos portáteis para -)
[completos]; remédios antitranspirantes para os pés;
repelente de insetos (incenso -); repelentes contra
insetos; repelentes para cães; roupas (desodorantes
para -) e/ou materiais têxteis; ruibarbo (raízes de -)
para uso farmacêutico; sais aromáticos; sais de água
mineral; sais de potássio para uso medicinal; sais de
sódio para uso medicinal; sais para banhos de água
mineral; sais para uso medicinal; salsaparrilha [para
uso medicinal]; sangue para uso medicinal;
sanguessugas para uso medicinal; sanguíneo
(plasma -); sedativos; sedimento medicinal [lama];
seios (protetores para -) [amamentação]; sêmen
para inseminação artificial; sicativos [agentes
secantes] para uso medicinal; sinapismos;
sinapismos (papel para -); solo (preparações para
esterilização do -); soluções para lentes de contato;
solventes para remover esparadrapo; soporíferos;
soros; soroterápicos (medicamentos -); sprays
refrescantes para uso medicinal; subacetato de
chumbo (solução de 1% de -) [água branca];
subprodutos do processamento de grãos de cereais
para fins dietéticos ou medicinais; sulfonamidas
[medicamentos]; suplemento alimentar para animais;
suplementos alimentares minerais; supositórios;
tabaco (cigarros sem -), para uso medicinal; tabaco
(extratos de -) [inseticidas]; tapa-olhos para uso
medicinal; tártaro para uso farmacêutico; tecidos
cirúrgicos; tecidos cirúrgicos; terebintina para uso
farmacêutico; termal (água -); têxteis (desodorantes
para roupas e /ou materiais -); timol para uso
farmacêutico; tintura de iodo; tinturas para uso
medicinal; toalhas higiênicas para menstruação;
toalhas higiênicas para menstruação; tônicos
[medicamento]; traças (substâncias contra -);
tranqüilizantes; transpiração (remédios contra -);
ulner (casca de -); ulnerarias (esponjas -); ungüentos
para uso farmacêutico; vacinas; vaginal (produtos
para lavagem -); vegetais (fibras -) comestíveis [não
nutritivas]; venenos; vermífugos; vernizes dentários;
verrugas (lápis anti-); vesicantes; veterinárias
(preparações -); vinha (produtos químicos para
combater doenças da -); vitaminas (preparações
para -); xaropes para uso farmacêutico; absorvente
feminino; absorvente higiênico; absorvente para
incontinência urinária; absorvente para uso pósoperatório; absorvente para uso pós-parto; ácido

glicólico
usado
como
medicamento;
acne
[medicamento para combate à -]; adesivo de uso
médico para cicatrização; adesivo odontológico;
agente analgésico; agente antialérgico, antipirético e
antiinflamatório; aglutinina [medicamento]; água
boricada; água destilada para uso farmacêutico;
água oxigenada de uso medicinal; alcoolismo
[medicamento contra o -]; alimento para bebê à base
de carne, ave e ovo; alimento para bebê à base de
fruta, verdura, legume e cereal; alimento para bebês
à base de peixe, carne, ave, ovo, fruta, verdura,
legume e cereais; alimento para bebês em
condições especiais; aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; anabolizante;
angina
do
peito
[medicamento
para
-];
anticoncepcional
para
animal;
anticorpos;
antifúngico; antígeno; antimofo; apara de cedro
aromático para repelir traça e outros insetos;
ativador hormonal; atrativo de peste [pesticida];
bactericida; bálsamo e óleo descongestionante nasal
e bronquial para uso externo; bálsamo e óleo para
alívio da dor e coceira para uso externo; banho de
espuma (preparações para - ), para uso medicinal;
banho de imersão de uso animal (preparações para ), para uso medicinal; banho de imersão de uso
pessoal (preparações para - ), para uso medicinal;
baraticida; barra dietética para suplementação
nutricional, para fins medicinais; basilicão [ungüento
supurativo composto de cera, azeite, pez e resina];
bloco e apara de cedro aromático para repelir traça e
outros
insetos;
bloqueador
dos
órgãos
hematopoiéticos
[medicamento];
bloqueador
neuromuscular [medicamento]; brinco inseticida para
animal; câncer [medicamento para o tratamento de ]; cápsula de alga marinha para uso medicinal;
cápsula para medicamento; cardioestimulante
[medicamento];
cardiotônico
[medicamento];
carrapaticida; castrador químico para animal;
catártico [medicamento de qualidade purgativa mais
forte que o laxante]; cera para modelar [dentista];
chá de erva medicinal; cimento para uso
odontológico; clister para uso humano; clister para
uso veterinário; coagulante; colagogo ou colerético;
colar magnético uso medicinal; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
composição de aminoácido para tratamento de
desnutrição ou deficiência protéica; defensivo
agrícola; descolesterolizante; desinfetante comum ou
para uso hospitalar; desinfetante para uso tópico
(medicamento); dispositivo intravaginal para animal;
diurético; emético e antiemético; erva para banho
medicinal; erva para infusão medicinal; estimulante
da respiração; estimulante do apetite; eupéptico
carminativo e obesígeno; excipiente para produto
farmacêutico [substância que une base e veículo];
expectorante; faixa para uso cirúrgico ou curativo;
fluoreto para tratamento dentário; gel anti-séptico
para aliviar a dor; gel anti-séptico para o combate ao
vício do fumo; hipnoanalgésico; hipnótico [sonífero];
hormônio para o tratamento de insuficiência
testicular; imunoglobulina; imunosoro; inalante;
inibidor do metabolismo; inibidor hormonal; kit para
diagnóstico médico; kit para enema [clister]; kit para
enema [clister] para uso veterinário; lenços
umedecidos antibacterianos para uso hospitalar;
liberador hormonal; líquido antibacteriano para
higiene hospitalar; loção para assepsia pré-cirúrgica;
lubrificante sexual; lubrificante vaginal; manteiga de
cacau de uso farmacêutico; massa deformável para
exercício terapêutico; massa e gesso para uso
dentário;
matéria prima
para
a
indústria
farmacêutica; medicamentos administrados via
implante subcutâneo; óleo mineral branco medicinal,
utilizado
na
formulação
de
cosméticos,
medicamentos, produtos veterinários e alimentos;
oxigênio para uso médico; pasta aderente para
capturar e matar ratos; pasta condutora para exames
médicos; pó para molde de dentadura; produto para
detecção imunológica do constituinte da urina e do
sangue; produto para higiene pessoal no préoperatório e no pós-operatório; produto para limpeza
de instrumento médico e odontológico; produto para
limpeza de lente; produto químico para fumigar
[desinfetante]; própole para uso medicinal [xarope];
protetor para cotovelo e calcanhar [uso terapêutico];
quimioterápico; raticida; reagente químico para fim
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de diagnóstico; repelente de peste; repelente
higiênico para cão e gato; resina para confecção de
dente; solução eletrolítica para fins medicinais;
solução injetável à base de ácido, sem finalidade
terapêutica, de aplicação intradérmica para cobrir
escara; solução para nutrição parenteral [para uso
medicinal]; spray anti-pulga para animal; substitutivo
do sangue para uso medicinal; substrato metabólico;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em líquido
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal; tussígeno (anti ) [medicamento]; uterotrópico (medicamento de
efeito - ); vasoconstritor; vasodilatador; vela
impregnada com substância química repelente de
inseto; vitamina e sais minerais; xampu para animal
com finalidade terapêutica; álcool para uso
farmacêutico; fraldas para animais de estimação;
papel reagente para uso médico ou veterinário;
pesticidas;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.905819306 24/01/2013
003
Tit.PAULO DULCI DE ASSIS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 98626256191
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Patro Pop
NCL(10) 35 agenciamento de artistas - [informação
em]; agenciamento de artistas - [assessoria em];
captação de patrocínio - [informação em]; captação
de patrocínio - [consultoria em]; captação de
patrocínio - [assessoria em]; captação de patrocínio;
patrocínio (captação de - ) - [informação em];
patrocínio (captação de - ) - [consultoria em];
patrocínio (captação de - ) - [assessoria em];
patrocínio (captação de - ); obra artística,
agenciamento, gestão e intermediação - [informação
em]; obra artística, agenciamento, gestão e
intermediação - [consultoria em]; obra artística,
agenciamento, gestão e intermediação - [assessoria
em]; obra artística, agenciamento, gestão e
intermediação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905819314 24/01/2013
003
Tit.WEBAUDIT SERVIÇOS S/C LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04259907000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GLOBYTE
NCL(10) 42 assessoria, consultoria e informação no
campo da seleção, implementação e uso dos
sistemas hardware e software para terceiros [informação em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para terceiros
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação no campo da seleção, implementação e
uso dos sistemas hardware e software para
terceiros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905819357 24/01/2013
003
Tit.CHOCOLARTE DOCERIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59871699000108
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SWEET TOMATOES
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cafés [bares];
cafeterias; lanchonetes; restaurantes; alimentação
natural, macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo]; assessoria consultoria e informação em
culinária;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905819454 24/01/2013
Tit.DANIEL ASSIS ABDALLA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13915261718
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: futura

003

NCL(10) 36 incorporação de imóvel;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905819535 24/01/2013
003
Tit.TETRIBÉRICA, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8923060
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACUSHLA
NCL(10) 29 compotas; geléias para uso alimentar;
gorduras comestíveis; laticínios; leite; óleos
comestíveis; ovos *;
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA
No.905819543 24/01/2013
003
Tit.TETRIBÉRICA, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8923060
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACUSHLA
NCL(10) 30 chá*; doces*; especiarias; mel; melaço
(xarope de -); molhos [condimentos]; vinagre;
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA
No.905819551 24/01/2013
003
Tit.TETRIBÉRICA, S.A. (PT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8923060
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACUSHLA
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA
No.905819578 24/01/2013
003
Tit.AGROCAP PARTICIPACOES E
CONSTRUCOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43645431000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRUPO AGIS
NCL(10) 09 circuitos impressos; circuitos integrados;
conectores [eletricidade]; conexões elétricas;
contatos elétricos; painéis de controle [eletricidade];
painéis
de
distribuição;
sinais
eletrônicos
(transmissores de -); transistores [eletrônicos];
aparelho ou instrumento de controle; aparelho ou
instrumento de sinalização;
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA
No.905819586 24/01/2013
003
Tit.AGROCAP PARTICIPACOES E
CONSTRUCOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43645431000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GRUPO AGIS
NCL(10) 19 materiais de construção, não metálicos;
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA
No.905819594 24/01/2013
003
Tit.AGROCAP PARTICIPACOES E
CONSTRUCOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43645431000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO AGIS
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
marketing (estudos de -); comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos de sinalização;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos
para
conduzir,
interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de iluminação; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de minérios; fornecimento de mãode-obra [terceirização]; representação comercial de
aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA
No.905819608 24/01/2013
003
Tit.AGROCAP PARTICIPACOES E
CONSTRUCOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43645431000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO AGIS
NCL(10) 36 participação em outras sociedades;

Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA
No.905819616 24/01/2013
003
Tit.AGROCAP PARTICIPACOES E
CONSTRUCOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43645431000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO AGIS
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
construção *; extração mineral; mineração;
assessoria, consultoria e informação em aluguel de
equipamentos para construção; construção e
reparação de obra civil;
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA
No.905819640 24/01/2013
003
Tit.AGROCAP PARTICIPACOES E
CONSTRUCOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43645431000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO AGIS
NCL(10) 38 consultoria referente a implantação,
operação, gerenciamento e suporte de redes de
telecomunicações e suas configurações;
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA
No.905819659 24/01/2013
Tit.AGROCAP PARTICIPACOES E
CONSTRUCOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43645431000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO AGIS
NCL(10) 39 controle de tráfego de veículos;
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA

003

No.905819675 24/01/2013
003
Tit.AGROCAP PARTICIPACOES E
CONSTRUCOES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43645431000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO AGIS
NCL(10) 42 engenharia civil [projeto de -];
engenharia elétrica [projeto de -]; engenharia
eletrônica [projeto de -]; engenharia mecânica
[projeto de -]; pesquisa de bens minerais; serviços
de
sinalização
[projetos
arquitetônicos
e
engenharia];
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA
No.905819721 25/01/2013
Tit.CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08635952000193
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VANT VT15
NCL(10) 12 aéreos (veículos -);
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905819756 25/01/2013
003
Tit.TIAGO & ANDRESSA ALIMENTOS LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14020161000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PEDRA BRANCA CLIMATIZAÇÃO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905819772 25/01/2013
003
Tit.TIAGO & ANDRESSA ALIMENTOS LTDA ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14020161000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PEDRA BRANCA CLIMATIZAÇÃO
NCL(10) 37 ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -); instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação e reparo de equipamentos de
aquecimento; instalação e reparo de equipamentos
de refrigeração;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
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No.905819799 25/01/2013
003
Tit.J C DE SANTANA SOUSA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14267955000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SERV TEMP
NCL(10) 37 instalação e conserto de ar
condicionado, inclusive de veículo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905819829 25/01/2013
003
Tit.PROVETS - SIMÕES LABORATORIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04239400000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TOPGOLD
NCL(10) 05 suplemento alimentar para animais;
Procurador: LEONARDO MEDEIROS TAVARES
No.905819845 25/01/2013
003
Tit.PROVETS - SIMÕES LABORATORIO LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04239400000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 100 PS
NCL(10) 05 suplemento alimentar para animais;
Procurador: LEONARDO MEDEIROS TAVARES
No.905819861 25/01/2013
003
Tit.GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4920546
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CROCANTISSIMO ONDULATTAS
NCL(10) 29 batatas fritas;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE S/C LTDA
No.905819870 25/01/2013
003
Tit.JOÃO DIVINO BORGES (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92130402100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Rony e Fellipe
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; composição musical (serviços
de -) - [informação em]; composição musical
(serviços de -) - [consultoria em]; composição
musical (serviços de -) - [assessoria em];
composição musical (serviços de -); entretenimento [informação em]; entretenimento - [consultoria em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
espetáculos (serviços de -) - [informação em];
espetáculos (serviços de -) - [consultoria em];
espetáculos (serviços de -) - [assessoria em];
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [informação em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [consultoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [assessoria em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -); produção de shows - [informação em];
produção de shows - [consultoria em]; produção de
shows - [assessoria em]; produção de shows;
produção musical - [informação em]; produção
musical - [consultoria em]; produção musical [assessoria em]; produção musical; serviços de dj [informação em]; serviços de dj - [consultoria em];
serviços de dj - [assessoria em]; serviços de dj;
shows (produção de -) - [informação em]; shows
(produção de -) - [consultoria em]; shows (produção
de -) - [assessoria em]; shows (produção de -); teatro
de variedades [espetáculos musicais] - [informação
em]; teatro de variedades [espetáculos musicais] [consultoria em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais] - [assessoria em]; teatro de variedades
[espetáculos musicais]; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] - [informação em];
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento] - [consultoria em]; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] - [assessoria em];
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
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em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [informação em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [informação em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [assessoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços
de
entretenimento];
empresário
[organização e produção de espetáculos] [informação em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [consultoria em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [assessoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; grupo musical [informação em]; grupo musical - [consultoria em];
grupo musical - [assessoria em]; grupo musical;
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [informação em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [consultoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [assessoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905820002 25/01/2013
003
Tit.A.J. SILVA FABRICAÇÃO DE COSMETICOS
LTDA ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10547772000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GLAM HAIR
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético;
adesivos
para
enfeitar
unhas;
adstringentes para uso cosmético; água de cheiro;
água de colônia; água de lavanda; água oxigenada
[peróxido de hidrogênio] para uso cosmético;
algodão para fins cosméticos (hastes com pontas de
-); algodão para uso cosmético; almíscar
[perfumaria]; âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); antitranspirante
(sabonete -); antitranspirantes [produtos de toalete];
aromáticos [óleos essenciais]; banhos (preparações
cosméticas para -); barba (tinturas para -); barbear
(produtos para -); batons para os lábios; beleza
(máscaras de -); bigode (cera para -); brilho para os
lábios; bronzear (preparações para-) [cosméticos];
cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cabelos postiços (substâncias
adesivas para fixar -); cera para bigode; cera para
depilação; cílios (produtos cosméticos para os-);
cílios postiços; cílios postiços (substâncias adesivas
para fixar -); clarear (cremes para -) a pele;
colorantes para toalete; cosméticos; cosméticos
(estojos de -); cosméticos (estojos de); cosméticos
para os cílios; cremes cosméticos; cremes para
clarear pele; decalques decorativos para uso
cosmético; defumação (produtos para -) [perfumaria];
dental (géis para clareamento -); depilatórios
(produtos
-);
descolorantes
(produtos
-);
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
desodorante
(sabonete
-);
desodorantes
[perfumaria];
emagrecimento
(preparações
cosméticas para -); esmalte para as unhas; esmalte
para unhas; extratos de flores [perfumaria]; filtros
solares; flores (extratos de -) [perfumaria];
fragrâncias (mistura de -); gaulteria (óleo de -)
[perfumaria]; géis de massagem, exceto para uso
medicinal; géis para clareamento dental; geléia de
petróleo para uso cosmético; gorduras para uso
cosmético; hálito (pulverizadores para perfumar -);
hastes com pontas de algodão para fins cosméticos;
ionona [perfumaria]; jasmim (óleo de -); lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos; leite de amêndoas para uso cosmético;
leites de limpeza para toalete; lenços impregnados
com loções cosméticas; limpeza (leite de -) para
toalete; loções capilares; loções cosméticas (lenços
impregnados com -); loções para uso cosmético;
loções pós-barba; maquiagem (pó para -);
maquiagem (produtos para -); maquiagem (produtos
para remover -); maquiagem para o rosto; menta
para perfumaria; neutralizadores (produtos -) para

permanentes nos cabelos; óleo de lavanda; óleos
essenciais; óleos para limpeza; óleos para perfumes
e essências; óleos para toalete; óleos para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para -);
pedra de barbear [adstrigente]; pele (cremes para
clarear a -); pele (produtos cosméticos para cuidados
da -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
perfumes de flores (bases para -); permanentes nos
cabelos (produtos neutralizadores para -); pés
(sabonetes antitranspirantes para os -); petróleo
(geléia de -) para uso cosmético; pó para
maquiagem; pomadas para uso cosmético; postiças
(unhas -); postiços (cílios -); preparações cosméticas
para emagrecimento; preparações de aloe vera para
uso cosmético; preparações de babosa para uso
cosmético; preparações de banho para higiene
íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal]; preparações para perfumar ambientes;
preparações para proteção solar; produtos
depilatórios; produtos para remover a pintura;
pulverizadores para perfumar hálito; rosa (óleo de -);
roupa (sachês para perfumar -); sabonete
antitranspirante para os pés; sabonete desodorante;
sabonete para barbear; sabonetes; sachês para
perfumar roupa; sais de banho, exceto para uso
medicinal;
shampoo
a
seco;
sobrancelhas
(cosméticos para as -); sobrancelhas (lápis de -);
talco para toalete; tinturas cosméticas; tinturas para
os cabelos; tiras refrescantes para o hálito; toalete
(produtos de-); unhas (esmalte para -); unhas
(produtos para o cuidado das -); unhas postiças;
xampus; acetona (removedor de esmalte de unhas);
água depilatória; água-de-toalete; alga [cosmético];
antiperspirante [desodorante]; argila para estética;
banho de espuma (preparações para - ), exceto para
uso medicinal; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
caixa para pó de arroz [estojo cosmético]; composto
fluorado para higiene bucal; condicionador
[cosmético]; creme, pasta e líquido rejuvenescedor,
protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico
e sintético; cristal para banho de uso pessoal; erva
para banho; estojo cosmético; estojo de cosméticos
de brinquedo (com cosméticos reais); matéria prima
para indústria cosmética; odorizadores de uso
pessoal; papel impregnado de substância para
higiene pessoal; pastilhas e gomas de mascar para
fins cosméticos; preparação cosmética para redução
da gordura localizada; produto de higiene pessoal à
base de própole; produto desodorizante de
ambiente, em líquido, em pó, em sachê, em spray;
produto para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso;
removedor
de
cosmético;
substância química para desengraxar de uso
doméstico; henna [tintura cosmética];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905820142 25/01/2013
003
Tit.MARCELLA PORCINCULA DA SILVA - EPP
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15418223000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COR DA FLOR
NCL(10) 25 botas *; botinas; calçados *; calçados
em geral *; sandálias; chinelo [vestuário comum];
Procurador: LEILA KRAUSE SIGNORELLI
No.905820266 25/01/2013
003
Tit.FABRIO ROBERTO MIGLIORINI (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00334005000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FabrioArtes
NCL(10) 42 artes gráficas (serviços de criação em -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905820460 25/01/2013
003
Tit.ANA AFONSO BATISTA DA MOTA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09607089000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ANA MOTA CABELEIREIROS
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CFE(4) 5.5.21; 27.5.1
NCL(10) 44 beleza (salões de -); cabeleireiro (salões
de -); salões de beleza; salões de cabeleireiro;
assessoria, consultoria e informação em estética
capilar; assessoria, consultoria e informação em
estética pessoal [tratamento de pele e cabelo];
assessoria, consultoria e informação sobre beleza;
corte de cabelo masculino, feminino e infantil;
depilação; estética [tratamento da pele e cabelo];
estética facial e corporal; manicure e pedicure;
Procurador: IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES
No.905820479 25/01/2013
003
Tit.LÚCIO FLÁVIO ANDRADE LOPES (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22982817500
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Haras Du Lop

CFE(4) 3.3.1; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação
sobre leilões; comércio (através de qualquer meio)
de animais vivos;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905820495 25/01/2013
003
Tit.C&M ENGENHARIA ELETRICA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79059440000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: C&M ENGENHARIA ELÉTRICA

CFE(4) 1.15.24; 26.1.6; 27.5.1
NCL(10) 45 monitorização de alarmes anti-roubo e
de segurança; bloqueio de carro por satélite;
monitoramento e rastreamento de veículos e cargas,
contratação de guarda [serviços de segurança];
serviços de segurança rodoviária;
Procurador: MARCELO ALVES PEREIRA
No.905820517 25/01/2013
003
Tit.MARCUS ANDRE O PINHEIRO ALUGUEL DE
SOM E ILUMINAÇÃO -ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11580707000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: B-SOUND AUDIO- LUZ -IMAGEM

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 35 aluguel de máquinas de venda
automática; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos para o registro, a
transmissão e a reprodução de som ou imagens;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
iluminação; representação comercial de aparelho
elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: JHONNY RAMOS OLIVEIRA
No.905820525 25/01/2013
003
Tit.CIRO ROBERTO DE MATOS 28140626899
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17424378000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: crmdesign

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: ANDREA ARIADNES DA SILVA
No.905820541 25/01/2013
003
Tit.CARLITO MAXIMINO DA ROCHA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04039641000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOJAS ATIVA

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 35 demonstração de produtos; promoção
de vendas [para terceiros]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; representação comercial
[ompi];
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905820550 25/01/2013
003
Tit.CARLITO MAXIMINO DA ROCHA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04039641000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MX MAX MODAS DO PARANÁ

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 engenharia civil [projeto de
engenharia elétrica [projeto de -];
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

-];

No.905820509 25/01/2013
003
Tit.UP GARAGE RASTREAMENTOS LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08851607000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTER SAT RASTREAMENTO

CFE(4) 20.1.3; 26.4.12; 26.4.19; 26.11.13
NCL(10) 42 desenho de arte gráfica, inclusive para
homepage - [consultoria em]; desenho de arte
gráfica, inclusive para homepage - [assessoria em];
desenho de arte gráfica, inclusive para homepage;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905820533 25/01/2013
003
Tit.LIMA SAIBRO COMERCIO DE CONFECÇÕES
LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09140551000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAIBRO

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 40 confecção de roupas; tecidos (corte de ); ateliê de costura; confecção de artigo do vestuário
sob encomenda;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
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No.905820568 25/01/2013
003
Tit.CARLITO MAXIMINO DA ROCHA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04039641000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VEST BRASIL
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de trabalhos de -); construção de fábricas;
informação sobre construção; montagem de
andaimes;
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905820592 25/01/2013
Tit.S A BACARIN & CIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01858016000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PAPEL HIGIÊNICO MOLLIS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 demonstração de produtos; promoção
de vendas [para terceiros]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de joalheria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos; representação comercial
[ompi];
Procurador: SUPREMA MARCAS E PATENTES
LTDA

003

CFE(4) 2.9.10; 27.5.1
NCL(10) 44 odontologia; assessoria, consultoria e
informação odontológica; odontologia [cirurgiãodentista]; perícia odontológica/perito odonto-legista;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

CFE(4) 27.5.1-2; 27.5.9
NCL(10) 16 guardanapos de papel; papel
(guardanapos de -); papel higiênico; papel toalha;
embalagens de papel ou plástico;
Procurador: ALMIR ANTONIO DE ALMEIDA

No.905820630 25/01/2013
003
Tit.MAIQUEL RUTHNER COMUNICAÇÃO VISUAL ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09007556000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PUBLITECH COMUNICAÇÃO VISUAL E
MÍDIA EXTERIOR

No.905820606 25/01/2013
003
Tit.SERRAGLIO & CORREA LTDA EPP (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04046349000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNITINTAS SORRISO

No.905820576 25/01/2013
003
Tit.CASCATA BERLIN LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02965098000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASCATA BERLIN PARQUE AQUÁTICO
CFE(4) 26.2.7; 27.5.1,9
NCL(10) 35 externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors]; publicidade; publicidade externa [letreiros,
outdoors]; corretor de publicidade (serviço de -);
Procurador: ALMIR ANTONIO DE ALMEIDA

CFE(4) 6.3.13-14; 27.5.23
NCL(10) 41 diversão (parques de -); divertimento;
entretenimento; parques de diversão; recreação
(provimento de instalações para -); parque de
diversão;
Procurador: LEILA KRAUSE SIGNORELLI

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
matérias tintoriais; comércio (através de qualquer
meio) de mordentes [fixador para tintas]; comércio
(através de qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905820614 25/01/2013
Tit.AMIGO FAZ TUDO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17270581000184
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMIGO FAZ TUDO

003

No.905820584 25/01/2013
003
Tit.ARILDO DE FREITAS & SANTOS LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09272641000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FUNDI PISO

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 45 aluguel de roupas; aluguel de trajes a
rigor;
Procurador: JHONNY RAMOS OLIVEIRA
No.905820657 25/01/2013
003
Tit.SUNFLOWER - INDÚSTRIA E LABORATÓRIO
FITOTERÁPICO LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02385401000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LIPOFIT CAPS

CFE(4) 2.1.1; 2.1.15,23
NCL(10) 37 pedreiro [serviços de - ];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
alvenaria (serviços de -); construção civil (supervisão

No.905820649 25/01/2013
003
Tit.MARCUS ANDRE O PINHEIRO ALUGUEL DE
SOM E ILUMINAÇÃO -ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11580707000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTAMPA FINA NOIVAS

No.905820622 25/01/2013
Tit.ANDRÉ BORGES DINIZ (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04020180954
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SORRISO POP

003
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em]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [informação em];
assessoria, consultoria e informação ensino; cursos
livres [ensino] - [informação em]; cursos livres
[ensino];
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905820681 25/01/2013
Tit.LAMÉ ATELIER (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17246318000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Lamé Atelier de Moda

003

CFE(4) 5.3.14; 26.1.18; 27.5.1; 27.5.8,24
NCL(10) 05 emagrecimento (pílulas para -);
emagrecimento (preparações medicinais para -);
nutricionais
(complementos
-);
suplementos
alimentares minerais; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905820665 25/01/2013
Tit.MINERACAO BODOQUENA S/A (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03201316000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CALCÁRIO BODOQUENA CB

CFE(4) 26.1.16; 27.7.1
NCL(10) 44 serviços de clínica médica; assessoria,
consultoria e informações sobre medicina,
assistência médica e odontológica; consultas
médicas [serviços médicos];
Procurador: O PRÓPRIO.

003
CFE(4) 27.5.1,9
NCL(10) 25 bermudas; blazers [vestuário]; calças;
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; cintos
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); jaquetas;
leggings [calças]; macacões; malhas [vestuário];
roupas de imitação couro; saias; echarpe;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905820690 25/01/2013
Tit.MANOEL DRESCH (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32303106915
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DREBOR

CFE(4) 27.3.15; 27.5.1
NCL(10) 31 animais vivos;
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
No.905820703 25/01/2013
Tit.DEIZE DOS SANTOS LORRETO (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12750227747
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ELETROFUNK BRASIL

CFE(4) 1.1.1; 1.1.10,12
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); ensino (serviços de -) [informação em]; ensino (serviços de -);
entretenimento - [informação em]; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [informação em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); informações sobre educação [instrução];
informações
sobre
entretenimento
[lazer];
informações sobre recreação; instrução (serviços de
-); organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de competições
desportivas; academia de dança; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino] - [informação

No.905820720 25/01/2013
Tit.TIAGO DE OLIVEIRA E SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05395606777
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CALIBRE 12 CLOTHING

003

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 42 análise de solo; pesquisa de bens
minerais;
Procurador: IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES
No.905820673 25/01/2013
003
Tit.COOPERATIVA EC CRED MUT
COMERCIANTES PATOS D MINAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71297899000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PROJETO ESTAR

No.905820711 25/01/2013
003
Tit.ELISABETH SANTOS GUIMARÃES LAGE ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11609386000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTTRALMED

003

CFE(4) 1.17.25; 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
espetáculos (serviços de -); produção musical;
banda de música [serviços de entretenimento];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento]; grupo musical;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA

CFE(4) 9.3.1; 9.3.9; 9.3.25; 9.9.1; 21.3.25
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes
para -); botas (canos de -); botas (ferragens para -);
botas (viras para -); botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados de madeira; calçados
em geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus (armações de -);
chapéus [chapelaria]; chapéus de papel [vestuário];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; chuteiras de
futebol (travas para -); ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
coletes para pesca; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dólmã [veste militar]; dormir
(máscaras para -); enxovais de bebês; escapulários;
espartilhos; esportes (botas para -) *; esportes
(sapatos para -) *; esqui (botas de -); estolas de pele;
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faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); ferragens de metal para
sapatos e botas; forros confeccionados [parte de
vestuário]; futebol (sapatos de -); gabardines
[vestuário]; galochas; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gorros; gravatas; guarda-pós;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias; meias (calcanheiras para
-); meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus]; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
palas para camisas; paletós; palmilhas; papel
(chapéus de -) [vestuário]; parcas; pele (estolas de ); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pesca (coletes para -); pescoço (lenços de -);
pijamas; pijamas; plastrom; polainas; polainas;
polainas; polainas (presilhas para -); ponchos; portamoedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -);
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa de baixo;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes para ); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; solidéus [barrete]; sudários
axilares;
suéteres;
sungas;
suspensórios;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
banho; toucas de natação; trajes; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; viras para botas e sapatos; xales; alba
[vestimenta de padre]; avental descartável de uso
não profissional; babador não descartável; baby-doll;
bandagem elástica [vestuário]; batina; beca;
bermuda para prática de esporte; biquíni; blusa
militar; boné; bota para operário; calça para
equitação; calçado esportivo; calçado para uso
profissional; calçados para snowboarding; calção
para banho; camisa para militar; camisola; canga;
carapuça [barrete cônico; gorro]; casaco para
operador; casula [vestimenta sacerdotal que se põe
sobre a alva e a estola]; chinelo [vestuário comum];
chuteira; cinta [vestuário comum]; cinta para
menstruação; cobertura descartável para calçado;
coturno; cravo para chuteira; culote [calça para
montaria]; echarpe; estolas; farda; fardão; fraque;
jaleco; lenço de lapela [parte anterior e superior de
um casaco voltada para fora]; maiô; poncho;
quimono [vestuário]; roupa íntima descartável;
solado não ortopédico; spencer; sutiã para postura
sem finalidade terapêutica; tira (faixa) para a cabeça;
viseiras [chapelaria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905820738 25/01/2013
Tit.PAULO ECHEVERRIA NETO ME (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08861872000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BATESCAR

CFE(4) 1.15.9; 26.1.16; 26.1.24; 26.11.6; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; representação
comercial [ompi];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905820746 25/01/2013
Tit.DÉCIO CONVENIÊNCIA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13815059000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DROGA D

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 drogaria [comércio] - [informação em];
drogaria [comércio] - [consultoria em]; drogaria
[comércio] - [assessoria em]; drogaria [comércio];
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905820754 25/01/2013
003
Tit.JUAREZ DA COSTA PITUBA JÚNIOR (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21934266515
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: R Rock

preparações de aloe vera para uso cosmético;
sabonetes; tinturas cosméticas; tinturas para os
cabelos; xampus; condicionador [cosmético];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905820770 25/01/2013
003
Tit.EDER VINDALINO CARVALHO 09017457740
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17092988000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LINDBELL COSMÉTICOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 cabelos (preparações para ondular -);
cabelos (tinturas para os -); cremes cosméticos;
descolorantes (produtos -); loções capilares;
neutralizadores (produtos -) para permanentes nos
cabelos; ondular os cabelos (preparações para -);
pomadas para uso cosmético; preparações de aloe
vera para uso cosmético; tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; xampus; condicionador
[cosmético];
Procurador: FERNANDA ALVES CLAUDIO
No.905820789 25/01/2013
003
Tit.COXINHARIA E LANCHONETE LTDA - ME
(BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16611862000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Coxinharia Snack Bar

CFE(4) 22.1.15; 27.5.1
NCL(10) 25 banho (calções de -); calçados em geral
*; calças; calções de banho [sungas]; camisas;
camisetas; biquíni;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905820762 25/01/2013
Tit.FABIANO MAXIMO MILANESE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02447910746
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Zartier

003

003

CFE(4) 27.5.1; 27.5.5; 27.5.21; 28.19
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; cabelos (preparações para
ondular -); cabelos (tinturas para os -); cabelos
postiços (substâncias adesivas para fixar -);
cosméticos; descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; essenciais (óleos -); gorduras para uso
cosmético; loções capilares; loções para uso
cosmético; óleos essenciais; óleos para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para -);

CFE(4) 8.1.15; 9.1.1; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [informação em]; auto-serviço (restaurantes de -) [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -) - [informação em]; bar (serviços de -) [consultoria em]; bar (serviços de -) - [assessoria
em]; bar (serviços de -); bufê (serviço de -) [informação em]; bufê (serviço de -) - [consultoria
em]; bufê (serviço de -) - [assessoria em]; bufê
(serviço de -); cafés [bares] - [informação em]; cafés
[bares] - [consultoria em]; cafés [bares] - [assessoria
em]; cafés [bares]; cafeterias - [informação em];
cafeterias - [consultoria em]; cafeterias - [assessoria
em]; cafeterias; lanchonetes - [informação em];
lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria em]; lanchonetes; restaurantes [informação em]; restaurantes - [consultoria em];
restaurantes - [assessoria em]; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço - [informação em];
restaurantes de auto-serviço - [consultoria em];
restaurantes de auto-serviço - [assessoria em];
restaurantes de auto-serviço; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo] - [informação em]; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo] - [consultoria em]; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo] - [assessoria em]; alimentação natural,
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macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo]; assessoria consultoria e informação em
culinária - [informação em]; assessoria consultoria e
informação em culinária - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em culinária [assessoria em]; assessoria consultoria e informação
em culinária; assessoria, consultoria e informação
em culinária - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em culinária - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
culinária - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em culinária; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento [informação em]; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento;
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [informação em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação; assessoria, consultoria e
informações sobre restaurante - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante
[consultoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
restaurante;
churrascaria
[restaurante] - [informação em]; churrascaria
[restaurante] - [consultoria em]; churrascaria
[restaurante] - [assessoria em]; churrascaria
[restaurante]; cyber-café [restaurante] - [informação
em]; cyber-café [restaurante] - [consultoria em];
cyber-café [restaurante] - [assessoria em]; cybercafé [restaurante];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905820797 25/01/2013
011
Tit.ALMEIDA & FLÓRIO (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10331359766
*REAPRESENTE A IMAGEM DA MARCA
CONTENDO APENAS OS ELEMENTOS
NOMINATIVOS QUE DESEJA REGISTRAR COMO
MARCA. PESOS, MEDIDAS, ENDEREÇOS,
TELEFONES E ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
APENAS DEVERÃO CONSTAR SE O
REQUERENTE OS DESEJAR REGISTRAR COMO
MARCA E PARA TANTO DEVERÃO SER
DECLARADOS NO CAMPO "ELEMENTO
NOMINATIVO DA MARCA MISTA". OBSERVADAS
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
MANUAL DO USUÁRIO, DESTACA-SE QUE O
ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO NO ATO
DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905820800 25/01/2013
Tit.R.R.FAUSTINO CURSOS AUTOMAÇÃO
ELETRÔNICA E ELÉTRICA-ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09131039000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO TECNOLÓGICO MEGA
CONTROLE

003

CFE(4) 16.3.15; 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 41 ensino (serviços de -); curso técnico de
formação; cursos livres [ensino];
Procurador: JHONNY RAMOS OLIVEIRA

eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.905820819 25/01/2013
003
Tit.AROLDO LEODORO DOS SANTOS (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 99374552949
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A.V.I. EVENTOS E PRODUÇÃO
AUDIOVISUAL

No.905820878 25/01/2013
003
Tit.MARIA VICTORIA SCHOLTE DE SAMPAIO
VIANNA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10874111730
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Socitrip

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 41 aluguel de equipamento de áudio;
entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); vídeos (produção de -); assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer];
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -);
decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES

CFE(4) 3.2.1; 24.17.1
NCL(10) 35 arquivos (gestão computadorizada de -)
[informação
em];
arquivos
(gestão
computadorizada de -); bancos de dados de
computador (compilação de informação em -) [informação em]; bancos de dados de computador
(compilação de informação em -); bancos de dados
de computador (sistematização de informações em -)
- [informação em]; bancos de dados de computador
(sistematização de informações em -); gestão
computadorizada de arquivos - [informação em];
pesquisa de dados em arquivos de computador
[para terceiros] - [informação em]; pesquisa de
dados em arquivos de computador [para terceiros];
anúncio; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria; programas de cartão de
pontuação (tipo programa de milhagem/fidelidade);
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905820827 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OBA, OBA BH
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905820835 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BH HITS
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.905820886 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OBA, OBA BH
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905820894 25/01/2013
003
Tit.MARCAMIX COMERCIAL IMPORTADORA DE
UTILIDADES DOMÉSTICA LTDA EIRELI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11247450000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SC SOLITAIRE CRYSTAL

No.905820843 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BH HITS
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905820860 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BH HITS
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 21 açucareiros; alho (espremedores de -)
[utensílio para cozinha]; bacias [tigelas]; baixelas
[serviços] para licores; baldes; baldes para gelo;
bandejas para uso doméstico; bases para pratos
[utensílios de mesa]; caçarolas; canecas; cerâmica;
cerâmica (louça de -); chaleiras; coadores; coadores
de chá [filtros]; colheres para misturar [utensílios de
cozinha]; concha [acessórios de mesa]; conchas
para sopa, para uso na cozinha; cortadores de
biscoito; cortadores de massa; cozinha (espetos de
metal para -); cozinha (misturadores não elétricos
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para -); cristais [vidraçaria]; cubos de gelo (formas
para -); descansos de talheres para mesa;
descansos para ferros de passar; desentupidores de
pia; dispensadores de sabão; escovas *; escovas de
toalete; escovas para calçados; escovas para
sobrancelhas; escovas para vidros de luminárias;
escovinhas para as unhas; esfregões; esfregões
[panos] de limpeza; espanadores de móveis;
espanadores de pó, de penas; espátulas [utensílios
de cozinha]; espátulas para tortas; espremedores de
frutas não elétricos, para uso doméstico; formas de
cozinha; formas para bolos; formas para gelo;
frascos; frigideiras; funis; gamelas [vasilhas];
garrafas; garrafas para gelar; garrafas térmicas; gelo
(baldes para -); grelhas [utensílios para cozinhar];
infusores de chá; jardinagem (luvas de -); jarras de
vidro; latas de lixo; lavar roupa (bacias para -);
lixeiras; louças; luvas para uso doméstico; macarrão
(aparelhos [manuais] para fazer -); manteigueiras;
máquinas não elétricas de café; mata-moscas
[mecânicos]; merendeiras [lancheiras]; moedores
manuais para café; moedores manuais para
pimenta; oveiros; paliteiros; panelas de pressão, não
elétricas; panelas para cozinha; peneiras [utensílios
domésticos]; pimenteiras; pipetas [provadores de
vinho]; pires; porta-condimentos (conjuntos de -);
porta-guardanapos; porta-papel higiênico; portasabonetes; potes; potes de biscoitos; pratos;
pregadores para roupa; queijeira (redomas para -);
raladores [utensílios de uso doméstico]; recipientes
para cozinha; recipientes para cozinha ou uso
doméstico;
regadores;
rolos
para
massa
[domésticos]; saca-rolhas; saleiros; tábuas de cortar
para cozinha; tachos de barro; tampas de louças;
trituradores domésticos não elétricos; utensílios não
elétricos para cozinhar; utensílios para cozinha;
utensílios para mesa; utensílios para toalete; varais
de roupa; coador, exceto de papel; dispensadores
de toalhas de papel;
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905820908 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TIP HITS BH
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905820916 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OBA, OBA BH
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905820924 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TIP HITS BH
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905820932 25/01/2013
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TIP HITS BH

003

NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905820940 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NO RITMO DO PAGODE
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905820959 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALÔ BH FM
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905820967 25/01/2013
003
Tit.ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E
INVESTIMENTOS S.A. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12077949000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Clube Arena Prime
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [informação em]; auto-serviço (restaurantes de -) [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -) - [informação em]; bar (serviços de -) [consultoria em]; bar (serviços de -) - [assessoria
em]; bar (serviços de -); bufê (serviço de -) [informação em]; bufê (serviço de -) - [consultoria
em]; bufê (serviço de -) - [assessoria em]; bufê
(serviço de -); cafés [bares] - [informação em]; cafés
[bares] - [consultoria em]; cafés [bares] - [assessoria
em]; cafés [bares]; cafeterias - [informação em];
cafeterias - [consultoria em]; cafeterias - [assessoria
em]; cafeterias; cantinas - [informação em]; cantinas
- [consultoria em]; cantinas - [assessoria em];
cantinas;
lanchonetes
[informação
em];
lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria em]; lanchonetes; restaurantes [informação em]; restaurantes - [consultoria em];
restaurantes - [assessoria em]; restaurantes; cybercafé [restaurante] - [informação em]; cyber-café
[restaurante] - [consultoria em]; cyber-café
[restaurante] - [assessoria em]; cyber-café
[restaurante];
Procurador: RODRIGO GUIMARÃES COLARES
No.905820975 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NO RITMO DO PAGODE
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905820983 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALÔ BH FM
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905820991 25/01/2013
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ALÔ BH FM
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821009 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NO RITMO DO PAGODE
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821017 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FACEDUPLA BH FM
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821025 25/01/2013
Tit.ELLEN LUCIA VALIM DE PAULA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92802214772
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: fina Agripina

003

CFE(4) 27.5.1,27.5.10-11
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de joalheria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905821033 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BH LOVE
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
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Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821041 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FACEDUPLA BH FM
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821050 25/01/2013
Tit.ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E
INVESTIMENTOS S.A. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12077949000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Clube Arena Prime

003

CFE(4) 26.2.7; 27.5.8,23
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [informação em]; auto-serviço (restaurantes de -) [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -) - [informação em]; bar (serviços de -) [consultoria em]; bar (serviços de -) - [assessoria
em]; bar (serviços de -); bufê (serviço de -) [informação em]; bufê (serviço de -) - [consultoria
em]; bufê (serviço de -) - [assessoria em]; bufê
(serviço de -); cafés [bares] - [informação em]; cafés
[bares] - [consultoria em]; cafés [bares] - [assessoria
em]; cafés [bares]; cafeterias - [informação em];
cafeterias - [consultoria em]; cafeterias - [assessoria
em]; cafeterias; cantinas - [informação em]; cantinas
- [consultoria em]; cantinas - [assessoria em];
cantinas;
lanchonetes
[informação
em];
lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria em]; lanchonetes; restaurantes [informação em]; restaurantes - [consultoria em];
restaurantes - [assessoria em]; restaurantes; cybercafé [restaurante] - [informação em]; cyber-café
[restaurante] - [consultoria em]; cyber-café
[restaurante] - [assessoria em]; cyber-café
[restaurante];
Procurador: RODRIGO GUIMARÃES COLARES
No.905821068 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BH LOVE
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821076 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FACEDUPLA BH FM
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821084 25/01/2013
Tit.PEDRO ALVES DOS SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21301718858
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

003

Marca: Rede Educadora
NCL(10) 41 cursos por correspondência [informação em]; cursos por correspondência [consultoria em]; cursos por correspondência [assessoria em]; cursos por correspondência;
educação (informações sobre -) [instrução] [informação em]; educação (informações sobre -)
[instrução] - [consultoria em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [assessoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução]; educação (serviços
de -) - [informação em]; educação (serviços de -) [consultoria em]; educação (serviços de -) [assessoria em]; educação (serviços de -);
informações
sobre
educação
[instrução]
[informação em]; informações sobre educação
[instrução] - [consultoria em]; informações sobre
educação [instrução] - [assessoria em]; informações
sobre educação [instrução]; instrução (serviços de -)
- [informação em]; instrução (serviços de -) [consultoria em]; instrução (serviços de -) [assessoria em]; instrução (serviços de -); orientação
[treinamento] - [informação em]; orientação
[treinamento] - [consultoria em]; orientação
[treinamento] - [assessoria em]; orientação
[treinamento]; orientação vocacional - [informação
em]; orientação vocacional - [consultoria em];
orientação vocacional - [assessoria em]; orientação
vocacional; prático (treinamento -) [demonstração] [informação
em];
prático
(treinamento
-)
[demonstração]
[consultoria
em];
prático
(treinamento -) [demonstração] - [assessoria em];
prático (treinamento -) [demonstração]; reciclagem
profissional
[informação
em];
reciclagem
profissional
[consultoria
em];
reciclagem
profissional
[assessoria
em];
reciclagem
profissional;
seminários
(organização
e
apresentação de -) - [informação em]; seminários
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
seminários (organização e apresentação de -) [assessoria em]; seminários (organização e
apresentação de -); tutoria (serviços de -) [informação em]; tutoria (serviços de -) - [consultoria
em]; tutoria (serviços de -) - [assessoria em]; tutoria
(serviços de -); vocacional (orientação -) [informação em]; vocacional (orientação -) [consultoria em]; vocacional (orientação -) [assessoria em]; vocacional (orientação -);
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução] - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[informação
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ensino; cursos livres [ensino] [informação em]; cursos livres [ensino] - [consultoria
em]; cursos livres [ensino] - [assessoria em]; cursos
livres [ensino]; serviços de educação, prestados a
título de assistência social - [informação em];
serviços de educação, prestados a título de
assistência social - [consultoria em]; serviços de
educação, prestados a título de assistência social [assessoria em]; serviços de educação, prestados a
título de assistência social; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social - [informação em]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social - [consultoria em]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social - [assessoria em]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; universidade [serviço de educação] [informação em]; universidade [serviço de educação]
- [consultoria em]; universidade [serviço de

educação] - [assessoria em]; universidade [serviço
de educação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905821092 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AXÉ BH FM
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821106 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BH LOVE
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821114 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AXÉ BH FM
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821122 25/01/2013
003
Tit.BRASIL ART & CORES INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTAÇAO LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11953255000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASTER'S

CFE(4) 4.3.3; 27.5.1
NCL(10) 02 pigmentos; tintas *; tintas [toner] para
fotocopiadoras; tintas bactericidas; tintas de
tipografia; tintas para cerâmica; tintas para couro;
tintas para marcar animais; tintas para pelaria; tinta
anti-corrosiva; tinta luminosa; tinta para tecido;
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA
No.905821130 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BH SEM PARAR
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
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No.905821149 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AXÉ BH FM
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

(conjuntos de -); porta-guardanapos; porta-papel
higiênico; porta-sabonetes; potes; potes de biscoitos;
pratos; pregadores para roupa; queijeira (redomas
para -); raladores [utensílios de uso doméstico];
recipientes para cozinha ou uso doméstico;
regadores; rolos para massa [domésticos]; sacarolhas; saleiros; tábuas de cortar para cozinha;
tachos de barro; tampas de louças; trituradores
domésticos não elétricos; utensílios não elétricos
para cozinhar; utensílios para cozinha; utensílios
para mesa; utensílios para toalete; varais de roupa;
dispensadores de toalhas de papel;
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA

No.905821157 25/01/2013
003
Tit.FLÁVIA PELLEGRINI BAPTISTA COSTACURTA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04546602782
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHEIRO DE BOLO
NCL(10) 30 bolo, preparado para consumo final,
confeitado ou não;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905821173 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BH SEM PARAR
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.905821165 25/01/2013
003
Tit.MARCAMIX COMERCIAL IMPORTADORA DE
UTILIDADES DOMÉSTICA LTDA EIRELI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11247450000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Le Cook

No.905821181 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BH SEM PARAR
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 21 açucareiros; alho (espremedores de -)
[utensílio para cozinha]; bacias [recipientes]; bacias
[tigelas]; baixelas [serviços] para licores; baldes;
baldes para gelo; bandejas para uso doméstico;
bases para pratos [utensílios de mesa]; caçarolas;
canecas; cerâmica; cerâmicas para uso doméstico;
chaleiras; coadores; coadores de chá [filtros];
colheres para misturar [utensílios de cozinha];
concha [acessórios de mesa]; conchas para sopa,
para uso na cozinha; copos para beber;
coqueteleiras; cortadores de biscoito; cortadores de
massa; cozinha (espetos de metal para -); cozinha
(misturadores não elétricos para -); cristais
[vidraçaria]; cubos de gelo (formas para -);
descansos de talheres para mesa; descansos para
ferros de passar; desentupidores de pia;
dispensadores de sabão; escovas *; escovas de
toalete; escovas para calçados; escovas para
esfregar; escovas para lavar louça; escovas para
limpar tanques e recipientes; escovas para
sobrancelhas; escovas para vidros de luminárias;
escovinhas para as unhas; esfregões; esfregões
[panos] de limpeza; espanadores de móveis;
espátulas [utensílios de cozinha]; espátulas para
tortas; espremedores de frutas não elétricos, para
uso doméstico; formas [utensílios de cozinha];
formas de cozinha; frascos; frigideiras; funis;
gamelas [vasilhas]; garrafas; garrafas para gelar;
garrafas térmicas; gelo (baldes para -); grelhas
[utensílios para cozinhar]; infusores de chá;
jardinagem (luvas de -); jarras de vidro; latas de lixo;
lavar roupa (bacias para -); lixeiras; louças; luvas
para uso doméstico; macarrão (aparelhos [manuais]
para fazer -); manteigueiras; máquinas não elétricas
de café; mata-moscas [mecânicos]; merendeiras
[lancheiras]; moedores manuais para café; moedores
manuais para pimenta; oveiros; paliteiros; panelas
de pressão, não elétricas; panelas para cozinha;
peneiras [utensílios domésticos]; pimenteiras;
pipetas [provadores de vinho]; porta-condimentos

No.905821190 25/01/2013
003
Tit.DOMGALO COMERCIO DE ALIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15710803000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GALETO DOS BÁRBAROS

CFE(4) 11.1.4; 11.3.3; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cantinas;
lanchonetes; restaurantes; restaurantes de autoserviço; churrascaria [restaurante];
Procurador: ELZA CRISTINA FURTADO DE
MENDONÇA
No.905821203 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPANHIA BH
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.905821211 25/01/2013
003
Tit.MICAEL DE PENASSE AMARANTE (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09642111730
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KANECA
NCL(10) 28 arreios para windsurfe; bolsas para
esquis e pranchas de surfe; esquis de surfe; esquis
e pranchas de surfe (bolsas para -); ginástica
(aparelhos de -); mastro para windsurfe; musculação
(aparelhos para -); natação (cintos de -); pranchas à
vela; pranchas de natação; pranchas de surfe;
pranchas de surfe (bolsas para esquis e -); pranchas
skates; resina utilizada por atletas; revestimentos de
esquis; revestimentos de esquis; snowboards
[pranchas para surfar na neve]; trela [correia] para
pranchas de surfe; windsurfe (arreios para -);
windsurfe (mastro para -); bolsa exclusiva para
prancha de surfe; capa de tecido para prancha de
surf e pé de pato; produto antiderrapante para
prancha de surf (parafina, borracha);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905821220 25/01/2013
003
Tit.MARCAMIX COMERCIAL IMPORTADORA DE
UTILIDADES DOMÉSTICA LTDA EIRELI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11247450000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TERMOPRO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 21 açucareiros; alho (espremedores de -)
[utensílio para cozinha]; bacias [recipientes]; bacias
[tigelas]; baixelas [serviços] para licores; baldes para
gelo; bandejas para uso doméstico; bases para
pratos [utensílios de mesa]; caçarolas [não
eletricamente aquecidas]; canecas; cerâmica (louça
de -); cerâmicas para uso doméstico; chaleiras não
elétricas; coadores; coadores de chá [filtros];
colheres para misturar [utensílios de cozinha];
concha [acessórios de mesa]; conchas para sopa,
para uso na cozinha; copos para beber;
coqueteleiras; cortadores de biscoito; cortadores de
massa; cozinha (espetos de metal para -); cozinha
(misturadores não elétricos para -); cristais
[vidraçaria]; cubos de gelo (formas para -);
descansos de talheres para mesa; descansos para
ferros de passar; desentupidores de pia;
dispensadores de sabão; escovas *; escovas de
toalete; escovas para calçados; escovas para
esfregar; escovas para lavar louça; escovas para
limpar tanques e recipientes; escovas para
sobrancelhas; escovas para vidros de luminárias;
escovinhas para as unhas; esfregões para limpeza;
espanadores de móveis; espátulas [utensílios de
cozinha]; espátulas para tortas; espetos de metal
para cozinha; espremedores de frutas não elétricos,
para uso doméstico; formas de cozinha; formas para
bolos; frascos; frigideiras; funis; gamelas [vasilhas];
garrafas; garrafas para gelar; garrafas térmicas; gelo
(baldes para -); grelhas [utensílios para cozinhar];
infusores de chá; jardinagem (luvas de -); jarras de
vidro; latas de lixo; lavar roupa (bacias para -);
lixeiras; louças; luvas para uso doméstico; macarrão
(aparelhos [manuais] para fazer -); manteigueiras;
máquinas não elétricas de café; mata-moscas
[mecânicos]; merendeiras [lancheiras]; moedores
manuais para café; moedores manuais para
pimenta; oveiros; paliteiros; panelas de pressão, não
elétricas; panelas para cozinha; pimenteiras; pipetas
[provadores de vinho]; pires; porta-condimentos
(conjuntos de -); porta-guardanapos; porta-papel
higiênico; porta-sabonetes; potes; potes de biscoitos;
pratos; pregadores para roupa; raladores [utensílios

1036 DIRMA – Despachos em Pedidos

RPI 2214 de 11/06/2013

de uso doméstico]; recipientes para cozinha;
recipientes para cozinha ou uso doméstico;
regadores; saca-rolhas; saleiros; tábuas de cortar
para cozinha; tachos de barro; tampas de louças;
trituradores domésticos não elétricos; utensílios de
uso doméstico; utensílios para cozinha; utensílios
para mesa; utensílios para toalete; varais de roupa;
dispensadores de toalhas de papel;
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905821238 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPANHIA BH
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821246 25/01/2013
003
Tit.IDENTIDADE VISUAL COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04859194000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDENTIDADE VISUAL

(tecido para forrar -); seda [tecidos]; seda ou lã
aveludada (tecido de -); tafetá [tecidos]; tecido
adamascado de linho; tecido de lã [estamenha];
tecido de lã frisado; tecido grosseiro; tecido para
calçados; tecidos *; tecidos de lã; tecidos
desenhados para bordado; tecidos elásticos; tecidos
imitação de peles de animais; tecidos para uso têxtil;
tricôs [tecidos]; tule; veludo; vidro (tecidos de fibra de
-) para uso têxtil; lona [tecido]; panamá [tecido];
pelúcia; percal [tecido de algodão]; percalina [tecido
de algodão]; sarjel [tecido grosso de lã]; tecido de
fibra sintética; tecido felpudo; tussor [tecido fino, de
seda natural semelhante ao xantungue];
Procurador: DILERMAR RIBEIRO SCHAEWER
No.905821262 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COMPANHIA BH
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 2.7.25
NCL(10) 44 casa de repouso (serviços de -)
[serviços médicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905821300 25/01/2013
003
Tit.MINERAÇÃO RIO BRANCO DO SUL LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78420718000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MRBS Mineração Rio Branco do Sul

No.905821270 25/01/2013
003
Tit.MINERAÇÃO RIO BRANCO DO SUL LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78420718000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MRBS Mineração Rio Branco do Sul

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 marketing - [informação em]; marketing [consultoria em]; marketing - [assessoria em];
marketing;
propaganda
[informação
em];
propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; publicidade [informação em]; publicidade - [consultoria em];
publicidade - [assessoria em]; publicidade;
publicitário (aluguel de material -) - [informação em];
publicitário (aluguel de material -) - [consultoria em];
publicitário (aluguel de material -) - [assessoria em];
publicitário (aluguel de material -); publicidade por
qualquer meio - [informação em]; publicidade por
qualquer meio - [consultoria em]; publicidade por
qualquer meio - [assessoria em]; publicidade por
qualquer meio;
Procurador: FERNANDA ALVES CLAUDIO
No.905821254 25/01/2013
Tit.JUSSA TECIDOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06788788000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FILLING MALHAS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 01 dolomita para uso industrial;
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos;
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.905821289 25/01/2013
Tit.RM ART COMERCIO DE MOVEIS
PLANEJADOS LTDA ME (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11383271000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GARBEN

No.905821319 25/01/2013
Tit.JUSSA TECIDOS LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06788788000129
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: JUSSA TECIDOS

003

003

003

CFE(4) 5.11.1; 27.5.1
NCL(10) 24 algodão (tecidos de -); fazendas nãotecidas [não urdidas]; flanela [tecido]; juta (tecidos de
-); lã (tecidos de -); lingerie (tecidos para -); linho
(tecido adamascado de -); linho (tecidos de -); lonas
[telas] para tapeçaria ou para bordados; material
têxtil; matérias plásticas [substitutas de tecidos];
morim [tecido]; panos *; rami (tecidos de -); sapatos

CFE(4) 2.1.16-17; 2.1.23; 27.3.2
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de ferragem; comércio (através de qualquer
meio) de móveis;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
botões [artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de cordas e fios; comércio (através
de qualquer meio) de couro; comércio (através de
qualquer meio) de fios e fibras para uso têxtil;
comércio (através de qualquer meio) de fitas e laços;
comércio (através de qualquer meio) de imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
matérias tintoriais; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis; comércio (através de
qualquer meio) de redes; comércio (através de
qualquer meio) de rendas e bordados; comércio
(através de qualquer meio) de tecidos;
Procurador: DILERMAR RIBEIRO SCHAEWER

No.905821297 25/01/2013
Tit.UNIGEIN UNIDADE DE REPOUSO DE
INDAIATUBA S/C LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04603151000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIGEIN

No.905821327 25/01/2013
003
Tit.GADAO INDUSTRIA DE CALCADOS E ART. DE
COUROS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11864358000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Yes. Sp.

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 alpercatas; bandanas; bermudas;
blazers [vestuário]; bolsos; botas *; botinas;
cachecóis; calçados *; calças; calções de banho
[sungas]; camisas; camisetas; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; ceroulas; cintos [vestuário];
colarinhos [vestuário]; coletes; combinação [roupa
íntima]; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); corpete; cuecas; espartilhos; faixas
[vestuário]; gabardines [vestuário]; galochas; gorros;
gravatas; jaquetas; lenços de pescoço; ligas; ligas
de meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; macacões;
meias; meias-calças; paletós; pijamas; polainas;
pulôveres; robe; roupa de baixo; roupa íntima; roupa
para ginástica; roupas de banho; roupões de banho;
saias; sandálias; sobretudos [vestuário]; suéteres;
sungas; sutiãs; ternos; togas; trajes; túnicas;
uniformes; vestuário *; xales; baby-doll; biquíni;
boné; camisola; canga; chinelo [vestuário comum];
chuteira; coturno; maiô; viseiras [chapelaria];
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905821335 25/01/2013
Tit.ISMAEL BENTANCOURT GOMES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07133546744
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Micropigmentação & CIA

003

CFE(4) 2.3.23; 2.9.4; 2.9.12,25
NCL(10) 44 estética facial e corporal - [informação
em]; estética facial e corporal - [consultoria em];
estética facial e corporal - [assessoria em]; estética
facial e corporal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905821343 25/01/2013
003
Tit.GIOVANY DA LUZ (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35970103187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GLUZ Engenharia
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
alvenaria (serviços de -) - [consultoria em]; alvenaria
(serviços de -) - [assessoria em]; alvenaria (serviços
de -); ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -) - [consultoria em]; ar-condicionado
(instalação e reparo de aparelhos de -) - [assessoria
em]; ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -); assentamento de tijolos [consultoria em]; assentamento de tijolos [assessoria em]; assentamento de tijolos; cobertura
de telhado (serviços de -) - [consultoria em];
cobertura de telhado (serviços de -) - [assessoria
em]; cobertura de telhado (serviços de -); colocação
de papel de parede - [consultoria em]; colocação de
papel de parede - [assessoria em]; colocação de
papel de parede; construção (informação sobre -) [consultoria em]; construção (informação sobre -) [assessoria em]; construção (informação sobre -);

construção * - [consultoria em]; construção * [assessoria em]; construção *; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [consultoria em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [assessoria em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -); construção de fábricas - [consultoria
em]; construção de fábricas - [assessoria em];
construção de fábricas; consultoria na área de
construção civil - [consultoria em]; consultoria na
área de construção civil - [assessoria em];
consultoria na área de construção civil; demolição de
edificações - [consultoria em]; demolição de
edificações - [assessoria em]; demolição de
edificações; edificações (impermeabilização de -) [consultoria em]; edificações (impermeabilização de ) - [assessoria em]; edificações (impermeabilização
de -); edifícações (limpeza de fachada de -) [consultoria em]; edifícações (limpeza de fachada de
-) - [assessoria em]; edifícações (limpeza de fachada
de -); edifícios (limpeza de interiores de -) [consultoria em]; edifícios (limpeza de interiores de -)
- [assessoria em]; edifícios (limpeza de interiores de
-); elevadores (instalação e reparo de -) - [consultoria
em]; elevadores (instalação e reparo de -) [assessoria em]; elevadores (instalação e reparo de ); encanamento (serviços de -) - [consultoria em];
encanamento (serviços de -) - [assessoria em];
encanamento (serviços de -); equipamento de
construção (aluguel de -) - [consultoria em];
equipamento de construção (aluguel de -) [assessoria em]; equipamento de construção
(aluguel de -); escavadeiras (aluguel de -) [consultoria em]; escavadeiras (aluguel de -) [assessoria em]; escavadeiras (aluguel de -);
impermeabilização de edificações - [consultoria em];
impermeabilização de edificações - [assessoria em];
impermeabilização
de
edificações;
impermeabilização de edificações - [consultoria em];
impermeabilização de edificações - [assessoria em];
impermeabilização de edificações; informação sobre
construção - [consultoria em]; informação sobre
construção - [assessoria em]; informação sobre
construção; informação sobre reparos - [consultoria
em]; informação sobre reparos - [assessoria em];
informação sobre reparos; instalação de portas e
janelas - [consultoria em]; instalação de portas e
janelas - [assessoria em]; instalação de portas e
janelas; instalação e reparo de alarmes de incêndio [informação em]; instalação e reparo de alarmes de
incêndio - [consultoria em]; instalação e reparo de
alarmes de incêndio - [assessoria em]; instalação e
reparo de alarmes de incêndio; instalação e reparo
de elevadores - [informação em]; instalação e reparo
de elevadores - [consultoria em]; instalação e reparo
de elevadores - [assessoria em]; instalação e reparo
de elevadores; instalação e reparo de equipamentos
de aquecimento - [informação em]; instalação e
reparo de equipamentos de aquecimento [consultoria em]; instalação e reparo de
equipamentos de aquecimento - [assessoria em];
instalação e reparo de equipamentos de
aquecimento; isolamento (serviços de -) para
edificações - [informação em]; isolamento (serviços
de -) para edificações - [consultoria em]; isolamento
(serviços de -) para edificações - [assessoria em];
isolamento (serviços de -) para edificações; janelas
(instalação de portas e - ) - [informação em]; janelas
(instalação de portas e - ) - [consultoria em]; janelas
(instalação de portas e - ) - [assessoria em]; janelas
(instalação de portas e - ); limpeza de fachada de
edificações - [informação em]; limpeza de fachada
de edificações - [consultoria em]; limpeza de fachada
de edificações - [assessoria em]; limpeza de fachada
de edificações; limpeza de interiores de edifícios [informação em]; limpeza de interiores de edifícios [consultoria em]; limpeza de interiores de edifícios [assessoria em]; limpeza de interiores de edifícios;
limpeza de janelas - [informação em]; limpeza de
janelas - [consultoria em]; limpeza de janelas [assessoria em]; limpeza de janelas; montagem de
andaimes - [consultoria em]; montagem de andaimes
- [assessoria em]; montagem de andaimes; papel de
parede (colocação de-) - [informação em]; papel de
parede (colocação de-) - [consultoria em]; papel de
parede (colocação de-) - [assessoria em]; papel de
parede (colocação de-); pintura, de interior e de

exterior - [informação em]; pintura, de interior e de
exterior - [consultoria em]; pintura, de interior e de
exterior - [assessoria em]; pintura, de interior e de
exterior; polimento - [informação em]; polimento [consultoria em]; polimento - [assessoria em];
polimento; portas e janelas (instalação de - ) [informação em]; portas e janelas (instalação de - ) [consultoria em]; portas e janelas (instalação de - ) [assessoria em]; portas e janelas (instalação de - );
postos de gasolina (serviços de -) - [informação em];
postos de gasolina (serviços de -) - [consultoria em];
postos de gasolina (serviços de -) - [assessoria em];
postos de gasolina (serviços de -); reboco (serviços
de -) - [informação em]; reboco (serviços de -) [consultoria em]; reboco (serviços de -) - [assessoria
em]; reboco (serviços de -); serviços de carpintaria [informação em]; serviços de carpintaria [consultoria em]; serviços de carpintaria - [assessoria
em]; serviços de carpintaria; serviços de isolamento
para edificações - [informação em]; serviços de
isolamento para edificações - [consultoria em];
serviços de isolamento para edificações [assessoria em]; serviços de isolamento para
edificações; serviços de postos de gasolina [informação em]; serviços de postos de gasolina [consultoria em]; serviços de postos de gasolina [assessoria em]; serviços de postos de gasolina;
supervisão de trabalhos de construção civil [informação em]; supervisão de trabalhos de
construção civil - [consultoria em]; supervisão de
trabalhos de construção civil - [assessoria em];
supervisão de trabalhos de construção civil;
aplicação de tinta e impermeabilizante - [consultoria
em]; aplicação de tinta e impermeabilizante [assessoria
em];
aplicação
de
tinta
e
impermeabilizante;
assessoria
consultoria
e
informação em construções - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em construções
- [assessoria em]; assessoria consultoria e
informação em construções; assessoria, consultoria
e informação em manutenção de instalações de
esgoto - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em manutenção de instalações de
esgoto - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em manutenção de instalações de
esgoto - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em manutenção de instalações de
esgoto; assessoria, consultoria e informação em
pintura de prédios - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em pintura de prédios [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em pintura de prédios; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos; assessoria, consultoria e informação
em supervisão de construção - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção; assessoria, consultoria e informações
sobre montagem/construção de estrutura predial [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial - [assessoria em]; assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura
predial;
assistência técnica, consultoria e informação sobre
filtros para piscina - [consultoria em]; assistência
técnica, consultoria e informação sobre filtros para
piscina - [assessoria em]; assistência técnica,
consultoria e informação sobre filtros para piscina;
bombeiro hidráulico (serviços de - ) - [consultoria
em]; bombeiro hidráulico (serviços de - ) [assessoria em]; bombeiro hidráulico (serviços de - );
cabo telefônico [instalação de -] - [consultoria em];
cabo telefônico [instalação de -] - [assessoria em];
cabo telefônico [instalação de -]; calafetagem [consultoria em]; calafetagem - [assessoria em];
calafetagem; campo de esporte (serviços de
conservação e limpeza em - ) - [consultoria em];
campo de esporte (serviços de conservação e
limpeza em - ) - [assessoria em]; campo de esporte
(serviços de conservação e limpeza em - );
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carpintaria - [consultoria em]; carpintaria [assessoria em]; carpintaria; colocação de piso e
pedra - [consultoria em]; colocação de piso e pedra [assessoria em]; colocação de piso e pedra;
construção de fábrica - [consultoria em]; construção
de fábrica - [assessoria em]; construção de fábrica;
construção de vedação - [consultoria em];
construção de vedação - [assessoria em];
construção de vedação; construção e reparação de
obra civil - [consultoria em]; construção e reparação
de obra civil - [assessoria em]; construção e
reparação de obra civil; construção e reparação em
colocação de alvenaria - [consultoria em]; construção
e reparação em colocação de alvenaria - [assessoria
em]; construção e reparação em colocação de
alvenaria; construção e reparação em colocação de
calha - [consultoria em]; construção e reparação em
colocação de calha - [assessoria em]; construção e
reparação em colocação de calha; construção e
reparação em colocação de esquadria - [consultoria
em]; construção e reparação em colocação de
esquadria - [assessoria em]; construção e reparação
em colocação de esquadria; construção e reparação
em colocação de piso - [consultoria em]; construção
e reparação em colocação de piso - [assessoria em];
construção e reparação em colocação de piso;
construtor (serviços de -) - [consultoria em];
construtor (serviços de -) - [assessoria em];
construtor (serviços de -); consultoria técnica em
coleta [seleção] de materiais - [consultoria em];
consultoria técnica em coleta [seleção] de materiais [assessoria em]; consultoria técnica em coleta
[seleção] de materiais; controle de estaqueamento [consultoria em]; controle de estaqueamento [assessoria em]; controle de estaqueamento;
desentupimento e limpeza de cano e tubulação [consultoria em]; desentupimento e limpeza de cano
e tubulação - [assessoria em]; desentupimento e
limpeza de cano e tubulação; impermeabilização em
obra civil - [consultoria em]; impermeabilização em
obra civil - [assessoria em]; impermeabilização em
obra civil; limpeza, reparo, e manutenção de rede de
esgoto - [consultoria em]; limpeza, reparo, e
manutenção de rede de esgoto - [assessoria em];
limpeza, reparo, e manutenção de rede de esgoto;
maquete [construção de protótipos, maquetes e
miniaturas
para
projetos
arquitetônicos,
empreendimentos imobiliários, de acordo com
projeto] - [informação em]; maquete [construção de
protótipos, maquetes e miniaturas para projetos
arquitetônicos, empreendimentos imobiliários, de
acordo com projeto] - [consultoria em]; maquete
[construção de protótipos, maquetes e miniaturas
para projetos arquitetônicos, empreendimentos
imobiliários, de acordo com projeto] - [assessoria
em]; maquete [construção de protótipos, maquetes e
miniaturas
para
projetos
arquitetônicos,
empreendimentos imobiliários, de acordo com
projeto]; pedreiro [serviços de - ] - [informação em];
pedreiro [serviços de - ] - [consultoria em]; pedreiro
[serviços de - ] - [assessoria em]; pedreiro [serviços
de - ]; reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou] - [informação em]; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou] [consultoria em]; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou] - [assessoria em];
reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou]; serviços de sinalização [instalação,
manutenção e construção] - [informação em];
serviços de sinalização [instalação, manutenção e
construção] - [consultoria em]; serviços de
sinalização [instalação, manutenção e construção] [assessoria em]; serviços de sinalização [instalação,
manutenção e construção];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905821351 25/01/2013
003
Tit.VIENA SISTEMAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07016180000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIFISH FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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CFE(4) 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 cursos por correspondência; educação
(serviços de -); curso técnico de formação; cursos
livres [ensino]; escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO
No.905821360 25/01/2013
003
Tit.CLAYTON DE OLIVEIRA PIRES ELÉTRICA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06311562000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COMERCIAL PIRES

CFE(4) 4.5.5; 7.1.24; 26.2.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção metálicos; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos;
Procurador: RAFAEL MACEDO CORRÊA
No.905821378 25/01/2013
003
Tit.MARCOS ANDREI SCHWINDEN ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04611459000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Looker

CFE(4) 27.5.1; 27.5.17; 29.1.12
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905821386 25/01/2013
003
Tit.M C DE M PINTO ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10863576000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CRSP COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO
SÃO PAULO

CFE(4) 26.4.1; 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de cozimento; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
distribuição de água; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de produção de vapor; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
refrigeração; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de secagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
distribuidoras automáticas; comércio (através de
qualquer meio) de móveis; representação comercial
de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905821394 25/01/2013
003
Tit.BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8940479
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROMUS PREMIER
NCL(10) 10 cateteres; aparelho ou instrumento
médico; stents;
Prior.:85/687,896
26/07/2012 US
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905821408 25/01/2013
Tit.STRATUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03923023000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: éthosvita

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 cosméticos; cremes cosméticos; loções
cosméticas (lenços impregnados com -); loções para
uso cosmético; óleo de lavanda; óleo de terebintina
para desengordurar; óleos essenciais; óleos
essenciais de limão; óleos para limpeza; óleos para
perfumes e essências; óleos para toalete; óleos para
uso cosmético; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); perfumaria (produtos de -); perfumes;
perfumes de flores (bases para -); produtos
depilatórios; sabonetes; toalete (produtos de-);
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905821416 25/01/2013
Tit.M.Y.L. - COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO
LIMITADA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15842086000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LUZCO

003
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CFE(4) 26.4.3; 26.11.5; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para
conduzir, interromper, transformar, acumular, regular
ou controlar eletricidade; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de iluminação;
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES
No.905821424 25/01/2013
Tit.ETERNA INDÚSTRIA LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08204175000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TUDO PODE

003

CFE(4) 1.1.1; 26.1.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 03 produtos para limpeza;
Procurador: MAURÍCIO RAMOS DAMASCENO
No.905821432 25/01/2013
003
Tit.LORENA CASCÃO DE BRITO (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85175587153
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LC Regularização de Imóveis
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; administração predial [informação em]; administração predial - [consultoria
em]; administração predial - [assessoria em];
administração predial; agências imobiliárias [informação em]; agências imobiliárias - [consultoria
em]; agências imobiliárias - [assessoria em];
agências imobiliárias; aluguel de apartamentos [informação em]; aluguel de apartamentos [consultoria em]; aluguel de apartamentos [assessoria em]; aluguel de apartamentos; aluguel
de apartamentos - [informação em]; aluguel de
apartamentos - [consultoria em]; aluguel de
apartamentos - [assessoria em]; aluguel de
apartamentos; aluguel de escritórios [imóveis] [informação em]; aluguel de escritórios [imóveis] [consultoria em]; aluguel de escritórios [imóveis] [assessoria em]; aluguel de escritórios [imóveis];
apartamentos (aluguel de -) - [informação em];
apartamentos (aluguel de -) - [consultoria em];
apartamentos (aluguel de -) - [assessoria em];
apartamentos (aluguel de -); arrendamento de
imóveis - [informação em]; arrendamento de imóveis
- [consultoria em]; arrendamento de imóveis [assessoria em]; arrendamento de imóveis; avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis] - [informação
em]; avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis]
- [consultoria em]; avaliação financeira [seguros,
bancos, imóveis] - [assessoria em]; avaliação
financeira [seguros, bancos, imóveis]; avaliação
imobiliária - [informação em]; avaliação imobiliária [consultoria em]; avaliação imobiliária - [assessoria
em]; avaliação imobiliária; cobrança (serviços de -) -

[informação em]; cobrança (serviços de -) [consultoria em]; cobrança (serviços de -) [assessoria em]; cobrança (serviços de -); cobrança
de aluguel (serviços de -) - [informação em];
cobrança de aluguel (serviços de -) - [consultoria
em]; cobrança de aluguel (serviços de -) [assessoria em]; cobrança de aluguel (serviços de -);
corretagem * - [informação em]; corretagem * [consultoria em]; corretagem * - [assessoria em];
corretagem *; corretores imobiliários - [informação
em]; corretores imobiliários - [consultoria em];
corretores imobiliários - [assessoria em]; corretores
imobiliários; financeira (avaliação -) [seguros,
bancos, imóveis] - [informação em]; financeira
(avaliação -) [seguros, bancos, imóveis] - [consultoria
em]; financeira (avaliação -) [seguros, bancos,
imóveis] - [assessoria em]; financeira (avaliação -)
[seguros, bancos, imóveis]; imobiliária (avaliação -) [informação em]; imobiliária (avaliação -) [consultoria em]; imobiliária (avaliação -) [assessoria em]; imobiliária (avaliação -); imobiliárias
(agências -) - [informação em]; imobiliárias (agências
-) - [consultoria em]; imobiliárias (agências -) [assessoria
em];
imobiliárias
(agências
-);
imobiliários (corretores -) - [informação em];
imobiliários (corretores -) - [consultoria em];
imobiliários (corretores -) - [assessoria em];
imobiliários (corretores -); imóveis (administração de
-) - [informação em]; imóveis (administração de -) [consultoria em]; imóveis (administração de -) [assessoria em]; imóveis (administração de -);
imóveis (arrendamento de -) - [informação em];
imóveis (arrendamento de -) - [consultoria em];
imóveis (arrendamento de -) - [assessoria em];
imóveis (arrendamento de -); locação de
apartamentos (agências imobiliárias de -) [informação em]; locação de apartamentos (agências
imobiliárias de -) - [consultoria em]; locação de
apartamentos (agências imobiliárias de -) [assessoria em]; locação de apartamentos (agências
imobiliárias de -); administração de carteira locatícia
- [informação em]; administração de carteira locatícia
- [consultoria em]; administração de carteira locatícia
- [assessoria em]; administração de carteira locatícia;
administração de condomínio - [informação em];
administração de condomínio - [consultoria em];
administração de condomínio - [assessoria em];
administração de condomínio; agente autônomo de
investimento - [informação em]; agente autônomo de
investimento - [consultoria em]; agente autônomo de
investimento - [assessoria em]; agente autônomo de
investimento; aluguel de escritório virtual [aluguel
temporário de espaço comercial] - [informação em];
aluguel de escritório virtual [aluguel temporário de
espaço comercial] - [consultoria em]; aluguel de
escritório virtual [aluguel temporário de espaço
comercial] - [assessoria em]; aluguel de escritório
virtual [aluguel temporário de espaço comercial];
aluguel de loja [imóvel] - [informação em]; aluguel de
loja [imóvel] - [consultoria em]; aluguel de loja
[imóvel] - [assessoria em]; aluguel de loja [imóvel];
assessoria, consultoria e administração de
investimentos de terceiros - [informação em];
assessoria, consultoria e administração de
investimentos de terceiros - [consultoria em];
assessoria, consultoria e administração de
investimentos de terceiros - [assessoria em];
assessoria, consultoria e administração de
investimentos de terceiros; assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em avaliação imobiliária; assessoria,
consultoria e informação em investimentos [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em investimentos - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em investimentos; comércio
de imóveis - [informação em]; comércio de imóveis [consultoria em]; comércio de imóveis - [assessoria
em]; comércio de imóveis; consórcio de bens
[serviços financeiros] - [informação em]; consórcio de
bens [serviços financeiros] - [consultoria em];

consórcio de bens [serviços financeiros] [assessoria em]; consórcio de bens [serviços
financeiros]; imóveis [compra e venda de -] [informação em]; imóveis [compra e venda de -] [consultoria em]; imóveis [compra e venda de -] [assessoria em]; imóveis [compra e venda de -];
incorporação de imóvel - [informação em];
incorporação de imóvel - [consultoria em];
incorporação de imóvel - [assessoria em];
incorporação de imóvel; loteamento imobiliário [informação em]; loteamento imobiliário - [consultoria
em]; loteamento imobiliário - [assessoria em];
loteamento imobiliário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905821440 25/01/2013
003
Tit.BORDERES MATERIAIS DIDATICOS E
PAPELARIA LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05540969000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EDUCAMIX EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CFE(4) 5.1.16; 9.7.22; 27.5.1
NCL(10) 41 ensino (serviços de -); treinamento
prático [demonstração]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino; cursos
livres [ensino];
Procurador: SIDEMIR ROGÉRIO DE SOUZA
No.905821459 25/01/2013
003
Tit.P S BERGAMO - MANUTENÇÃO ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08830096000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO AR VALVULA E RODOAR

CFE(4) 26.11.12; 27.5.1
NCL(10) 37 manutenção de veículos; manutenção e
reparo de automóveis; serviço de assistência técnica
a veículos [reparo]; assessoria, consultoria e
informação em reparo e manutenção de veículos;
centro de diagnóstico de veículo (serviços de -)
[serviços de manutenção/reparo de automóveis];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905821467 25/01/2013
Tit.DEBORA NUBIA COSTA LOBO DOS
SANTOS (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85850179100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PIMENTA VIP

003
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qualquer meio) de bijuteria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905821513 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALFAREVER
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 25 bermudas; calças; camisas; camisetas;
macacões; saias; vestuário *;
Procurador: PAULO CICERO DA SILVA SANTOS
No.905821475 25/01/2013
003
Tit.TOTAL COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CEREAIS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09185002000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FENÔMENO
NCL(10) 30 açafrão [temperos]; adoçantes naturais;
alcaparras;
alimentos
farináceos;
amêndoas
torradas; arroz; aveia descascada; aveia moída;
biscoitos amanteigados; biscoitos de água e sal;
bolachas; bolos; bombons; canjica; chocolate;
condimentos; doces [confeitos]; farinha de milho;
feijão (farinha de -); fermento; macarrão; massa para
bolo; massas alimentares; milho moído; milho para
pipoca; milho torrado; molho de tomate; pasta de
amêndoas; pimenta; pizzas; sal de cozinha;
sanduíches; sorvetes; temperos; vinagre; waffles;
açúcar de fécula; açúcar de fruta; açúcar líquido;
alho [condimento]; amendoim doce; café em grão;
café em pó; canjica (milho para - ); farinha de
mandioca; farinha de trigo; farinha para sopa; fécula
de arroz; fubá; pasta de amendoim; polvilho; suspiro;
Procurador: SOARES ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905821483 25/01/2013
003
Tit.TURRANCE HOTEL INTERNACIONAL LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02360197000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TURRANCE GREEN HOTEL
NCL(10) 43 agências de acomodações [hotéis,
pensões];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905821491 25/01/2013
003
Tit.P S BERGAMO - MANUTENÇÃO ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08830096000127
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTRO AR VALVULA E RODOAR

No.905821521 25/01/2013
003
Tit.GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27865757000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CALOURO CIDADÃO

No.905821564 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACUESTROL
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

CFE(4) 4.5.3; 27.5.1
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
desportivas (organização de -); diversão (parques de
-); divertimento; educação (serviços de -);
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
informações
sobre
educação
[instrução];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento]; produção de filmes,
exceto para fins de publicidade; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção de vídeos; televisão (programas de
entretenimento de -); cursos livres [ensino];
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905821530 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: METILREVER
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905821548 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REVERFAV
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

CFE(4) 26.11.12; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905821505 25/01/2013
003
Tit.PATRICIA CAVALCANTE KOMABA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31255998814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Achei na 25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria - [informação em]; comércio (através de

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; anotações (blocos
para -); bilhetes; blocos para anotações; caixas de
papelão ou papel; calendários; canetas; cartão
postal;
catálogos;
encadernações;
etiquetas
adesivas [papelaria]; folhas de papel [papelaria];
folhetos; horários impressos; papel *; adesivo para
álbum de figurinha; agenda; anuário; bilhete de
papel ou de cartolina; cartão; diário; livro litúrgico;
Procurador: CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR

No.905821556 25/01/2013
Tit.FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50016039000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Bem da Hora

003

No.905821572 25/01/2013
003
Tit.WFF REPRESENTACAO, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09557757000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LABORAGRO

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 01 fertilizantes; fertilizantes (preparações -);
Procurador: IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES
No.905821580 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CALDEIRÃO DA BH
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821599 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FF-50
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905821602 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CALDEIRÃO DA BH
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
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educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821610 25/01/2013
003
Tit.USA BRASIL PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01253766000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: 100% PERSONAGENS
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905821629 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CITROFAV
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
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Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821661 25/01/2013
003
Tit.WFF REPRESENTACAO, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09557757000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LABORAGRO

CFE(4) 5.3.11; 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à agricultura, à horticultura e à silvicultura [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de substâncias químicas destinadas à
agricultura, à horticultura e à silvicultura;
Procurador: IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES

No.905821653 25/01/2013
003
Tit.RADIO BELO HORIZONTE LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16640849000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CALDEIRÃO DA BH
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;

CFE(4) 27.7.1
NCL(10) 28 brinquedos; cartas de baralho; dados;
fichas para jogos; jogos *; cartão impresso para
recortar e armar [brinquedo]; jogo de cartas;
Procurador: CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR
No.905821700 25/01/2013
003
Tit.PIEMONT COMPONENTES PLASTICOS LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07710267000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HiperPack Embalagens Inteligentes

CFE(4) 26.11.3; 27.5.8; 27.5.10,19
NCL(10) 20 bandejas não metálicas *; decorações
de matérias plásticas para alimentos; estojos de
madeira ou matérias plásticas; garrafas (tampas não
metálicas para -); garrafeiras; recipiente de plástico
para embalagem;
Procurador: DEPOSITT MARCAS LTDA

CFE(4) 18.1.9; 18.1.23; 27.5.1,25
NCL(10) 37 lavagem; lavagem de carros; lavagem
de veículos; lavagem de veículos automotivos;
limpeza de veículo; polimento de veículo;
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA

No.905821645 25/01/2013
003
Tit.STEELCASE INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7458690
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GESTURE
NCL(10) 20 assentos [cadeiras]; mobiliário (peças de
-); móveis para escritório;
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.905821670 25/01/2013
003
Tit.SEVEN CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
- ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09145067000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEVEN CAR

No.905821637 25/01/2013
003
Tit.BARAH COMÉRCIO EXTERIOR LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 39784525000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IBV CANGURU

CFE(4) 18.1.5; 18.1.14; 18.1.19,23
NCL(10) 12 motocicletas; veículos (motores para -)
terrestres; veículos elétricos;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905821696 25/01/2013
Tit.FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50016039000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Bem Da Hora

No.905821688 25/01/2013
Tit.TERCY DE PINHO TAVARES (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60491850697
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: klee

No.905821718 25/01/2013
Tit.TINOCO LANCHES LTDA (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04768032000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SÓ SOPA

003

003

CFE(4) 25.1.9; 27.5.1
NCL(10) 43 lanchonetes; restaurantes; restaurantes
de auto-serviço;
Procurador: STÊNIO REGIS ANDRADE DA SILVA

CFE(4) 9.3.1; 9.3.9,26
NCL(10) 25 bermudas;
vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.

camisas;

camisetas;

No.905821726 25/01/2013
003
Tit.ROBERTA MONTEIRO DE OLIVEIRA ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14163644000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACSA Turismo Educacional Amplie seus
Conhecimentos
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No.905821750 25/01/2013
003
Tit.PEDRO CLAUDIO ALEJANDRO ALBA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12925362842
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: The Routemaster
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
lanchonetes; restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905821815 25/01/2013
Tit.MISAEL PATRÍCIO MELO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07082419996
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA EMBALO CRISTÃO

003

CFE(4) 10.3.10; 29.1.12
NCL(10) 39 acompanhamento de viajantes;
excursões (organização de -); organização de
excursões; reserva de assentos para viagem;
reservas para transporte; reservas para viagens;
viagens
(reservas
para
-);
viajantes
(acompanhamento de -); visitas turísticas; agente de
viagem; assessoria, consultoria e informação em
viagem e turismo; guia de turismo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905821734 25/01/2013
Tit.FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50016039000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Bem Da Hora

CFE(4) 27.5.9,19
NCL(10) 30 chocolate; doces [confeitos]; doces*;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905821858 25/01/2013
003
Tit.GEOVANA GALITO DE OLIVEIRA - ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17444967000165
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Noryam

003

CFE(4) 22.1.25
NCL(10) 41 grupo musical;
Procurador: ÁLVARO FRANCISCO CESA PAIM

CFE(4) 27.7.1
NCL(10) 38 agências de notícias - [informação em];
agências de notícias - [consultoria em]; agências de
notícias - [assessoria em]; agências de notícias;
notícias (agências de -) - [informação em]; notícias
(agências de -) - [consultoria em]; notícias (agências
de -) - [assessoria em]; notícias (agências de -);
radiodifusão - [informação em]; radiodifusão [consultoria em]; radiodifusão - [assessoria em];
radiodifusão; agência de notícias/jornalismo (se
transmissão/difusão de informações) - [informação
em];
agência
de
notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão de informações) - [consultoria
em];
agência
de
notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão de informações) - [assessoria
em];
agência
de
notícias/jornalismo
(se
transmissão/difusão de informações);
Procurador: CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR
No.905821742 25/01/2013
Tit.ISABELA YENES & CIA LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13776267000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Isabela Yenes Chocolatier

[vestuário]; macacões; malhas [vestuário]; paletós;
parcas; penhoar; pijamas; pulôveres; robe; roupa de
baixo; roupa para ginástica; roupa para ginástica
[colante]; roupas de banho; roupas de couro; roupas
de imitação couro; roupões de banho; saias; saiascalças; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
suéteres; suspensórios; ternos; trajes; túnicas;
vestuário *; xales; bermuda para prática de esporte;
carapuça [barrete cônico; gorro]; echarpe; spencer;
Procurador: RUSEVELT RIOS MACHADO

No.905821823 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TEMPO DE LETRAS
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821831 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CITROFAV GROW
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905821840 25/01/2013
003
Tit.ÁPICE MODAS BIJOUTERIAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08677771000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INFINIT BLUE COLLECTION

003

CFE(4) 26.4.18; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; cachecóis; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisas;
camisetas; capotes; capuzes [vestuário]; casacos
[vestuário]; coletes; combinações [vestuário];
confeccionado (vestuário -); corpete; gravatas;
jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário];
leggings [calças]; lenços de pescoço; luvas

CFE(4) 26.4.1
NCL(10) 41 academias [educação] - [informação
em]; academias [educação] - [consultoria em];
academias [educação] - [assessoria em]; academias
[educação]; agências de notícias - [informação em];
agências de notícias - [consultoria em]; agências de
notícias - [assessoria em]; agências de notícias;
bibliotecas [empréstimo de livros] - [informação em];
bibliotecas [empréstimo de livros] - [consultoria em];
bibliotecas [empréstimo de livros] - [assessoria em];
bibliotecas [empréstimo de livros]; bibliotecas
itinerantes (serviços de -) - [informação em];
bibliotecas itinerantes (serviços de -) - [consultoria
em]; bibliotecas itinerantes (serviços de -) [assessoria em]; bibliotecas itinerantes (serviços de ); clubes (serviços de -) [lazer ou educação] [informação em]; clubes (serviços de -) [lazer ou
educação] - [consultoria em]; clubes (serviços de -)
[lazer ou educação] - [assessoria em]; clubes
(serviços de -) [lazer ou educação]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento] [informação em]; competições (organização de -)
[educação ou entretenimento] - [consultoria em];
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento] - [assessoria em]; competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
cursos por correspondência - [informação em];
cursos por correspondência - [consultoria em];
cursos por correspondência - [assessoria em];
cursos por correspondência; editoração eletrônica [informação em]; editoração eletrônica - [consultoria
em]; editoração eletrônica - [assessoria em];
editoração eletrônica; educação (informações sobre ) [instrução] - [informação em]; educação
(informações sobre -) [instrução] - [consultoria em];
educação (informações sobre -) [instrução] [assessoria em]; educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -) - [informação
em]; educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); eletrônicos (provimento de
serviços para jogos -) - [informação em]; eletrônicos
(provimento de serviços para jogos -) - [consultoria
em]; eletrônicos (provimento de serviços para jogos ) - [assessoria em]; eletrônicos (provimento de
serviços para jogos -); empréstimos de livros
[biblioteca] - [informação em]; empréstimos de livros
[biblioteca] - [consultoria em]; empréstimos de livros
[biblioteca] - [assessoria em]; empréstimos de livros
[biblioteca]; ensino (serviços de -) - [informação em];
ensino (serviços de -) - [consultoria em]; ensino
(serviços de -) - [assessoria em]; ensino (serviços de
-); filmagem em vídeo - [informação em]; filmagem
em vídeo - [consultoria em]; filmagem em vídeo [assessoria em]; filmagem em vídeo; fotografia [informação em]; fotografia - [consultoria em];
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fotografia - [assessoria em]; fotografia; fotográficas
(reportagens -) - [informação em]; fotográficas
(reportagens -) - [consultoria em]; fotográficas
(reportagens -) - [assessoria em]; fotográficas
(reportagens -); informações sobre educação
[instrução] - [informação em]; informações sobre
educação [instrução] - [consultoria em]; informações
sobre educação [instrução] - [assessoria em];
informações sobre educação [instrução]; instrução
(serviços de -) - [informação em]; instrução (serviços
de -) - [consultoria em]; instrução (serviços de -) [assessoria em]; instrução (serviços de -); jogos
eletrônicos (provimento de serviços para -) [informação em]; jogos eletrônicos (provimento de
serviços para -) - [consultoria em]; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -) - [assessoria em];
jogos eletrônicos (provimento de serviços para -);
jogos on-line (provimento de serviços para -)
[computadores] - [informação em]; jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores] [consultoria em]; jogos on-line (provimento de
serviços para -) [computadores] - [assessoria em];
jogos on-line (provimento de serviços para -)
[computadores]; livros (publicação de -) - [informação
em]; livros (publicação de -) - [consultoria em]; livros
(publicação de -) - [assessoria em]; livros (publicação
de -); notícias (agências de -) - [informação em];
notícias (agências de -) - [consultoria em]; notícias
(agências de -) - [assessoria em]; notícias (agências
de -); organização de competições [educação ou
entretenimento] - [informação em]; organização de
competições [educação ou entretenimento] [consultoria em]; organização de competições
[educação ou entretenimento] - [assessoria em];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização e apresentação de
congressos - [informação em]; organização e
apresentação de congressos - [consultoria em];
organização e apresentação de congressos [assessoria em]; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários - [informação em]; organização e
apresentação de seminários - [consultoria em];
organização e apresentação de seminários [assessoria em]; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios - [informação em]; organização e
apresentação de simpósios - [consultoria em];
organização e apresentação de simpósios [assessoria em]; organização e apresentação de
simpósios; orientação [treinamento] - [informação
em]; orientação [treinamento] - [consultoria em];
orientação [treinamento] - [assessoria em];
orientação [treinamento]; orientação vocacional [informação em]; orientação vocacional - [consultoria
em]; orientação vocacional - [assessoria em];
orientação vocacional; produção de filmes, exceto
para fins de publicidade - [informação em]; produção
de filmes, exceto para fins de publicidade [consultoria em]; produção de filmes, exceto para
fins de publicidade - [assessoria em]; produção de
filmes, exceto para fins de publicidade; produção de
programas de rádio e televisão - [informação em];
produção de programas de rádio e televisão [consultoria em]; produção de programas de rádio e
televisão - [assessoria em]; produção de programas
de rádio e televisão; produção de vídeos [informação em]; produção de vídeos - [consultoria
em]; produção de vídeos - [assessoria em]; produção
de vídeos; publicação de livros - [informação em];
publicação de livros - [consultoria em]; publicação de
livros - [assessoria em]; publicação de livros;
publicação de textos [exceto para publicidade] [informação em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [consultoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade] - [assessoria em];
publicação de textos [exceto para publicidade];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos [informação em]; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos - [consultoria em]; publicação online de livros e jornais eletrônicos - [assessoria em];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable] - [informação em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [consultoria em]; publicações
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eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable] - [assessoria em]; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable];
redação
de
textos,
exceto
publicitários - [informação em]; redação de textos,
exceto publicitários - [consultoria em]; redação de
textos, exceto publicitários - [assessoria em];
redação de textos, exceto publicitários; serviços de
dj - [informação em]; serviços de dj - [consultoria
em]; serviços de dj - [assessoria em]; serviços de dj;
serviços de layout, exceto para fins publicitários [informação em]; serviços de layout, exceto para fins
publicitários - [consultoria em]; serviços de layout,
exceto para fins publicitários - [assessoria em];
serviços de layout, exceto para fins publicitários;
shows (produção de -) - [informação em]; shows
(produção de -) - [consultoria em]; shows (produção
de -) - [assessoria em]; shows (produção de -);
textos (publicação de -) [exceto para publicidade] [informação em]; textos (publicação de -) [exceto
para publicidade] - [consultoria em]; textos
(publicação de -) [exceto para publicidade] [assessoria em]; textos (publicação de -) [exceto
para publicidade]; textos (redação de-), exceto
publicitários - [informação em]; textos (redação de-),
exceto publicitários - [consultoria em]; textos
(redação de-), exceto publicitários - [assessoria em];
textos
(redação
de-),
exceto
publicitários;
treinamento prático [demonstração] - [informação
em];
treinamento
prático
[demonstração]
[consultoria em]; treinamento prático [demonstração]
[assessoria
em];
treinamento
prático
[demonstração]; tutoria (serviços de -) - [informação
em]; tutoria (serviços de -) - [consultoria em]; tutoria
(serviços de -) - [assessoria em]; tutoria (serviços de
-); vídeos (produção de -) - [informação em]; vídeos
(produção de -) - [consultoria em]; vídeos (produção
de -) - [assessoria em]; vídeos (produção de -);
videoteipe (edição de -) - [informação em]; videoteipe
(edição de -) - [consultoria em]; videoteipe (edição de
-) - [assessoria em]; videoteipe (edição de -);
vocacional (orientação -) - [informação em];
vocacional (orientação -) - [consultoria em];
vocacional (orientação -) - [assessoria em];
vocacional (orientação -); agência fotográfica [informação em]; agência fotográfica - [consultoria
em]; agência fotográfica - [assessoria em]; agência
fotográfica; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; clube de livro e disco [lazer ou
educação] - [informação em]; clube de livro e disco
[lazer ou educação] - [consultoria em]; clube de livro
e disco [lazer ou educação] - [assessoria em]; clube
de livro e disco [lazer ou educação]; curso técnico de
formação - [informação em]; curso técnico de
formação - [consultoria em]; curso técnico de
formação - [assessoria em]; curso técnico de
formação; cursos livres [ensino] - [informação em];
cursos livres [ensino] - [consultoria em]; cursos livres
[ensino] - [assessoria em]; cursos livres [ensino];
edição de texto, exceto de publicidade [copidesque] [informação em]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque] - [consultoria em]; edição
de texto, exceto de publicidade [copidesque] [assessoria em]; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque]; fã clube - [informação em];
fã clube - [consultoria em]; fã clube - [assessoria
em]; fã clube; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download] [informação em]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download] [consultoria em]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download] [assessoria em]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download];
jornalismo (reportagens) - [informação em];
jornalismo (reportagens) - [consultoria em];
jornalismo (reportagens) - [assessoria em];

jornalismo (reportagens); redação de textos, exceto
para publicidade [ompi] - [informação em]; redação
de textos, exceto para publicidade [ompi] [consultoria em]; redação de textos, exceto para
publicidade [ompi] - [assessoria em]; redação de
textos, exceto para publicidade [ompi]; repórter
(serviço de -) [agência de notícia] - [informação em];
repórter (serviço de -) [agência de notícia] [consultoria em]; repórter (serviço de -) [agência de
notícia] - [assessoria em]; repórter (serviço de -)
[agência de notícia]; serviços de educação,
prestados a título de assistência social - [informação
em]; serviços de educação, prestados a título de
assistência social - [consultoria em]; serviços de
educação, prestados a título de assistência social [assessoria em]; serviços de educação, prestados a
título de assistência social; universidade [serviço de
educação] - [informação em]; universidade [serviço
de educação] - [consultoria em]; universidade
[serviço de educação] - [assessoria em];
universidade [serviço de educação]; escolas
(serviços de -) [educação] - [informação em]; escolas
(serviços de -) [educação] - [consultoria em]; escolas
(serviços de -) [educação] - [assessoria em]; escolas
(serviços de -) [educação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905821866 25/01/2013
Tit.MILTON TESSARO ME (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04419253000155
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CIA.DO SORVETE

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 30 gelados comestíveis; sorvete; sorvetes;
frozens [iogurte congelado]; iogurte congelado
[sorvete à base de iogurte]; iogurte gelado [sorvete à
base de iogurte];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905821874 25/01/2013
Tit.CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA SÉRGIO
TOLEDO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36481141000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: STR DENTAL

003

CFE(4) 26.13.1; 27.5.1
NCL(10) 44 médica (serviços de clínica-);
odontologia; assessoria, consultoria e informação
médica - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação médica - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação médica - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação médica;
assessoria, consultoria e informação odontológica [informação em]; assessoria, consultoria e
informação odontológica - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação odontológica [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
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informação odontológica; nutricionista [serviço de -];
orientação nutricional; orientação psicológica; terapia
ocupacional (serviços psicológicos);
Procurador: ALEXANDRE MAGNO SICA
No.905821882 25/01/2013
Tit.FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50016039000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Bem Da Hora

003

CFE(4) 27.7.1
NCL(10) 41 agências de notícias - [informação em];
agências de notícias - [consultoria em]; agências de
notícias - [assessoria em]; agências de notícias;
apresentação de espetáculos ao vivo - [informação
em]; apresentação de espetáculos ao vivo [consultoria em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [assessoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo; educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); entretenimento [informação em]; entretenimento - [consultoria em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
livros (publicação de -) - [informação em]; livros
(publicação de -) - [consultoria em]; livros
(publicação de -) - [assessoria em]; livros (publicação
de -); publicação de textos [exceto para publicidade]
- [informação em]; publicação de textos [exceto para
publicidade] - [consultoria em]; publicação de textos
[exceto para publicidade] - [assessoria em];
publicação de textos [exceto para publicidade]; rádio
(programas de entretenimento de -) - [informação
em]; rádio (programas de entretenimento de -) [consultoria em]; rádio (programas de entretenimento
de -) - [assessoria em]; rádio (programas de
entretenimento de -); rádio e televisão (produção de
programas de -) - [informação em]; rádio e televisão
(produção de programas de -) - [consultoria em];
rádio e televisão (produção de programas de -) [assessoria em]; rádio e televisão (produção de
programas de -); religiosa (educação -) - [informação
em]; religiosa (educação -) - [consultoria em];
religiosa (educação -) - [assessoria em]; religiosa
(educação -); textos (publicação de -) [exceto para
publicidade] - [informação em]; textos (publicação de
-) [exceto para publicidade] - [consultoria em]; textos
(publicação de -) [exceto para publicidade] [assessoria em]; textos (publicação de -) [exceto
para publicidade]; agência de notícias/jornalismo (se
for elaboração de reportagens fotográficas ou não) [informação em]; agência de notícias/jornalismo (se
for elaboração de reportagens fotográficas ou não) [consultoria em]; agência de notícias/jornalismo (se
for elaboração de reportagens fotográficas ou não) [assessoria em]; agência de notícias/jornalismo (se
for elaboração de reportagens fotográficas ou não);
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ensino; edição de texto, exceto de
publicidade [copidesque] - [informação em]; edição
de texto, exceto de publicidade [copidesque] [consultoria em]; edição de texto, exceto de

publicidade [copidesque] - [assessoria em]; edição
de texto, exceto de publicidade [copidesque]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download] - [informação em]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download] - [consultoria em]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download] - [assessoria em]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download]; repórter (serviço de -)
[agência de notícia] - [informação em]; repórter
(serviço de -) [agência de notícia] - [consultoria em];
repórter (serviço de -) [agência de notícia] [assessoria em]; repórter (serviço de -) [agência de
notícia];
Procurador: CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR
No.905821890 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FAV 02
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905821904 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TEMPO DE LETRAS
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821912 25/01/2013
003
Tit.PIEMONT COMPONENTES PLASTICOS LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07710267000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HiperPack Embalagens Inteligentes

cumbuca de gelo; leiteira; pegador de azeitona;
porta escova; porta-talher, exceto estojo para
faqueiro; rodo; vasilhame;
Procurador: DEPOSITT MARCAS LTDA
No.905821920 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALTAI
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905821939 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TEMPO DE LETRAS
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905821947 25/01/2013
003
Tit.M E M BISTRO RESTAURANTE LTDA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16506000000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: M e M BISTRO

CFE(4) 26.13.25
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905821955 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BACTEROL SHRIMP
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

CFE(4) 26.11.3; 27.5.8; 27.5.10,19
NCL(10) 21 açucareiros; argolas para guardanapos;
bacias [recipientes]; baldes; bandejas; bandejas para
uso doméstico; bases para pratos [utensílios de
mesa]; canecas; canudos para bebidas; cerveja
(canecas para -); cestas para pão; cestos para uso
doméstico; coadores; copos de papel ou de plástico;
copos para beber; descartáveis (pratos -); escovas *;
esfregões; esponjeiras; formas [utensílios de
cozinha]; formas de cozinha; formas para bolos;
formas para gelo; frascos; garrafas; gelo (baldes
para -); gelo (formas para -); lixeiras; lixo (latas de -);
merendeiras [lancheiras]; necessaires ou frasqueiras
equipadas com artigos de toalete; paliteiros;
peneiradores de cinzas [utensílios domésticos];
peneiras [utensílios de uso doméstico]; pentes;
porta-cardápios; porta-guardanapos; porta-toalha
para mesa; potes; potes de biscoitos; pratos; pratos
descartáveis; recipientes para cozinha; recipientes
para cozinha ou uso doméstico; regadores;
regadores (bicos de -); roupa (pregadores para -);
saboneteiras; saladeiras; taças; taças para frutas;
tampas de pote; térmicas (garrafas -); tigelas
[bacias]; utensílios de uso doméstico; utensílios para
cozinha; utensílios para mesa; utensílios para
toalete; vasos; vasos para flores; vassouras;

No.905821963 25/01/2013
Tit.FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50016039000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Bem Da Hora

003

CFE(4) 27.7.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
cachecóis; camisas; camisetas; gorros; vestuário *;
batina; boné;
Procurador: CLARIMAR SANTOS MOTTA JUNIOR
No.905821971 25/01/2013
Tit.REVLON CONSUMER PRODUCTS
CORPORATION (US)

003
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8342440
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REVLON BEYOND NATURAL
NCL(10) 03 cílios postiços; cosméticos; maquiagem
para o rosto;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905821980 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIOZOLE
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905822005 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OROTECH
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905822013 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONDOMÍNIO LEGAL
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822021 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ENERG SHRIMP
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
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Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905822056 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HEPATOLIP AQUA
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905822064 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONDOMÍNIO LEGAL
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822072 25/01/2013
Tit.UNISAUDE EDUCACIONAL LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14833592000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNISAÚDE EDUCACIONAL

003

No.905822102 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROACID
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905822110 25/01/2013
003
Tit.RENATA CARVALHO D' ARRUDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36905471801
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Y M H you must have

CFE(4) 26.4.22
NCL(10) 41 cursos livres [ensino];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905822080 25/01/2013
Tit.MARINHO TRANSPORTES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12885742000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARINHO TRANSPORTES

003

CFE(4) 9.3.1
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905822030 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONDOMÍNIO LEGAL
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822048 25/01/2013
003
Tit.SACERDÓCIO REAL (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11120167000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SOUL FELIZ
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
divertimento; edição de videoteipe; entretenimento;
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); estúdios de gravação (serviços
de -); festas (planejamento de -); filmagem em vídeo;
informações
sobre
entretenimento
[lazer];
informações sobre recreação; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário];
organização e regência de concertos; planejamento
de festas; produção de filmes, exceto para fins de
publicidade; produção de programas de rádio e
televisão; produção de shows; produção de vídeos;
produção musical; rádio e televisão (produção de
programas de -); roteirização (serviços de -); shows
(produção de -); teatro de variedades [espetáculos
musicais]; televisão (programas de entretenimento
de -); televisão e rádio (produção de programas de ); vídeos (produção de -); videoteipe (edição de -);

CFE(4) 7.1.18
NCL(10) 37 construção e reparação de obra civil [informação em]; construção e reparação de obra
civil - [consultoria em]; construção e reparação de
obra civil - [assessoria em]; construção e reparação
de obra civil;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 transporte; transporte por caminhão;
transporte por carro; transportes (informações sobre
-); assessoria, consultoria e informação em
transportes;
Procurador: IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES
No.905822099 25/01/2013
Tit.ASTI EMPREENDIMENTOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08895660000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CRIALAR

003

No.905822129 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CIDADE INCLUSIVA
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822137 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ACIDSAFE
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905822145 25/01/2013
Tit.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7079290
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11775521000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HAUS HAIR

CFE(4) 26.1.4; 26.13.25
NCL(10) 21 escovas de dentes;
Prior.:85/827,508
18/01/2013 US
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905822153 25/01/2013
003
Tit.PIEMONT COMPONENTES PLASTICOS LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07710267000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HiperPack Embalagens Inteligentes

CFE(4) 26.11.3; 27.5.8; 27.5.10,19
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
matérias plásticas não processadas; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas
para embalagem; comércio (através de qualquer
meio) de produtos em matérias plásticas
semiprocessadas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de matérias plásticas;
Procurador: DEPOSITT MARCAS LTDA

rolantes; estradas (máquinas para construção de -);
guindastes; máquinas (rodas para -); pás mecânicas;
rodas para máquinas; rolos compressores; rua
(máquinas varredoras de -) [autopropulsoras];
terraplanagem (máquinas para -); transmissões para
máquinas; transportadores pneumáticos; trituradores
de lixo; varredoras de rua (máquinas -)
[autopropulsoras]; bulldozer [equipamento de
terraplenagem que consiste numa lâmina de aço
adaptável a um trator, e destinado a escavar e
deslocar, a pequenas distâncias, terras e outros
materiais]; esteira de transporte;
Procurador: MARCO ANTONIO RIBEIRO FEITOSA

CFE(4) 25.7.20; 26.11.12; 27.5.1
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; cabelos (preparações para ondular
-); cabelos (tinturas para os -); cabelos postiços
(substâncias adesivas para fixar -); laquê para
cabelos;
neutralizadores
(produtos
-)
para
permanentes nos cabelos; óleos para limpeza;
ondular os cabelos (preparações para -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); produtos para limpeza; tinturas para os
cabelos; creme, pasta e líquido rejuvenescedor,
protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico
e sintético; lixa para limpeza; substância abrasiva
para limpeza;
Procurador: CLAIR ANTONIO LEUSIN

No.905822188 25/01/2013
Tit.LUCIANE LORENCATTO - COSMÉTICOS
(BR/RS)

003

No.905822242 25/01/2013
003
Tit.APA CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41329269000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KERK

No.905822196 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CIDADE INCLUSIVA
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822200 25/01/2013
Tit.MARINHO TRANSPORTES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12885742000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARINHO TRANSPORTES

003

No.905822161 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ORGACID
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905822170 25/01/2013
003
Tit.REGINALDO DA CRUZ VIEIRA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09641315000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRATT HAIR
NCL(10) 03 alisar (produtos para -) [engomar];
banhos (preparações cosméticas para -); beleza
(máscaras de -); cabelos (preparações para ondular
-); cabelos (tinturas para os -); cabelos postiços
(substâncias adesivas para fixar -); cosméticos;
cremes cosméticos; descolorantes (produtos -) para
uso cosmético; loções capilares; loções para uso
cosmético; neutralizadores (produtos -) para
permanentes nos cabelos; óleos para uso cosmético;
ondular os cabelos (preparações para -); perfumaria
(produtos de -); permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores para -); pomadas para uso
cosmético; tinturas cosméticas; tinturas para os
cabelos; xampus; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
condicionador [cosmético];
Procurador: BERNARDINO DE SOUZA COELHO
NETTO

No.905822234 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CIDADE INCLUSIVA
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 5.5.20; 27.5.1; 29.1.4,8
NCL(10) 25 bermudas; blazers [vestuário]; calças;
calças compridas; camisas; camisetas; casacos
[vestuário]; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); jaquetas; leggings [calças]; macacões;
malhas [vestuário]; saias; vestuário *;
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA
No.905822250 25/01/2013
003
Tit.FRANCISCO SEVERIANO ALVES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05695452000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MECÂNICA CHIQUINHO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 19 amianto (argamassa de -); argamassa;
argamassa para construção; concreto; construção
(materiais de -), não metálicos; materiais de
construção, não metálicos; argamassa de amianto;
Procurador: IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES
No.905822218 25/01/2013
003
Tit.FARMACOLOGIA EM AQUICULTURA
VETERINÁRIA LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11271276000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RECACID
NCL(10) 05 veterinárias (preparações -);
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905822226 25/01/2013
003
Tit.FRANPRIME BRASIL FRANQUIAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17213820000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Lutong
NCL(10) 07 agrícolas (máquinas -); buldôzeres;
escavadeiras; escavadeiras [máquinas]; esteiras-

CFE(4) 18.1.21
NCL(10) 37 manutenção e reparo de automóveis;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905822269 25/01/2013
Tit.A BARONESA LANCHONETE LTDA. - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02001635000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A BARONESA

003
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NCL(10) 43 acomodações temporárias (reservas de
-); hotéis; motéis;
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA
No.905822307 25/01/2013
003
Tit.HIPERLIGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07891608000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HIPERLIGA

CFE(4) 27.5.1,4
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
lanchonetes;
Procurador: PAULO SÉRGIO CALIXTO MENDES

CFE(4) 16.3.13; 26.4.2
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos;
Procurador: JULIO CESAR GONÇALVES

No.905822277 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RÁDIO SUCUPIRA
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.905822358 25/01/2013
003
Tit.SYLVACHEM MARKETING S/C LIMITADA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65700593000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEMPREBEM
NCL(10) 05 bebidas dietéticas adaptadas para uso
medicinal; dietéticas (substâncias -) adaptadas para
uso medicinal; fibras alimentares; fibras alimentares;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905822285 25/01/2013
003
Tit.BRASIL ART & CORES INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTAÇAO LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11953255000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BRASIL ART & CORES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 02 pigmentos; tintas *; tintas [toner] para
fotocopiadoras; tintas bactericidas; tintas de
tipografia; tintas para cerâmica; tintas para couro;
tintas para marcar animais; tintas para pelaria; tinta
anti-corrosiva;
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA
No.905822293 25/01/2013
Tit.HOTEL GETAN LTDA ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37898681000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GETAN MOTEL

CFE(4) 2.3.22; 22.5.1; 27.5.1

CFE(4) 26.4.2; 26.4.18; 27.5.1
NCL(10) 19 argamassa; materiais de construção,
não metálicos;
Procurador: CASSIA MARTINEZ LESSE
No.905822315 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RÁDIO SUCUPIRA
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822323 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RÁDIO SUCUPIRA
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822331 25/01/2013
003
Tit.BRASIL ART & CORES INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTAÇAO LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11953255000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASTER'S COSMETICS

No.905822366 25/01/2013
003
Tit.JOSE GILCARLOS CRISPIM BESSA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28954343368
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: 2MGA

CFE(4) 26.1.1; 26.15.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 09 software para jogo e entretenimento
[programa de computador]; testes, exercícios ou
provas de inteligência (aparelhos e software);
Procurador: JOSÉ ALENCAR ALVES FILHO
No.905822374 25/01/2013
003
Tit.HIPERLIGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07891608000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HIPERLIGA

003

CFE(4) 4.3.3; 27.5.1
NCL(10) 02 pigmentos; tintas *; tintas bactericidas;
tintas de tipografia; tintas para cerâmica; tintas para
couro; tintas para marcar animais; tintas para pelaria;
tinta anti-corrosiva; tinta em pó; tinta luminosa; tinta
para tecido;
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA

CFE(4) 26.4.2; 26.4.18; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos;
Procurador: CASSIA MARTINEZ LESSE

No.905822340 25/01/2013
003
Tit.B & D COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS
LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14279650000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ÓTICA BOM PREÇO $

No.905822382 25/01/2013
003
Tit.AGROMIX BROTAS PRODUTOS VETERIÁRIOS
LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14676939000185
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROMIX
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compressores; rua (máquinas varredoras de -)
[autopropulsoras]; terraplanagem (máquinas para -);
transmissões para máquinas; transportadores
[máquinas];
transportadores
pneumáticos;
trituradoras (máquinas -); trituradores de lixo;
trituradores de lixo; bulldozer [equipamento de
terraplenagem que consiste numa lâmina de aço
adaptável a um trator, e destinado a escavar e
deslocar, a pequenas distâncias, terras e outros
materiais]; cavadeira [máquina]; colhedeira agrícola;
elevador de caçamba; esteira de transporte; grua;
guincho;
Procurador: MARCO ANTONIO RIBEIRO FEITOSA
CFE(4) 27.5.1; 29.1.8
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de animais vivos; comércio (através
de qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de produtos para a
destruição dos animais nocivos, fungicidas e
herbicidas; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais; comércio no
atacado ou varejo de preparações sanitárias
farmacêuticas ou veterinárias e suprimentos
médicos.;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905822390 25/01/2013
003
Tit.SYLVACHEM MARKETING S/C LIMITADA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65700593000144
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BOAFIBRA
NCL(10) 05 bebidas dietéticas adaptadas para uso
medicinal;
bebidas
medicinais;
dietéticas
(substâncias -) adaptadas para uso medicinal; fibras
alimentares;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905822404 25/01/2013
Tit.CLAUDIO CORREA DE CASTRO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00387634789
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: riominiatura

No.905822420 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIA-A-DIA DA ECONOMIA
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 4.3.1; 27.5.1
NCL(10) 02 pigmentos; tinta de prata para cerâmica;
tintas *; tintas [toner] para fotocopiadoras; tintas à
prova de fogo; tintas bactericidas; tintas para
cerâmica; tintas para couro; tintas para marcar
animais; tintas para pelaria; tinta anti-corrosiva; tinta
de emulsão; tinta em pó; tinta luminosa; tinta para
tecido; tinta refletora de irradiação;
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA
No.905822463 25/01/2013
003
Tit.ANA LUCIA OLIVEIRA ALENCAR ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17254875000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: WAL-CAN RENT A CAR

No.905822439 25/01/2013
003
Tit.APA CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 41329269000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KERK

003

CFE(4) 18.1.9
NCL(10) 39 locação de automóveis;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 5.5.20; 27.5.1; 29.1.4,8
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA

CFE(4) 27.5.5
NCL(10) 41 agenciamento de ingressos (serviços
de-); divertimento; parques de diversão; aluguel de
prédios/edificações transportáveis para exposições,
conferências, shows e eventos; aluguel de salão de
festas para eventos; assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; desfile de
moda somente para entretenimento;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905822412 25/01/2013
003
Tit.FRANPRIME BRASIL FRANQUIAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17213820000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Luqing
NCL(10) 07 agrícolas (máquinas -); buldôzeres;
colheitadeiras (máquinas -); compactadores de lixo;
compressores (rolos -); escavadeiras; escavadeiras
[máquinas]; esteiras-rolantes; estradas (máquinas
para construção de -); extratores para mineração;
ferrovias (máquinas para construção de -);
guindastes; hidráulicas (motores e máquinas -);
lâminas [partes de máquinas]; lixo (compactadores
de -); lixo (trituradores de -); máquinas (rodas para -);
minas (máquinas para exploração de -); pás
mecânicas;
rodas
para
máquinas;
rolos

No.905822447 25/01/2013
003
Tit.AZUL SAFIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14465665000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BROKEN RULES
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(calções de -); banho (roupas de -); bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; botas *; botinas;
cachecóis; calçados *; calçados em geral *; calças;
calças compridas; camisas; camisetas; capotes;
casacos
[vestuário];
coletes;
confeccionado
(vestuário -); couro (roupas de imitação de -);
jaquetas; malhas [vestuário]; paletós; parcas;
pulôveres; roupas de imitação couro; saias;
sandálias; suéteres; vestuário *; xales; boné; calçado
esportivo; calção para banho; echarpe;
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME
No.905822455 25/01/2013
003
Tit.BRASIL ART & CORES INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTAÇAO LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11953255000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASTER'S EQUIPAMENT

No.905822471 25/01/2013
003
Tit.VEJA 7 DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11963601000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBM@IL
NCL(10) 35 aluguel de máquinas e equipamentos de
escritório *; aluguel de máquinas fotocopiadoras;
comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de máquinas;
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.905822480 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIA-A-DIA DA ECONOMIA
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822498 25/01/2013
Tit.CANTINA DO GAUCHO LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24684383000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CANTINA DO GAÚCHO

003
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CFE(4) 11.3.1; 19.7.25; 26.11.12; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a
cozinha; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905822501 25/01/2013
003
Tit.ARQUEGYN EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03384054000196
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARQUEGYM

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de locomoção por terra, por ar ou por água;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de refrigeração; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos e instrumentos científicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cronométricos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de sinalização; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos fotográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
náuticos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos ópticos; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e
banho; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de chapelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de joalheria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de porcelana;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria; comércio (através de qualquer meio) de
artigos de vidro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para prática de
esportes; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
capachos e esteiras; comércio (através de qualquer
meio) de carpetes e tapetes; comércio (através de
qualquer meio) de chicotes, arreios e artigos de
selaria; comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias; comércio (através de qualquer
meio) de loções para os cabelos; comércio (através
de qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;

DIRMA – Despachos em Pedidos 1049

comércio (através de qualquer meio) de máquinas;
comércio (através de qualquer meio) de pedras
preciosas; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de rendas e bordados;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha; comércio
(através de qualquer meio) de veículos;
concessionária de veículos (comércio de veículos);
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne;
Procurador: WAGNER JOSE DA SILVA
No.905822510 25/01/2013
Tit.WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN BHD. (MY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8938768
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: iNtouch

No.905822544 25/01/2013
003
Tit.JOSE GILCARLOS CRISPIM BESSA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28954343368
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 2MGA

003

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 10 bolsa d'água para uso medicinal;
cirúrgicos (aparelhos e instrumentos -); lençóis
estéreis [para uso cirúrgico]; luvas de uso medicinal;
máscaras utilizadas por pessoal da área médica;
odontológicos (aparelhos e instrumentos -);
preservativos; tubos de drenagem para uso
medicinal; uretrais (sondas -); luva cirúrgica;
Procurador: LEÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905822528 25/01/2013
Tit.A PIZZA FRITA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15613537000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: A Pizza Frita

propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

003

CFE(4) 1.1.3; 26.4.4; 26.11.25; 27.5.3; 29.1.15
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
cafés [bares]; cafeterias; cantinas; lanchonetes;
restaurantes;
restaurantes
de
auto-serviço;
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante; churrascaria [restaurante]; cyber-café
[restaurante];
Procurador: MARCOS ANTONIO NUNES
No.905822536 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MOMENTO DA POLÍTICA
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;

CFE(4) 26.1.1; 26.15.1; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática];
atualização de software de computador; consultoria
em design e desenvolvimento de hardware de
computador; conversão de dados e documentos de
suporte físico para suporte eletrônico; conversão de
dados e programas de computador [exceto
conversão física]; criação e manutenção de web
sites para terceiros; dados (recuperação de -)
[informática]; hardware de computador (consultoria
em -); instalação de software de computador;
manutenção (criação e -) de web sites para terceiros;
manutenção
de
software
de
computador;
monitoramento de sistemas de computadores por
acesso remoto; programação de computador
[informática]; recuperação de dados [informática];
software de computador (manutenção de -); análise
de suporte e sistema [serviço de informática]; análise
e processamento de dados [serviço de informática];
armazenagem eletrônica de dados; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática; assessoria,
consultoria e informação no campo da seleção,
implementação e uso dos sistemas hardware e
software para terceiros; assessoria, consultoria e
informações no campo da manutenção da
segurança e integridade de banco de dados [serviço
de
informática];
assessoria,
consultoria
e
informações no campo de processos tecnológicos;
assistência técnica em software; atualização de
informação em banco de dados de computador
[serviço de informática]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática]; computação
gráfica [serviços de informática]; criação de
homepage; criação de software de computação
gráfica; design de aplicativo de multimídia; design de
homepage;
digitalização;
fornecimento
de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for de desenvolvimento
de um software/website para terceiros); fornecimento
de mecanismos de busca para a obtenção,
manutenção e distribuição de dados a partir de um
banco de dados localizado em uma rede mundial de
computadores [se for uma ferramenta de busca];
implantação de sistema [informática]; perícia técnica
na área de computação e informática; planejamento,
confecção, manutenção e atualização de páginas
eletrônicas; projeto de sistema de computador;
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática]; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; tratamento de
informação/dados
[serviço
de
informática];
consultoria em design de websites; consultoria em
tecnologia da informação (ti) (serviços de -);
Procurador: JOSÉ ALENCAR ALVES FILHO
No.905822552 25/01/2013

003
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Tit.BRASIL ART & CORES INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTAÇAO LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11953255000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASTER'S INK
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Marca: TRIDENT

CFE(4) 27.5.1,3
NCL(10) 30 gomas de mascar;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
CFE(4) 4.3.1; 27.5.1
NCL(10) 02 pigmentos; tinta de prata para cerâmica;
tintas *; tintas [toner] para fotocopiadoras; tintas à
prova de fogo; tintas bactericidas; tintas de
tipografia; tintas para cerâmica; tintas para couro;
tintas para marcar animais; tintas para pelaria; tinta
anti-corrosiva; tinta em pó; tinta luminosa; tinta para
tecido;
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA
No.905822560 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DIA-A-DIA DA ECONOMIA
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822579 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MOMENTO DA POLÍTICA
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822587 25/01/2013
003
Tit.FRANPRIME BRASIL FRANQUIAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17213820000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Pengpu
NCL(10) 07 agrícolas (máquinas -); buldôzeres;
colheitadeiras (máquinas -); compactadores de lixo;
compressores (rolos -); compressores [máquinas];
escavadeiras; escavadeiras [máquinas]; esteirasrolantes; estradas (máquinas para construção de -);
extratores para mineração; ferrovias (máquinas para
construção de -); guindastes; hidráulicas (motores e
máquinas -); lâminas [partes de máquinas]; lixo
(compactadores de -); lixo (trituradores de -);
máquinas (rodas para -); minas (máquinas para
exploração de -); pás mecânicas; rodas para
máquinas; rolos compressores; rua (máquinas
varredoras de -) [autopropulsoras]; terraplanagem
(máquinas para -); transmissões para máquinas;
transportadores
[máquinas];
transportadores
pneumáticos; trituradores de lixo; trituradores de lixo;
bulldozer [equipamento de terraplenagem que
consiste numa lâmina de aço adaptável a um trator,
e destinado a escavar e deslocar, a pequenas
distâncias, terras e outros materiais]; cavadeira
[máquina]; colhedeira agrícola; esteira de transporte;
grua;
Procurador: MARCO ANTONIO RIBEIRO FEITOSA
No.905822595 25/01/2013
003
Tit.KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925910
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

No.905822609 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MOMENTO DA POLÍTICA
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822617 25/01/2013
003
Tit.BRASIL ART & CORES INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTAÇAO LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11953255000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASTER'S MEDICAL

CFE(4) 14.3.3; 14.7.6; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de veículos;
concessionária de veículos (comércio de veículos);
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905822633 25/01/2013
Tit.SOFIATI & CIA LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10958491000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONCEPT CAR CENTRO ESTÉTICO
AUTOMOTIVO

003

CFE(4) 18.1.9; 25.12.25; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 37 lavagem de carros; lavagem de veículos
automotivos; lubrificação de veículos; lubrificação de
veículos; manutenção e reparo de automóveis;
polimento; polimento de veículo; veículo (polimento
de -); veículos (lavagem de -); veículos (lubrificação
de -); centro de diagnóstico de veículo (serviços de -)
[serviços de manutenção/reparo de automóveis];
serviços de pinturas viárias;
Procurador: IVANILDE DE OLIVEIRA MENDES
No.905822641 25/01/2013
Tit.LOREAL (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8843309
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INSTA COLOR

003

CFE(4) 4.3.1; 27.5.1
NCL(10) 02 pigmentos; tinta de prata para cerâmica;
tintas *; tintas [toner] para fotocopiadoras; tintas à
prova de fogo; tintas bactericidas; tintas de
tipografia; tintas para cerâmica; tintas para couro;
tintas para marcar animais; tintas para pelaria; tinta
anti-corrosiva; tinta de emulsão; tinta em pó; tinta
luminosa; tinta para tecido; tinta refletora de
irradiação;
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA
No.905822625 25/01/2013
Tit.AUTO MECÂNICA NANI LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87761672000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NANI MULTIMARCAS

003

CFE(4) 26.1.1; 26.1.5; 27.5.1
NCL(10) 03 tinturas para os cabelos;
Procurador: CLAUDIA CHRISTINHA SCHULZ
No.905822650 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JUSTIÇA E CIDADANIA
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
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rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822668 25/01/2013
003
Tit.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63025530002743
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: REVISTA LATINO-AMERICANA DE
ENFERMAGEM LATIN AMERICAN JOURNAL OF
NURSING

CFE(4) 20.7.2
NCL(10) 16 revistas [periódicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905822676 25/01/2013
Tit.ALTAS HORAS DAY & NIGHT BAR E
RESTAURANTE LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10802789000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: altas horas

003

CFE(4) 8.7.17; 17.1.5; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905822684 25/01/2013
003
Tit.PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13281460000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPINN

CFE(4) 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 09 acumuladores elétricos; alarmes *; altofalantes; anti-roubo (dispositivos de alarme -); antiroubo (instalações elétricas -); aparelhos de gps
[sistema de posicionamento global]; aparelhos para
transmissão de som; cabos coaxiais; cabos de fibra
óptica; cabos elétricos; caixas de distribuição
[eletricidade]; caixas eletrônicos; caixas para altofalantes; câmeras [fotografia]; câmeras de vídeo;

canais acústicos; capacitores [condensadores
elétricos]; carregadores para baterias elétricas; chips
[circuitos integrados]; circuitos integrados; coaxiais
(cabos -); codificadores magnéticos; código de
barras (leitores de -); coletores elétricos; compactos
(discos -) [áudio e vídeo]; compactos (discos -), rom
(ingl.); computador (memórias para -); computador
(periféricos de -); computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados];
computador
(teclados
de
-);
computadores; computadores (impressoras para -);
computadores portáteis [laptop]; condensadores
elétricos
[capacitores];
condutores
elétricos;
condutos de eletricidade [eletrodutos]; condutos
elétricos (material para -) [fios, cabos]; conectores
[eletricidade]; conexões elétricas; conjuntores;
contatos elétricos; conversores elétricos; disjuntores;
dispositivos antiinterferência [eletricidade]; disquetes
(drives de -) para computadores; drives de disquetes
para computadores; dutos [eletricidade]; dvd
(tocadores de -); elétricas (conexões -); fibra óptica
(cabos de -); fibras ópticas; fios (conectores de -)
[eletricidade]; fios elétricos; fios magnéticos; fios
telefônicos;
fusíveis;
impressoras
para
computadores;
indutores
[eletricidade];
intercomunicação (aparelhos para -); interfaces [para
computadores]; inversores [eletricidade]; kits handsfree para telefones; lâmpadas de flash [fotografia];
laptops; leitores [equipamentos de processamentos
de dados]; leitores de código de barras; limitadores
[eletricidade]; magnética (unidades de fita -) [para
computadores]; mangas de junção para cabos
elétricos; microprocessadores; modems; monitorar
(aparelhos elétricos para -); monitores [periféricos de
computador]; monitores [programas de computador];
mouse [informática]; mouse pads [informática];
notebook [computadores]; painéis de controle
[eletricidade]; painéis de distribuição; pen drives;
periféricos de computador; placas de circuito
impresso; portáteis (telefones -); processadores
[unidades centrais de processamento] [informática];
processamento de dados (dispositivos para -);
programas de computador [para download];
programas de computador gravados; programas de
jogos de computador; programas operacionais para
computador [gravados]; quadros de distribuição
[eletricidade]; radiotelefonia (aparelhos para -);
receptores de áudio e de vídeo; receptores de
telefone; resistências elétricas; revestimentos para
cabos elétricos; scanners [equipamento de
processamento de dados]; segurança (redes de -);
telefone (aparelhos de -); telefone (receptores de -);
telefones (kits hands free para -); telefones portáteis;
telefônicos (fios -); telefônicos (transmissores -);
transformadores
[eletricidade];
transistores
[eletrônicos];
transmissores
[telecomunicação];
videofones; alarme de segurança; aparelho de
comunicação;
aparelho
de
telecomunicação;
aparelho ou instrumento de alarme; aparelho ou
instrumento de controle; aparelho ou instrumento de
reprodução; aparelho ou instrumento de segurança;
aparelho ou instrumento de sinalização; aparelho,
placa e acessórios de telecomunicação; caixa de
som; cartucho, cd e disquete para vídeo game [jogo];
cd-rom [disco]; cd-rom [drive]; central telefônica;
computador de bordo para veículo; condensador
elétrico [capacitor]; disquete para computador; dvd,
disco digital de vídeo; dvd, disco digital de vídeo aparelho; máquina de computar; mp3 (tocador de ou
suporte para-); notebook [microcomputador portátil,
menor que o laptop]; placa para acumulador elétrico;
porteiro-eletrônico; receptor de som; régua de
precisão; teclado para computador; plaquetas para
circuitos integrados;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905822692 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JUSTIÇA E CIDADANIA
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;

Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822706 25/01/2013
003
Tit.BRASIL ART & CORES INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTAÇAO LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11953255000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASTER'S NEEDLE

CFE(4) 4.3.1; 27.5.1
NCL(10) 02 pigmentos; tinta de prata para cerâmica;
tintas *; tintas [toner] para fotocopiadoras; tintas à
prova de fogo; tintas bactericidas; tintas de
tipografia; tintas para cerâmica; tintas para couro;
tintas para marcar animais; tintas para pelaria; tinta
anti-corrosiva; tinta de emulsão; tinta em pó; tinta
luminosa; tinta para tecido; tinta refletora de
irradiação;
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA
No.905822714 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JUSTIÇA E CIDADANIA
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822722 25/01/2013
003
Tit.AZUL SAFIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14465665000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOONCITY
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(calções de -); banho (roupas de -); bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; botas *; botinas;
cachecóis; calçados *; calçados em geral *; calças;
calças compridas; camisas; camisetas; capotes;
casacos
[vestuário];
coletes;
confeccionado
(vestuário -); couro (roupas de imitação de -);
jaquetas; malhas [vestuário]; paletós; parcas;
pulôveres; roupas de imitação couro; saias;
sandálias; suéteres; vestuário *; xales; boné; calçado
esportivo; calção para banho; echarpe;
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME
No.905822730 25/01/2013
003
Tit.BRASIL ART & CORES INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTAÇAO LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11953255000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASTER'S GROUP
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Tit.NUNES DECORARTE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10497710000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NUMIX

CFE(4) 4.3.3
NCL(10) 02 pigmentos; tinta de prata para cerâmica;
tintas *; tintas [toner] para fotocopiadoras; tintas à
prova de fogo; tintas bactericidas; tintas de
tipografia; tintas para cerâmica; tintas para couro;
tintas para marcar animais; tintas para pelaria; tinta
absorvedora de irradiação; tinta anti-corrosiva; tinta
de emulsão; tinta em pó; tinta luminosa; tinta para
tecido; tinta refletora de irradiação;
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA
No.905822749 25/01/2013
003
Tit.PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13281460000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPINN

CFE(4) 1.15.9; 27.5.1
NCL(10) 04 graxa para botas; graxa para calçados;
Procurador: MARIANA ROGERI VICENTINI

CFE(4) 2.9.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário;
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905822781 25/01/2013
Tit.LANGMEIL PTY LTD (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8940010
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LANGMEIL

003

No.905822811 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NOITE PAULISTANA
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822820 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAPO DE VIAJANTE
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822838 25/01/2013
003
Tit.PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13281460000187
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPINN

CFE(4) 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 16 etiquetas adesivas [papelaria]; fitas
adesivas para papelaria ou para uso doméstico; fitas
de papel; fitas de tinta para impressoras de
computador; folhas de papel [papelaria]; formulários
[impressos]; fotografias [impressos]; papel *; papelão
*; fatura e formulário; fitas de tinta para impressoras;
papel contínuo;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 33 vinho;
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.905822790 25/01/2013
Tit.MEGACHINA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16747732000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEGA CHINA

003

No.905822757 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NOITE PAULISTANA
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822765 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAPO DE VIAJANTE
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822773 25/01/2013

003

CFE(4) 26.1.10; 27.5.1
NCL(10) 20 armários; arquivos [móveis]; cadeiras
[assentos]; computadores (mesas com rodinhas para
-); escritório (móveis para -); escrivaninhas; mesas *;
mesas com rodinhas para computadores; móveis
para escritório; apoio para telefone [móvel];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 hotéis;
Procurador: DE SOUZA, GUEUDEVILLE & CIA
LTDA
No.905822803 25/01/2013
Tit.SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8572267
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Shin-Etsu

003

No.905822846 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NOITE PAULISTANA
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822854 25/01/2013
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)

003
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAPO DE VIAJANTE
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822862 25/01/2013
Tit.SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8572267
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Shin-Etsu

No.905822935 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NOS ACRÉSCIMOS
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

003

CFE(4) 1.15.9; 27.5.1
NCL(10) 19 alcatrão; piche [breu];
Procurador: MARIANA ROGERI VICENTINI
No.905822870 25/01/2013
003
Tit.RAFAEL IMÓVEIS LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06136124000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ANDER IMÓVEIS
NCL(10) 36 administração de imóveis; agências
imobiliárias; aluguel de apartamentos - [assessoria
em]; aluguel de apartamentos; aluguel de
apartamentos - [assessoria em]; aluguel de
escritórios [imóveis]; apartamentos (aluguel de -);
avaliação
imobiliária;
corretores
imobiliários;
imobiliária (avaliação -); imobiliárias (agências -);
imóveis (administração de -); locação de
apartamentos (agências imobiliárias de -); aluguel de
loja [imóvel]; assessoria, consultoria e informação
em avaliação imobiliária; comércio de imóveis;
imóveis [compra e venda de -] - [assessoria em];
imóveis [compra e venda de -]; incorporação de
imóvel - [consultoria em]; incorporação de imóvel [assessoria em]; incorporação de imóvel; loteamento
imobiliário;
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.905822889 25/01/2013
003
Tit.ECOCICLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
RECICLADOS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03484798000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ECOCICLE
NCL(10) 40 destruição de lixo e resíduos; lixo
(tratamento de -) [transformação]; reciclagem de
resíduos e lixo; triagem de lixo e de material
reciclável [transformação]; separação de resíduo
urbano para reciclagem;
Procurador: ANEL MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 27.7.1
NCL(10) 02 pigmentos; tinta de prata para cerâmica;
tintas *; tintas [toner] para fotocopiadoras; tintas à
prova de fogo; tintas bactericidas; tintas de
tipografia; tintas para cerâmica; tintas para couro;
tintas para marcar animais; tintas para pelaria; tinta
absorvedora de irradiação; tinta anti-corrosiva; tinta
de emulsão; tinta em pó; tinta luminosa; tinta para
tecido; tinta refletora de irradiação;
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA
No.905822900 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NOS ACRÉSCIMOS
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822919 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BITS DA NOITE
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822927 25/01/2013
003
Tit.SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08056195000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DUTRA SHOPPING

No.905822943 25/01/2013
003
Tit.LANGMEIL PTY LTD (AU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8940010
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE FREEDOM
NCL(10) 33 destiladas [bebidas alcoólicas]
[espirituosas]; licores; vinho;
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.905822951 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BITS DA NOITE
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822960 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NOS ACRÉSCIMOS
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905822978 25/01/2013
003
Tit.CYSTEN PROFISSIONAL HAIR TREAT FINE
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11827569000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CYSTEN HAIR

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos;
Procurador: DANIELE TEXEIRA VASQUES
No.905822986 25/01/2013
003
Tit.DANIELLE CRISTINA CARVALHO LAGDEN
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02587933765
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMIGÁLIA

No.905822897 25/01/2013
003
Tit.BRASIL ART & CORES INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTAÇAO LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11953255000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASTER'S MED

CFE(4) 5.5.19; 5.5.21; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 35 administração comercial de shopping
center - [informação em]; administração comercial de
shopping center - [consultoria em]; administração
comercial de shopping center - [assessoria em];
administração comercial de shopping center;
Procurador: ARNALDO FERREIRA DA SILVA
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NCL(10) 36 administração de imóveis; incorporação
de imóvel;
Procurador: DE SOUZA, GUEUDEVILLE & CIA
LTDA
No.905823001 25/01/2013
003
Tit.INNOVATUS TECNOLOGIA LTDA EPP (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05823111000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INNOVATUS

CFE(4) 2.1.23; 2.9.1; 27.3.2; 27.5.1,3
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; organização de exposições
para fins culturais ou educativos - [informação em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [consultoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [assessoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; produção de shows [informação em]; produção de shows - [consultoria
em]; produção de shows - [assessoria em]; produção
de shows; produção musical - [informação em];
produção musical - [consultoria em]; produção
musical - [assessoria em]; produção musical; shows
(produção de -) - [informação em]; shows (produção
de -) - [consultoria em]; shows (produção de -) [assessoria em]; shows (produção de -); assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; grupo musical - [informação
em]; grupo musical - [consultoria em]; grupo musical
- [assessoria em]; grupo musical; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [informação em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [consultoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [assessoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social - [informação em]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social - [consultoria em]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social - [assessoria em]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social;
Procurador: FLAVIO HENRIQUE MONNERAT
No.905822994 25/01/2013
Tit.MEGACHINA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16747732000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEGA CHINA

CFE(4) 27.5.1

003

CFE(4) 26.4.16; 26.4.18; 26.11.8; 27.5.1
NCL(10) 42 elaboração [concepção] de software de
computador;
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
No.905823010 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BITS DA NOITE
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823028 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACONTECEU E NÃO VIROU MANCHETE
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823036 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACONTECEU E NÃO VIROU MANCHETE
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823044 25/01/2013
Tit.DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17159518000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: YARA

003

materiais (informação sobre processamento de -);
moagem de farinha; refino (serviços de -);
beneficiamento de alimentos;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905823052 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACONTECEU E NÃO VIROU MANCHETE
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823060 25/01/2013
003
Tit.SCR ENGINEERS LTD. (IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8939861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAKE EVERY COW COUNT
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; computadores; computadores portáteis
[laptop]; monitores [periféricos de computador];
monitores [programas de computador]; programas
de computador [para download]; programas de
computador gravados; programas operacionais para
computador [gravados]; aparelho ou instrumento de
controle;
Procurador: LEONARDOS & LICKS ADVOGADOS
No.905823079 25/01/2013
003
Tit.SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08056195000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING DUTRA

CFE(4) 5.5.19; 5.5.21; 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 35 administração comercial de shopping
center - [informação em]; administração comercial de
shopping center - [consultoria em]; administração
comercial de shopping center - [assessoria em];
administração comercial de shopping center;
Procurador: ARNALDO FERREIRA DA SILVA
No.905823087 25/01/2013
003
Tit.BRASIL ART & CORES INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTAÇAO LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11953255000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MASTER'S

CFE(4) 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 40 conservação de alimentos e bebidas;
extração de suco de frutas; farinha (moagem -);
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No.905823168 25/01/2013
Tit.M J DOS SANTOS SILVA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06699125000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HIGNO´S

CFE(4) 4.3.3; 27.5.1
NCL(10) 35 promoção de vendas [para terceiros];
administração comercial; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de medição; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
dentários; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos médicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos; comércio (através de qualquer
meio) de material para obturações dentárias;
comércio (através de qualquer meio) de matérias
tintoriais; comércio (através de qualquer meio) de
preparações veterinárias; comércio (através de
qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas;
organização e administração de empresa;
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA
No.905823095 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PÃO E CERVEJA
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823109 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: O ASSUNTO É DINHEIRO
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823117 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PÃO E CERVEJA
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823125 25/01/2013
Tit.MARIOL INDUSTRIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04656253000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XTREMEFULL

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
aminoácidos
para
uso
medicinal;
caseína
(suplemento alimentar de -); medicamentos para uso
humano; nutricionais (complementos -); proteína
(suplemento
alimentar
de
-);
suplementos
alimentares minerais; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em barra
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em líquido para uso medicinal; suplemento
ou complemento alimentar em pó para uso
medicinal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823133 25/01/2013
003
Tit.HAES CONFECÇÕES LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04253313000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HAEZEL
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de roupas;
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.24
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos;
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.905823176 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: O ASSUNTO É DINHEIRO
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823184 25/01/2013
Tit.RESTAURANTE MIYOSHI LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85374874000161
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: takeyama

003

No.905823141 25/01/2013
003
Tit.SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08056195000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SHOPPING METRÓPOLE DUTRA

CFE(4) 27.5.1; 28.3; 29.1.6,8
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços
de
-);
lanchonetes;
restaurantes;
restaurantes de auto-serviço;
Procurador: RAFAEL PEIXOTO ABAL

CFE(4) 5.5.19; 5.5.21; 26.11.3; 27.5.1
NCL(10) 35 administração comercial de shopping
center - [informação em]; administração comercial de
shopping center - [consultoria em]; administração
comercial de shopping center - [assessoria em];
administração comercial de shopping center;
Procurador: ARNALDO FERREIRA DA SILVA
No.905823150 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PÃO E CERVEJA
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.905823192 25/01/2013
003
Tit.ELCIONE CAETANO DE OLIVEIRA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62457250110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 9'D@DI.COM

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
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Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CESTA DE MÚSICA
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

rendas e bordados; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: PAULO CICERO DA SILVA SANTOS
No.905823206 25/01/2013
003
Tit.BRASIL ART & CORES INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTAÇAO LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11953255000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASIL ART & CORES

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 promoção de vendas [para terceiros];
administração comercial; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de medição; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
dentários; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos médicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos; comércio (através de qualquer
meio) de material para obturações dentárias;
comércio (através de qualquer meio) de matérias
tintoriais; comércio (através de qualquer meio) de
preparações veterinárias; comércio (através de
qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas;
organização e administração de empresa;
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA
No.905823214 25/01/2013
Tit.ILEUDE ALVES DE SOUSA - ME. (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07824295000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ONÇA LELÉ

003

CFE(4) 26.15.1; 26.15.3; 26.15.5; 26.15.9,25
NCL(10) 32 água de soda; água gasosa; água
gasosa (produtos para fabricar -); água mineral
[bebida];
águas
[bebidas];
águas
minerais
engarrafadas; amêndoas (leite de -) [bebida];
amendoim (leite de -) [bebida não alcoólica];
aperitivos não-alcoólicos; bebida não alcoólica à
base de aloe vera; bebida não alcoólica à base de
babosa; bebidas (preparações para fabricar -);
bebidas à base de soro de leite; bebidas
efervescentes
(pastilhas
para
-);
bebidas
efervescentes (pós para -); bebidas não alcoólicas à
base de fruta; bebidas não alcoólicas à base de mel;
bebidas não-alcoólicas; cerveja; coquetéis nãoalcoólicos; essências para fabricar bebidas; extratos
de fruta não alcoólicos; fruta (bebidas não alcoólicas
à base de -); fruta (extratos de -), não alcoólicos;
fruta (néctares de -) [não alcoólicos]; frutas (sucos de
-); frutas, verduras e legumes (sucos de -) [bebidas];
gengibre (cerveja de -); isotônicas (bebidas -); kvass
[bebida não alcoólica ]; limonadas; mel (bebidas não
alcoólicas à base de-); minerais (águas -)
engarrafadas; não-alcoólicas (bebidas -); néctares
de fruta [não alcoólicos]; pós para bebidas
efervescentes; sorvetes (bebidas à base de -);
sorvetes (bebidas à base de -); suco de fruta; suco
de tomate [bebida]; xaropes para bebidas; xaropes
para limonada; achocolatado em pó para bebida;
água clorada para beber; água potável para beber;
água-de-coco; bebida em xarope; bebida energética
não alcoólica; bebida fermentada não alcoólica;
essência não alcoólica para fabricar bebidas; garapa
[bebida]; guaraná [bebida não alcoólica]; pó para
milk-shake, exceto à base de leite; pó para suco;
polpa de fruta e de legume para bebida; refrigerante
[bebida]; xarope de fruta; xarope para bebida não
alcoólica;
Procurador: NEY EDUARDO SIMÕES
No.905823230 25/01/2013
Tit.MARIOL INDUSTRIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04656253000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XTREMEFULL

CFE(4) 3.1.4; 27.5.1; 29.1.1-2; 29.1.12
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; calças; calças compridas;
camisas;
camisetas;
casacos
[vestuário];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário];
leggings [calças]; macacões; malhas [vestuário];
saias; vestuário *;
Procurador: ANA VLÁDIA CÉSAR BARREIRA
No.905823222 25/01/2013
003
Tit.FACEBURGER LANCHES LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17439687000169
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUCOS GIGA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 29 cápsula de alga marinha para uso
alimentar; cápsula de cartilagem de tubarão para
complemento alimentar; cápsula de gelatina pura
para uso alimentar; cápsula de óleo vegetal para uso
alimentar; complemento/ suplemento alimentar à
base de frutas [não medicinal]; preparados,
complementos e suplementos alimentares à base de
albumina; preparados, complementos e suplementos
alimentares à base de proteína;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823249 25/01/2013

003

No.905823257 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: O ASSUNTO É DINHEIRO
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823265 25/01/2013
Tit.ROMILDO CANHIM JÚNIOR - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07455384000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KARÔH

003

CFE(4) 8.7.25; 27.5.1
NCL(10) 25 blazers [vestuário]; calças compridas;
camisas;
camisetas;
coletes;
combinações
[vestuário]; corpete; leggings [calças]; malhas
[vestuário]; peles [vestuário]; saias; saias-calças;
sobretudos [vestuário]; vestuário *;
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905823273 25/01/2013
003
Tit.BRZS DESIGN - MARKETING - PUBLICIDADE &
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04304559000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRAZSIL DESIGN

CFE(4) 3.7.15; 26.11.1; 27.5.17
NCL(10) 42 criação em artes gráficas (serviços de -);
assessoria, consultoria e informações sobre artes
gráficas; composição gráfica [criação em arte
gráfica]; desenho de arte gráfica, inclusive para
homepage;
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.905823281 25/01/2013
Tit.SCR ENGINEERS LTD. (IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8939861
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SCR

003
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Marca: XTREMEFULL

CFE(4) 26.2.1; 26.2.3; 26.2.7; 27.5.1,25
NCL(10) 09 computador (programas de -) [para
download]; computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; computadores; computadores portáteis
[laptop]; monitores [periféricos de computador];
monitores [programas de computador]; programas
de computador [para download]; programas de
computador gravados; programas operacionais para
computador [gravados]; aparelho ou instrumento de
controle;
Procurador: LEONARDOS & LICKS ADVOGADOS
No.905823290 25/01/2013
003
Tit.BRZS DESIGN - MARKETING - PUBLICIDADE &
DISTRIBUIÇÃO LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04304559000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRAZSIL DESIGN

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 complemento/ suplemento alimentar
composto por cereais [não medicinal]; guaraná [pó
para preparar bebida];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823320 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CRÔNICA DO PLANALTO
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823338 25/01/2013
003
Tit.AGROTER CONSTRUTORA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08291698000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROTER

CFE(4) 3.7.15; 26.11.1; 27.5.17
NCL(10) 41 publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable]; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade de download];
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.905823303 25/01/2013
003
Tit.NATHALIA REIS MONTES BORGHI
22641632837 (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15062935000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TERRA PATRIS ATELLIER - POUSADA

CFE(4) 26.11.1; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 43 acomodações temporárias (aluguel de ); acomodações temporárias (reservas de -); hotéis;
restaurantes;
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905823311 25/01/2013
Tit.MARIOL INDUSTRIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04656253000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 26.4.4; 26.11.7; 27.5.21
NCL(10) 44 assessoria, consultoria e informação em
assistência médica, prestada por médicos e outros
especialistas da área médica; assessoria, consultoria
e informação sobre cuidados médicos; consultas
médicas [serviços médicos];
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.905823354 25/01/2013
003
Tit.AGUIRRE & GUARNIERI ODONTOLOGIA LTDA
- ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17070225000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ORTOSMART ODONTOLOGIA ESTÉTICA

CFE(4) 27.5.1; 27.5.3,11
NCL(10) 44 odontologia; assessoria, consultoria e
informação odontológica; odontologia [cirurgiãodentista]; perícia odontológica/perito odonto-legista;
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME
No.905823362 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CRÔNICA DO PLANALTO
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 assentamento de tijolos; construção *;
construção civil (supervisão de trabalhos de -);
consultoria
na
área
de
construção
civil;
impermeabilização de edificações; informação sobre
construção; instalação e reparo de equipamentos de
aquecimento; assessoria consultoria e informação
em
construções;
assessoria,
consultoria
e
informação em manutenção de instalações de
esgoto; assessoria, consultoria e informação em
supervisão de construção; construção e reparação
de obra civil; impermeabilização em obra civil;
pedreiro [serviços de - ]; reconstrução de construção
[ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele,
que se reconstruiu ou reformou];
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.905823346 25/01/2013
Tit.DIARIOS MEDICOS LTDA - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16891133000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: D

No.905823370 25/01/2013
Tit.NARIZ DE BORRACHA PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02279283000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARLINHOS BROWN

003

003

CFE(4) 2.9.7; 16.3.13; 27.5.1
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -);
entretenimento; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]; produção musical;
assessoria, consultoria e informação em edição;
grupo musical;
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
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No.905823389 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CESTA DE MÚSICA
NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823397 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CRÔNICA DO PLANALTO
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823400 25/01/2013
Tit.NARIZ DE BORRACHA PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02279283000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CARLINHOS BROWN

003

CFE(4) 2.9.7; 16.3.13; 27.5.1
NCL(10) 15 instrumentos musicais;
Procurador: BRASNORTE M. & PTS LTDA
No.905823419 25/01/2013
003
Tit.ANTONIO ROBERTO DIHEL - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04162919000132
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Aço Artefatos

CFE(4) 2.9.15; 26.7.25; 27.5.17
NCL(10) 40 acabamentos para papel [tratamento] [informação em]; acabamentos para papel
[tratamento] - [consultoria em]; acabamentos para
papel [tratamento] - [assessoria em]; acabamentos
para papel [tratamento]; fotocomposição (serviços de
-) - [informação em]; fotocomposição (serviços de -) [consultoria em]; fotocomposição (serviços de -) [assessoria em]; fotocomposição (serviços de -);
fotogravura [serviço] - [informação em]; fotogravura
[serviço] - [consultoria em]; fotogravura [serviço] [assessoria em]; fotogravura [serviço]; gravação
[entalhe] - [informação em]; gravação [entalhe] [consultoria em]; gravação [entalhe] - [assessoria
em]; gravação [entalhe]; impressão - [informação
em]; impressão - [consultoria em]; impressão [assessoria em]; impressão; laser (tracejamento com
-) - [informação em]; laser (tracejamento com -) [consultoria em]; laser (tracejamento com -) [assessoria em]; laser (tracejamento com -);

montagem de materiais sob encomenda [para
terceiros] - [informação em]; montagem de materiais
sob encomenda [para terceiros] - [consultoria em];
montagem de materiais sob encomenda [para
terceiros] - [assessoria em]; montagem de materiais
sob encomenda [para terceiros]; serigrafia [informação em]; serigrafia - [consultoria em];
serigrafia - [assessoria em]; serigrafia; trabalho em
couro - [informação em]; trabalho em couro [consultoria em]; trabalho em couro - [assessoria
em]; trabalho em couro; trabalhos em madeira [consultoria em]; trabalhos em madeira - [assessoria
em]; trabalhos em madeira; tracejamento a laser [informação em]; tracejamento a laser - [consultoria
em]; tracejamento a laser - [assessoria em];
tracejamento a laser; gravação em vidro, placa e
moeda - [informação em]; gravação em vidro, placa
e moeda - [consultoria em]; gravação em vidro, placa
e moeda - [assessoria em]; gravação em vidro, placa
e moeda;
Procurador: O PRÓPRIO.

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8939977
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NEUROCOACHING
NCL(10) 09 câmeras [fotografia]; câmeras de vídeo;
computador (programas de -) [para download];
computador
(programas
de
-),
gravados;
computadores portáteis [laptop]; portáteis (telefones
-); rádios toca-fitas portáteis; tocadores portáteis de
mídia;
Procurador: LEÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905823460 25/01/2013
Tit.MARIOL INDUSTRIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04656253000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THERMOFULL

003

No.905823427 25/01/2013
003
Tit.AGROTER CONSTRUTORA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08291698000153
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROTER

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 administração predial; avaliação
imobiliária; imóveis (administração de -); imóveis
(arrendamento de -); administração de carteira de
valor mobiliário; administração de carteira locatícia;
administração de condomínio; imóveis [compra e
venda de -]; incorporação de imóvel;
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.905823435 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CESTA DE MÚSICA
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823443 25/01/2013
011
Tit.J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01536754000123
*A IMAGEM DA MARCA NÃO ESTÁ NÍTIDA.
REENVIE UMA NOVA IMAGEM DIGITAL,
ATENDENDO AO REQUISITO DE NITIDEZ
NECESSÁRIO PARA PLENA IDENTIFICAÇÃO DOS
ELEMENTOS DA MARCA REQUERIDA. DESTACASE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO
NO ATO DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.905823451 25/01/2013
Tit.NEUROBUSINESS GROUP, LLC LIMITED
LIABILITY COMPANY (US)

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
aminoácidos
para
uso
medicinal;
caseína
(suplemento alimentar de -); medicamentos para uso
humano; nutricionais (complementos -); proteína
(suplemento
alimentar
de
-);
suplementos
alimentares minerais; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em barra para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823478 25/01/2013
Tit.CAPICI ALIMENTOS LTDA (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17213682000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BELLA CAPICI

003

CFE(4) 2.3.15; 5.7.2; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 30 farináceos (alimentos -); farinha de
rosca; farinha de canjica; farinha de milho; farinha
moída (produtos de -); farinhas*; flocos de aveia;
flocos de milho; germen de trigo para alimentação
humana; grãos de canjica; farinha de arroz [para uso
alimentar]; farinha de aveia; farinha de mandioca;
farinha de tapioca; farinha de trigo; farinha integral
[uso alimentar]; farinha para sopa; farofa; fécula de
arroz; floco de cereal; fubá;
Procurador: SENIOR'S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA ME.
No.905823486 25/01/2013
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAIS RIO

003
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NCL(10) 38 agências de notícias; noticiário [serviço
de transmissão de -]; radiocomunicação;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823494 25/01/2013
Tit.MARIOL INDUSTRIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04656253000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THERMOFULL

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 29 cápsula de alga marinha para uso
alimentar; cápsula de cartilagem de tubarão para
complemento alimentar; cápsula de gelatina pura
para uso alimentar; cápsula de óleo vegetal para uso
alimentar; complemento/ suplemento alimentar à
base de frutas [não medicinal]; preparados,
complementos e suplementos alimentares à base de
albumina; preparados, complementos e suplementos
alimentares à base de proteína;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823508 25/01/2013
Tit.JANDIR ALEXANDRO TELÓ ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11660126000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OLYMPIA SUPLEMENTOS

003

EXIGÊNCIA DECORRENTE DO EXAME FORMAL
EM PEDIDO DE REGISTRO).
Procurador: LUIZ CARLOS DE ASSIS BERNARDES
No.905823524 25/01/2013
003
Tit.BRASIL ART & CORES INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTAÇAO LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11953255000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MASTER'S MED

No.905823516 25/01/2013
011
Tit.A TROPICANA LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01880648000162
*A IMAGEM DA MARCA NÃO ESTÁ NÍTIDA.
REENVIE UMA NOVA IMAGEM DIGITAL,
ATENDENDO AO REQUISITO DE NITIDEZ
NECESSÁRIO PARA PLENA IDENTIFICAÇÃO DOS
ELEMENTOS DA MARCA REQUERIDA. DESTACASE QUE O ELEMENTO FIGURATIVO REQUERIDO
NO ATO DO DEPÓSITO NÃO PODERÁ SOFRER
ALTERAÇÕES. CUMPRA A EXIGÊNCIA COM O
CÓDIGO DE SERVIÇO 338 (CUMPRIMENTO DE

No.905823559 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAIS RIO
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento; estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; jornalismo
(reportagens); locutor de eventos; promotor de
eventos [se artísticos/culturais]; serviços de
concepção de programas de tv/rádio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823567 25/01/2013
003
Tit.UOOBA BUFFET COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07310933000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BALAKOTEKO BUFFET

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 promoção de vendas [para terceiros];
administração comercial; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
científicos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de medição; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de sinalização; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
dentários; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos médicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos veterinários; comércio (através de
qualquer meio) de material para obturações
dentárias; comércio (através de qualquer meio) de
matérias tintoriais; comércio (através de qualquer
meio) de preparações veterinárias; comércio
(através de qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas;
organização e administração de empresa;
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA
No.905823532 25/01/2013
Tit.MARIOL INDUSTRIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04656253000179
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: THERMOFULL

CFE(4) 2.1.25; 27.5.1
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); caseína
(suplemento alimentar de -); enzimas (suplemento
alimentar de -); geléia real (suplemento alimentar de
-); germe de trigo (suplemento alimentar de -);
glicose (suplemento alimentar de-); lecitina
(suplemento alimentar de-); linhaça (suplemento
alimentar de -); óleo de linhaça (suplemento
alimentar de -); pólen (suplemento alimentar de -);
própolis (suplemento alimentar de -); proteína
(suplemento
alimentar
de
-);
suplementos
alimentares
minerais;
suplemento
nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
Procurador: SENIOR'S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA ME.

Procurador: LEÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

CFE(4) 4.5.5; 27.5.1-2; 27.5.19
NCL(10) 41 divertimento; entretenimento; festas
(planejamento de -); organização de bailes;
planejamento de festas; aluguel de salão de festas
para eventos; aluguel de utensílios para festas
[aparelhos e decorações]; animação de festa;
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -);
decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
sonorização; sonorização de eventos para empresas
e similares;
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME
No.905823575 25/01/2013
003
Tit.LEOPARD SALONS FRANCHISING S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12610134000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LEOPARD

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 complemento/ suplemento alimentar
composto por cereais [não medicinal]; guaraná [pó
para preparar bebida];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823540 25/01/2013
003
Tit.NEUROBUSINESS GROUP, LLC LIMITED
LIABILITY COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8939977
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NEUROCOACHING
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e
apresentação
de
seminários;
orientação
[treinamento];
prático
(treinamento
-)
[demonstração]; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos;
publicações
eletrônicas
on-line
(provimento de-) [não downloadable];

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 beleza (salões de -); cabeleireiro (salões
de -); massagem; salões de cabeleireiro; assessoria,
consultoria e informação em estética pessoal
[tratamento de pele e cabelo]; assessoria,
consultoria e informação em massagem; assessoria,
consultoria
e
informação
sobre
beleza;
bronzeamento artificial; depilação; ducha e banho;
estética [tratamento da pele e cabelo]; estética facial
e corporal; manicure e pedicure; medicina chinesa e
ayurvédica; spa [serviços médicos ou estéticos];
medicina alternativa (serviços de -);
Procurador: SENIOR'S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA ME.

1060 DIRMA – Despachos em Pedidos

No.905823583 25/01/2013
Tit.J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01536754000123
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POP LIST

RPI 2214 de 11/06/2013

003

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]; produção de shows; shows
(produção de -); cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -);
Procurador: AURELINO PINTO DAS NEVES
No.905823591 25/01/2013
003
Tit.PERSONALE GERENCIAMENTO COMERCIAL
DE COSMÉTICOS LTDA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05289454000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LAVIV
NCL(10) 03 cosméticos; cosméticos (estojos de -);
descolorantes (produtos -) para uso cosmético;
maquiagem (produtos para -); perfumaria (produtos
de -); preparações de banho para higiene íntima ou
para uso desodorante [produtos de higiene pessoal];
produtos depilatórios; tinturas cosméticas; unhas
(produtos para o cuidado das -);
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905823605 25/01/2013
003
Tit.MARINA SMITH DESING E COMUNICAÇÃO
LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10557324000189
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARINA SMITH BY 2BEAUTY

No.905823621 25/01/2013
003
Tit.PRENUPCIA NOIVAS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12212788000189
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PRENUPCIA NOIVAS
NCL(10) 40 confecção de artigo do vestuário sob
encomenda;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 4.5.5; 27.5.1-2; 27.5.19
NCL(10) 43 aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de
mesa e artigos de vidro; bufê (serviço de -);
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME
No.905823672 25/01/2013
003
Tit.LEOPARD SALONS FRANCHISING S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12610134000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LEOPARD PARIS ET VOUS

No.905823630 25/01/2013
003
Tit.NEUROBUSINESS GROUP, LLC LIMITED
LIABILITY COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8939977
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NEUROCOACHING
NCL(10) 42 elaboração [concepção] de software de
computador; software de computador (manutenção
de -);
Procurador: LEÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.905823648 25/01/2013
003
Tit.RÁDIO EXCELSIOR S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02015014000295
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAIS RIO
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; comerciais de rádio;
propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
anúncio;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905823656 25/01/2013
003
Tit.MARCELO MACIEL DOS SANTOS (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01903815908
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROTAX OFF ROAD PERFORMANCE

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 44 beleza (salões de -); massagem; salões
de beleza; salões de cabeleireiro; assessoria,
consultoria e informação em estética pessoal
[tratamento de pele e cabelo]; assessoria,
consultoria e informação em massagem; assessoria,
consultoria e informação sobre beleza; depilação;
ducha e banho; estética [tratamento da pele e
cabelo]; estética facial e corporal; manicure e
pedicure; medicina chinesa e ayurvédica; spa
[serviços médicos ou estéticos]; medicina alternativa
(serviços de -);
Procurador: SENIOR'S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA ME.
No.905823680 25/01/2013
003
Tit.'ONLY DRIVERS AGÊNCIA DE MOTORISTA
LTDA - ME' (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13944643000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MOTORISTA LEGAL

CFE(4) 2.9.8; 27.5.1
NCL(10) 03 cosméticos; cremes cosméticos; óleos
para perfumes e essências; pele (produtos
cosméticos para cuidados da -); perfumes; perfumes
de flores (bases para -); sobrancelhas (cosméticos
para as -);
Procurador: CLÁUDIO JOSÉ MARTINS COSTA
GONÇALVES
No.905823613 25/01/2013
003
Tit.ZUCHI & SONI CONFECÇÕES LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13011407000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: iaz KIDS

CFE(4) 3.1.16; 3.6.1; 26.4.15; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 12 caixas de câmbio para veículos
terrestres; eixos de transmissão para veículos
terrestres; eixos para rodas de veículos;
transmissões para veículos terrestres;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905823664 25/01/2013
003
Tit.UOOBA BUFFET COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07310933000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BALAKOTEKO BUFFET

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 39 acompanhamento de viajantes;
afretamento; excursões (organização de -); locação
de automóveis; serviços de chofer; transporte;
transporte por carro; transportes (informações sobre
-); viajantes (acompanhamento de -); viajantes
(transporte de -); assessoria, consultoria e
informação em transportes; assessoria, consultoria e
informações sobre transportes;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
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No.905823699 25/01/2013
003
Tit.CAPRICE TURISMO E OPERADORA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02227587000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAPRICE Casa de Israel

CFE(4) 26.11.2; 27.5.1
NCL(10) 39 agência de viagem, exceto reserva de
hotel; assessoria, consultoria e informação em
viagem e turismo; guia de turismo;
Procurador: CRIMARK ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
No.905823702 25/01/2013
Tit.DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17159518000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VILMA

003

NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-); aluguel de material
publicitário; aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; apresentação de produtos
em meios de comunicação para fins de comércio
varejista; captação de patrocínio; comparação de
preços; compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas]; informação comercial e aconselhamento
a consumidores; patrocínio (captação de - );
pesquisas de opinião; preços (comparação de-);
promoção de vendas [para terceiros]; publicação de
textos publicitários; publicidade on-line em rede de
computadores;
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação]; anúncio; apresentação de produtos
em meios de comunicação para fins de comércio
varejista [ompi]; assessoria, consultoria e informação
ao consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos); distribuição de
brindes; informação comercial e aconselhamento a
consumidores [ompi]; programas de cartão de
pontuação (tipo programa de milhagem/fidelidade);
promoção de venda para terceiros [publicidade];
serviço de comparação de preços; serviços de
compilação e disponibilização de listas de
casamento; serviços de programas de fidelidade
(clube, cartão, talão);
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823737 25/01/2013
003
Tit.M.S.SCHMIDT MÓVEIS LTDA - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 92046598000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MARDEL MÓVEIS

CFE(4) 26.4.4; 27.5.1
NCL(10) 40 conservação de alimentos e bebidas;
extração de suco de frutas; farinha (moagem -);
materiais (informação sobre processamento de -);
moagem de farinha; refino (serviços de -);
beneficiamento de alimentos;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905823710 25/01/2013
Tit.LINCOLN GLOBAL INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8524050
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: G W GULF WIRE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 20 armários; armários [guarda-louças];
armários para toalhas [móveis]; balcões; berços;
cômodas com gavetas; guarda-louças; mesas *;
armário bar; balcão [móvel]; cadeira ou poltrona
[mobiliário]; cama [mobiliário]; móvel modulado;
divisórias [móveis];
Procurador: CLÁUDIO JOSÉ MARTINS COSTA
GONÇALVES
No.905823745 25/01/2013
003
Tit.HIDROMONTEKX MONTAGEM INDUSTRIAL
LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13523265000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HIDROMONTEKX MONTAGEM
INDUSTRIAL

NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
engates de máquinas e componentes de
transmissão (exceto para veículos terrestres);
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos agrícolas não manuais; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
motores (exceto os motores para veículos
terrestres); comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
veículos;
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.905823753 25/01/2013
003
Tit.LORENA MAGALHÃES ALCANTARA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17371153000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PÉGPÉ
NCL(10) 25 calçados em geral *; vestuário *; chinelo
[vestuário comum];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905823761 25/01/2013
003
Tit.RAINHA LABORATÓRIO NUTRACÊUTICO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02400660000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RECOVERON
NCL(10) 05 barra dietética para suplementação
nutricional, para fins medicinais; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal; suplemento nutricional de óleo
comestível para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em barra para uso medicinal;
suplemento ou complemento alimentar em líquido
para uso medicinal; suplemento ou complemento
alimentar em pó para uso medicinal;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823770 25/01/2013
003
Tit.RAINHA LABORATÓRIO NUTRACÊUTICO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02400660000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RECOVERON
NCL(10) 29 complemento/ suplemento alimentar à
base de frutas [não medicinal]; preparados,
complementos e suplementos alimentares à base de
albumina; preparados, complementos e suplementos
alimentares à base de proteína;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823788 25/01/2013
003
Tit.BRASIL ART & CORES INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTAÇAO LTDA EPP
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11953255000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MASTER'S GROUP

CFE(4) 26.1.16; 26.1.18; 27.5.1,8
NCL(10) 06 soldar (fios de metal para -);
Prior.:85819457
09/01/2013 US
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905823729 25/01/2013
Tit.JOÃO CELSO DALCOL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02498042806
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE DOS MUQUIRANAS

003

CFE(4) 15.1.13; 27.5.1

CFE(4) 4.3.3; 27.5.1
NCL(10) 35 distribuição de amostras; importaçãoexportação (agências de -); promoção de vendas
[para terceiros]; administração comercial; comércio
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(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos científicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de
medição; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos dentários; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos médicos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos veterinários; comércio (através de
qualquer meio) de material para obturações
dentárias; comércio (através de qualquer meio) de
matérias tintoriais; comércio (através de qualquer
meio) de preparações veterinárias; comércio
(através de qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas;
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA
No.905823796 25/01/2013
003
Tit.MAISON BLANC ALUGUEL DE ROUPAS LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16661088000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAISON BLANC

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 40 confecção de roupas; reforma de
roupas; têxteis (aplicação de aviamentos em -);
ateliê de costura; confecção de artigo do vestuário
sob encomenda; sapateiro, confecção sob medida;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905823800 25/01/2013
003
Tit.COM DOMINIUM COMERCIO DE VESTUARIO
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08744452000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VITACITRUS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de xaropes e preparações para bebidas;
Procurador: MARCO ANTONIO PALOCCI DE LIMA
RODRIGUES
No.905823818 25/01/2013
003
Tit.THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8381658
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ABSOLUT ART BUREAU
NCL(10) 35 distribuição de material publicitário;
gestão (consultoria em -) de negócios; propaganda;
publicidade; anúncio; promoção de venda para
terceiros [publicidade];
Prior.:011378221
27/11/2012 EM
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905823826 25/01/2013
003
Tit.ALENCAR & ALENCAR BUFFET PARK LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12219098000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARTOON PARK
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CFE(4) 8.7.17,25
NCL(10) 05 suplementos alimentares minerais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905823850 25/01/2013
003
Tit.MAISON BLANC ALUGUEL DE ROUPAS LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16661088000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAISON BLANC

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; feiras (organização de -)
para fins comerciais ou publicitários; assessoria,
consultoria e informação em gestão de negócios e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação na
implantação e viabilização de sistema de franquia;
assessoria, consultoria e informações sobre
franchising [gestão comercial]; comércio (através de
qualquer
meio)
de
produtos
alimentícios;
fornecimento de mão-de-obra [terceirização];
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823834 25/01/2013
Tit.PONTO DAS ARTES DE ANCHIETA LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00793584000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PONTO CINE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 cinema (aluguel de filmes de -); cinema
(estúdios de -); cinema (provimento de instalações
para salas de -) - [informação em]; cinema
(provimento de instalações para salas de -) [consultoria em]; cinema (provimento de instalações
para salas de -) - [assessoria em]; cinema
(provimento de instalações para salas de -);
cinematográficos (aluguel de filmes -); distribuição de
filmes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905823842 25/01/2013
Tit.PROLEV DO BRASIL LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05509693000166
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SUSTAP

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 45 aluguel de roupas; aluguel de trajes a
rigor;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905823869 25/01/2013
003
Tit.ALENCAR & ALENCAR BUFFET PARK LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12219098000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARTOON PARK

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 41 aluguel de cenários para palco; aluguel
de cenários para shows; aluguel de equipamento de
jogos; aluguel de equipamentos para gravação de
som; apresentação de espetáculos ao vivo;
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
diversão
(parques
de
-);
divertimento; entretenimento; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); festas (planejamento de -);
filmagem em vídeo; fotografia; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -); karaokê (provimento
de serviços para -); organização de bailes; parques
de diversão; planejamento de festas; recreação
(provimento de instalações para -); aluguel de
brinquedos; aluguel de equipamento de lazer;
aluguel de prédios/edificações transportáveis para
exposições, conferências, shows e eventos; aluguel
de salão de festas para eventos; aluguel de
utensílios para festas [aparelhos e decorações];
animação de festa; assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; cerimonial de
eventos (serviços relativos ao -); decoração de festa,
cerimonial e outros eventos; locutor de eventos;
serviços de lazer e entretenimento, prestados a título
de assistência social;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823877 25/01/2013
003
Tit.VARIETÁ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94693058000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RACIONALE
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Tit.ALENCAR & ALENCAR BUFFET PARK LTDAME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12219098000151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARTOON PARK

CFE(4) 26.2.5; 26.7.1; 27.5.1
NCL(10) 20 afixação (painéis de -); armários;
armários
[guarda-louças];
armários
para
medicamentos; arquivos [móveis]; arquivos para
fichas [móveis]; assentos [cadeiras]; balcões;
bancadas de lavatório [mobiliário]; bancadas de
trabalho; bancos [móveis]; baús não metálicos;
berços; bibliotecas (prateleiras para -); biombos;
cabideiros não metálicos; cabides; cadeiras
[assentos]; camas *; carrinhos [mobiliário]; carrinhos
de servir à mesa [móveis]; carteiras [móveis];
cômodas com gavetas; divãs; escritório (móveis para
-); escrivaninhas; estrados [madeira] para cama;
guarda-louças; jardineiras [móveis]; marcenaria
(trabalhos de -); mesa (carrinhos de servir à -)
[móveis]; mesas *; mesas com rodinhas para
computadores; mobiliário (peças de -); mobiliário
escolar; móveis (divisórias de madeira para -);
móveis para escritório; penteadeiras; poltronas;
porta-livros [móveis]; porta-revistas; portas para
móveis; prateleiras para arquivos [móveis]; racks
(ingl.); sofás; balcão [móvel]; banquinho [móvel];
cadeira ou poltrona [mobiliário]; cama [mobiliário];
cama guarda-roupa; carrinho para eletrodoméstico
[mobiliário]; criado mudo; cristaleira; descanso ou
apoio para o pé [mobiliário]; estantes [móveis];
gaveta; móvel modulado; sofá-cama;
Procurador: MELISSA ALVES
No.905823885 25/01/2013
Tit.HERBACIN COSMETIC GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8213941
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 26.13.1,25
NCL(10) 03 branquear (sais para -); dentifrícios;
loções para uso cosmético; óleos essenciais; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -); xampus;
produto para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso;
Prior.:30 2012 041 569 25/07/2012 DE
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ
No.905823893 25/01/2013
003
Tit.THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8381658
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ABSOLUT ART BUREAU
NCL(10) 38 comunicação por terminais de
computador; fornecimento de conexões de
telecomunicações para uma rede mundial de
computadores; mensagem (transmissão de -);
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador;
Prior.:011378221
27/11/2012 EM
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905823907 25/01/2013

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 43 aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de
mesa e artigos de vidro; bar (serviços de -); bufê
(serviço de -);
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823915 25/01/2013
003
Tit.'POWERSIM INC.' (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8940061
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PSIM
NCL(10) 09 programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados]; software para jogo e entretenimento
[programa de computador];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823923 25/01/2013
Tit.ESTÂNCIA & ÁGUA DA ECOVITA LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06196131000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ECOVITA

003

CFE(4) 5.3.11; 5.3.15; 27.5.1; 29.1.3-4
NCL(10) 32 água gasosa; água mineral (produtos
para fabricar -); água mineral [bebida]; águas
[bebidas]; águas minerais engarrafadas; bebidas
não-alcoólicas; minerais (águas -) engarrafadas;
não-alcoólicas (bebidas -); água potável para beber;
Procurador: JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM
No.905823931 25/01/2013
003
Tit.REALPAN COMERCIO E INDUSTRIA DE
PANIFICAÇÃO LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05554484000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VÓ PAULA
NCL(10) 30 alimentos farináceos; biscoitos
amanteigados; biscoitos de água e sal; bolachas;
bolos; chocolate; confeitos *; doces [confeitos];
doces*; empadas [tortas]; fondants [confeitos];
gelados comestíveis; lanches à base de cereais;
massa para bolo; massas alimentares; pãezinhos;
pão; pastelaria; pizzas; pó para bolo; sanduíches;
sorvete; talharim; tapioca; tortas; tortillas; waffles;
bolo, preparado para consumo final, confeitado ou
não; brigadeiro, cajuzinho e quindim; crepe; pastel;
pó para fabricação de doce; suspiro; tortas [doces e
salgadas];

Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905823940 25/01/2013
003
Tit.'ASSOCIAÇÃO VIRALATINHAS DE SUMARÉ'
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11805776000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CHÁ AU AU
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
competições
desportivas
(organização de -); concursos de beleza
(organização de -); conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823958 25/01/2013
003
Tit.'ASSOCIAÇÃO VIRALATINHAS DE SUMARÉ'
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11805776000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIRA PIZZA
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
competições
desportivas
(organização de -); concursos de beleza
(organização de -); conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823966 25/01/2013
003
Tit.THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8381658
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ABSOLUT ART BUREAU
NCL(10)
41
educação
(serviços
de
-);
entretenimento; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos; informações sobre
entretenimento [lazer]; jogos on-line (provimento de
serviços para -) [computadores]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento]; organização e apresentação de
seminários;
publicações
eletrônicas
on-line
(provimento de-) [não downloadable]; treinamento
prático [demonstração]; fã clube; provimento de web
site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble [serviço de entretenimento];
Prior.:011378221
27/11/2012 EM
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905823974 25/01/2013
003
Tit.REALPAN COMERCIO E INDUSTRIA DE
PANIFICAÇÃO LTDA ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05554484000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VÓ PAULA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de xaropes e preparações para bebidas;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905823982 25/01/2013
003
Tit.'ASSOCIAÇÃO VIRALATINHAS DE SUMARÉ'
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11805776000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAMINHADA VIRA LATINHAS DE
SUMARÉ
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
competições
desportivas
(organização de -); concursos de beleza
(organização de -); conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
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apresentação de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905823990 25/01/2013
Tit.RAFAEL FARIA BRAGA PEREIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09061530776
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Zimp

Tit.'ATITUDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CADARÇOS E CORDÕES TÊXTEIS LTDA - ME'
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10436075000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: P PROFI

003

CFE(4) 26.11.6; 26.11.13,21
NCL(10) 35 administração de cartão de desconto [informação em]; administração de cartão de
desconto - [consultoria em]; administração de cartão
de desconto - [assessoria em]; administração de
cartão de desconto; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados - [informação em]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados [consultoria em]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados - [assessoria em]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [informação em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [consultoria em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [assessoria em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos); programas de
cartão
de
pontuação
(tipo
programa
de
milhagem/fidelidade) - [informação em]; programas
de cartão de pontuação (tipo programa de
milhagem/fidelidade) - [consultoria em]; programas
de cartão de pontuação (tipo programa de
milhagem/fidelidade) - [assessoria em]; programas
de cartão de pontuação (tipo programa de
milhagem/fidelidade); serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão) - [informação em];
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão) - [consultoria em]; serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão) - [assessoria em];
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824008 25/01/2013
003
Tit.'ASSOCIAÇÃO VIRALATINHAS DE SUMARÉ'
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11805776000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ASSOCIAÇÃO VIRALATINHAS DE
SUMARÉ
NCL(10) 45 organização de grupos de apoio;
planejamento, organização e administração de
benefícios e serviços sociais; representação e
defesa de causas de caráter social, defesa dos
direitos humanos, defesa do meio ambiente, defesa
das minorias étnicas perante órgãos da
administração pública ou diante da opinião pública;
serviços de organização de encontros com finalidade
de integração social, prestados a título de
assistência social;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905824016 25/01/2013

Tit.GUSTAVO DA CRUZ RIBEIRO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08813082000103
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 9.3.1; 9.3.3; 9.3.9; 9.7.5; 9.9.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; calçados *; calças;
camisas; casacos [vestuário]; chapéus, bonés etc;
confeccionado (vestuário -); cuecas; jaquetas; meias;
roupa íntima; vestuário *; bermuda para prática de
esporte; biquíni; blusa militar; chinelo [vestuário
comum]; cinta [vestuário comum];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824024 25/01/2013
003
Tit.BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.
(US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7698577
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LUCKY STRIKE R.A. PATTERSON
TOBACCO COMPANY EST. RICH'D. VA. USA

CFE(4) 26.1.18
NCL(10) 34 cigarros; fósforos; isqueiros para
fumantes; artigo para fumante; tabaco;
Prior.:2012 1116
30/07/2012 AZ
Procurador: JOSÉ EDUARDO DE VASCONCELLOS
PIERI
No.905824032 25/01/2013
Tit.DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17159518000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIVERSAL

003

No.905824059 25/01/2013
Tit.PREMIUM PRODUÇÕES, CRIAÇÕES
ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02244972000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BWT

003

CFE(4) 27.5.1; 29.1.2; 29.1.6; 29.1.8,13
NCL(10) 41 shows (produção de -); promotor de
eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: LEANDRO NEVES DE SOUZA
No.905824067 25/01/2013
003
Tit.'ATITUDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CADARÇOS E CORDÕES TÊXTEIS LTDA - ME'
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10436075000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: P PROFI

CFE(4) 1.5.1; 26.11.5; 27.5.1
NCL(10) 40 conservação de alimentos e bebidas;
extração de suco de frutas; farinha (moagem -);
materiais (informação sobre processamento de -);
moagem de farinha; refino (serviços de -);
beneficiamento de alimentos;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905824040 25/01/2013

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 28 bolas de jogo; bolas para jogos; bolas
pequenas para jogos; camuflagem (telas de -)
[artigos esportivos]; caneleiras [artigos desportivos];
cordas para raquetes; cotoveleiras [artigos
esportivos]; joelheiras [artigos desportivos]; redes
para esportes; redes para tênis; telas de camuflagem
[artigos esportivos]; bolsa para raquete; corda de
pular; perneira para uso em rodeio [artigo esportivo];
rede para esportes;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para prática de esportes; comércio (através
de qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
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No.905824148 25/01/2013
003
Tit.WAINER, PICCOLOTO E PICCOLOTO LTDA. ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16791383000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IWP
NCL(10) 41 educação (serviços de -); cursos livres
[ensino];
Procurador: THIAGO SALDANHA PESAMOSCA

CFE(4) 9.3.1; 9.3.3; 9.3.9; 9.7.5; 9.9.1
NCL(10) 35 comerciais de rádio; comerciais de
televisão; comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); decoração de vitrines; demonstração de
produtos; distribuição de material publicitário; espaço
publicitário (aluguel de -); eventos de moda para fins
promocionais
(organização
de-);
exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; mala direta (publicidade
por -); marketing; marketing (estudos de -); material
publicitário (atualização de -); material publicitário
(distribuição de -); modelos (agências de -) para
publicidade ou promoção de vendas; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; propaganda; publicidade; publicidade
de televisão; publicidade externa [letreiros,
outdoors]; publicidade por catálogos de vendas;
serviços de telemarketing; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos; desfile de moda com fim
publicitário;
fornecimento
de
mão-de-obra
[terceirização]; gestão de franquia; organização e
administração de empresa; publicidade por qualquer
meio; representação comercial [ompi]; telemarketing;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905824156 25/01/2013
003
Tit.RAFAEL BRAZ RODRIGUES DA SILVA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09768259612
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HI CITY

No.905824172 25/01/2013
Tit.NEANDER BARBOZA DE SOUZA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19523338811
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DIVINE STORE

CFE(4) 27.5.4,8
NCL(10) 35 gestão (consultoria em -) de negócios [assessoria em]; gestão (consultoria em -) de
negócios; publicidade - [informação em]; publicidade
- [consultoria em]; publicidade - [assessoria em];
publicidade; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.7.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; botas *; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados em geral *; calças;
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; chapéus,
bonés etc; cintos [vestuário]; coletes; combinações
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); jaquetas;
macacões; malhas [vestuário]; meias; saias;
vestuário *; biquíni; cinta [vestuário comum]; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905824075 25/01/2013
003
Tit.WAINER, PICCOLOTO E PICCOLOTO LTDA. ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16791383000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Faculdade WP
NCL(10) 41 universidade [serviço de educação];
Procurador: THIAGO SALDANHA PESAMOSCA
No.905824083 25/01/2013
Tit.GUSTAVO DA CRUZ RIBEIRO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08813082000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: aerofólio

003

CFE(4) 9.3.1; 9.3.3; 9.3.9; 9.7.5; 9.9.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
blazers [vestuário]; bonés; botas *; calçados *;
calças; calças compridas; camisas; camisetas;
camisetas (peitilhos de -); casacos [vestuário];
chapéus,
bonés
etc;
cintos
[vestuário];
confeccionado (vestuário -); cuecas; jaquetas; meias;
paletós; praia (roupas de -); roupa íntima; roupa para
ginástica; saias; sandálias; sungas; ternos;
uniformes; vestuário *; bermuda para prática de
esporte; biquíni; blusa militar; calçado esportivo;
camisa para militar; chinelo [vestuário comum];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; aventais
[vestuário]; bermudas; bonés; cachecóis; calçados
em geral *; calças; camisas; camisetas; casacos
[vestuário]; chapéus, bonés etc; cintos [vestuário];
gorros; jaquetas; leggings [calças]; lenços de
pescoço; luvas [vestuário]; malhas [vestuário];
meias; pijamas; saias; vestuário *; babador não
descartável;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905824091 25/01/2013
003
Tit.WAINER, PICCOLOTO E PICCOLOTO LTDA. ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16791383000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Faculdade Wainer e Piccoloto
NCL(10) 41 universidade [serviço de educação];
Procurador: THIAGO SALDANHA PESAMOSCA
No.905824113 25/01/2013
003
Tit.WAINER, PICCOLOTO E PICCOLOTO LTDA. ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16791383000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Instituto WP
NCL(10) 41 educação (serviços de -); cursos livres
[ensino];
Procurador: THIAGO SALDANHA PESAMOSCA
No.905824121 25/01/2013
003
Tit.WAINER, PICCOLOTO E PICCOLOTO LTDA. ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16791383000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Instituto Wainer e Piccoloto
NCL(10) 41 educação (serviços de -); cursos livres
[ensino];
Procurador: THIAGO SALDANHA PESAMOSCA

No.905824164 25/01/2013
Tit.GUSTAVO DA CRUZ RIBEIRO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08813082000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: aerofólio

003

No.905824180 25/01/2013
Tit.GUSTAVO DA CRUZ RIBEIRO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08813082000103
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

No.905824130 25/01/2013
003
Tit.RICARDO RANGEL MORISSON DA SILVA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15725077000104
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AECO

CFE(4) 9.3.1; 9.3.3; 9.3.9; 9.7.5; 9.9.1
NCL(10) 35 agenciamento de artistas; agências de
propaganda; agências de publicidade; apresentação
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de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; assessoria em gestão comercial
ou industrial; assessoria em gestão de negócios;
comerciais de rádio; comerciais de televisão;
comercial ou industrial (assessoria em gestão -);
comparação de preços; decoração de vitrines;
demonstração de produtos; eventos de moda para
fins promocionais (organização de-); exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; industrial ou comercial
(assessoria em gestão -); informação comercial
(agências de -); informações de negócios; mala
direta (publicidade por -); marketing; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; pesquisa de marketing; pesquisa em
negócios; preços (comparação de-); promoção de
vendas [para terceiros]; propaganda; publicação de
textos publicitários; publicidade; publicidade de rádio;
publicidade de televisão; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade por catálogos de vendas;
serviços de telemarketing; administração comercial;
administração de empresa; aluguel de stands;
apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [ompi];
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de chapelaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para ginástica; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos têxteis; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos; desfile de moda com fim
publicitário; gestão de franquia; organização e
administração de empresa; pesquisa de mercado;
promoção de venda para terceiros [publicidade];
promotor de eventos [se comerciais]; publicidade por
qualquer meio; representação comercial [ompi];
representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico; telemarketing;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824199 25/01/2013
Tit.STYLLU'S E ARTE DULCINÉA ROMÃO
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09585341000140
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Styllu's ArquiteturArtes Romão

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 arquitetura - [informação em]; arquitetura
- [consultoria em]; arquitetura - [assessoria em];
arquitetura; artes gráficas (serviços de criação em -)
- [consultoria em]; artes gráficas (serviços de criação
em -) - [assessoria em]; artes gráficas (serviços de
criação em -); autenticação de obras de arte [informação em]; autenticação de obras de arte [consultoria em]; autenticação de obras de arte [assessoria em]; autenticação de obras de arte;
construção (desenho de plantas para -) - [informação
em]; construção (desenho de plantas para -) [consultoria em]; construção (desenho de plantas
para -) - [assessoria em]; construção (desenho de
plantas para -); consultoria em arquitetura -

[informação em]; consultoria em arquitetura [consultoria em]; consultoria em arquitetura [assessoria em]; consultoria em arquitetura; criação
em artes gráficas (serviços de -) - [consultoria em];
criação em artes gráficas (serviços de -); decoração
de interiores - [informação em]; decoração de
interiores - [consultoria em]; decoração de interiores
- [assessoria em]; decoração de interiores; desenho
de plantas para construção - [informação em];
desenho de plantas para construção - [consultoria
em]; desenho de plantas para construção [assessoria em]; desenho de plantas para
construção; interiores (decoração de -) - [informação
em]; interiores (decoração de -) - [consultoria em];
interiores (decoração de -) - [assessoria em];
interiores (decoração de -); obras de arte
(autenticação de -) - [informação em]; obras de arte
(autenticação de -) - [consultoria em]; obras de arte
(autenticação de -) - [assessoria em]; obras de arte
(autenticação de -); planejamento urbano [informação em]; planejamento urbano - [consultoria
em]; planejamento urbano - [assessoria em];
planejamento urbano; artista plástico (pintor) [informação em]; artista plástico (pintor) - [consultoria
em]; artista plástico (pintor) - [assessoria em]; artista
plástico
(pintor);
assessoria,
consultoria
e
informações sobre arquitetura - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre arquitetura - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
arquitetura; assessoria, consultoria e informações
sobre artes gráficas - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre artes gráficas;
assessoria, consultoria e informações sobre
decoração de interiores - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
decoração de interiores - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
decoração de interiores - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
decoração de interiores; criação e projeto de planta
para construção - [informação em]; criação e projeto
de planta para construção - [consultoria em]; criação
e projeto de planta para construção - [assessoria
em]; criação e projeto de planta para construção;
desenho artístico - [informação em]; desenho
artístico - [consultoria em]; desenho artístico [assessoria em]; desenho artístico; perícia técnica na
área de arquitetura - [informação em]; perícia técnica
na área de arquitetura - [consultoria em]; perícia
técnica na área de arquitetura - [assessoria em];
perícia técnica na área de arquitetura; pintura
artística - [informação em]; pintura artística [consultoria em]; pintura artística - [assessoria em];
pintura artística; projeto de arquitetura - [informação
em]; projeto de arquitetura - [consultoria em]; projeto
de arquitetura - [assessoria em]; projeto de
arquitetura; projeto de decoração - [informação em];
projeto de decoração - [consultoria em]; projeto de
decoração - [assessoria em]; projeto de decoração;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824210 25/01/2013
011
Tit.PARK D+ LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09432775000100
*O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DA UNIÃO (GRU) RELATIVA AO PRESENTE
PEDIDO FOI REALIZADO FORA DO EXPEDIENTE
BANCÁRIO OU EM DATA POSTERIOR AO ENVIO
DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO. EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO MANUAL DO
USUÁRIO DO SISTEMA E-MARCAS, APRESENTE,
POR MEIO DE FORMULÁRIO ESPECÍFICO
(CÓDIGO DE SERVIÇO 338), CÓPIA DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO, CONTENDO
NÚMERO DA GRU, DATA/HORA DA OPERAÇÃO
BANCÁRIA E AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
LEGÍVEIS.
Procurador: ADIB MIGUEL
No.905824415 25/01/2013
Tit.SAMUEL SANTOS DE SOUZA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17241398000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE DO CARRO POA

003

CFE(4) 26.3.23; 26.11.3; 27.7.17; 29.1.3-4
NCL(10) 35 publicidade on-line em rede
computadores;
Procurador: O PRÓPRIO.

de

No.905824423 25/01/2013
003
Tit.CLAUDIO ADRIANO 02113063980 (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14068960000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDEALSEG TREINAMENTOS

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 41 orientação [treinamento] - [assessoria
em]; orientação [treinamento]; treinamento prático
[demonstração] - [assessoria em]; treinamento
prático [demonstração]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
cursos livres [ensino] - [assessoria em]; cursos livres
[ensino];
Procurador: DEPOSITT MARCAS LTDA
No.905824440 26/01/2013
Tit.TIGRA TELECOM LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16590098000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Tigra Telecom

003

CFE(4) 3.1.4
NCL(10) 38 computador (transmissão de mensagens
e de imagens por meio de-); comunicação por
terminais de computador; comunicações por
telefone; telechamadas (serviços de -) [rádio,
telefone ou outros meios de comunicação
eletrônica]; assessoria, consultoria e informação em
telecomunicações; serviços de videoconferência;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824466 26/01/2013
003
Tit.HIDROMONTEKX MONTAGEM INDUSTRIAL
LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13523265000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HIDROMONTEKX
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Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.905824474 26/01/2013
003
Tit.HIDROMONTEKX MONTAGEM INDUSTRIAL
LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13523265000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HIDROMONTEKX

CFE(4) 15.1.13; 27.5.1
NCL(10) 07 acabamento (máquinas para -); adesiva
(máquinas de fita -); afiar (máquinas para -);
amortecedores (êmbolos -) [peças de máquinas];
ancinhos para máquinas; antipoluentes (dispositivos
-) para motores e máquinas; aquecedores de água
[partes de máquinas]; ar (máquinas para sucção de ); ar comprimido (máquinas de -); bombas
[máquinas]; brocas [peças de máquinas]; caldeiras
(tubos de -) [partes de máquinas]; caldeiras de
máquinas (coletores de incrustações para -);
caldeiras para máquinas a vapor; capôs [partes de
máquinas]; capotas [partes de máquinas]; carretas
(suportes para -) [partes de máquinas]; chumaceiras
[partes de máquinas]; combustível (dispositivos
economizadores de -) para motores e máquinas;
cordas (máquinas para fazer -); correias para
motores e máquinas; cortadeiras (máquinas -);
cortadoras [máquinas] para uso industrial; cortadores
[máquinas];
curvar
(máquinas
para
-);
desengordurares [máquinas]; divisoras (máquinas -);
eixos de máquinas; eletromecânicas (máquinas -)
para indústria química; elevadores (correntes para -)
[peças de máquinas]; estiradores [máquinas]; facas
[peças de máquinas]; ferramentas [partes de
máquinas]; foles [máquinas]; fresas (máquinas -);
frisos (máquinas para fazer -); fundição (máquinas
para -); furar (máquinas para -); guias para
máquinas; hidráulicas (motores e máquinas -);
invólucros [partes de máquinas; laticínios (máquinas
para -); lubrificação (caixas para -) [partes de
máquinas]; macacos [máquinas]; manivelas [partes
de máquinas]; máquinas (mecanismos de rodas para
-); máquinas (rodas para -); máquinas (volantes para
-); máquinas centrífugas; máquinas e motores (bielas
para -); máquinas para moldar; mecanismos de
controle para máquinas e motores; misturadoras
(máquinas -); moedoras (máquinas -); moinhos
[máquinas]; molas [peças de máquinas]; moldes
[partes de máquinas]; monta-cargas; monta-cargas
para caminhões [elevadores]; motores, exceto para
veículos terrestres; motores, exceto para veículos
terrestres; motosserras; munhões [peças de
máquinas]; pedras (máquinas para trabalhar -);
peneiradoras (máquinas -); peneiras [máquinas ou
partes de máquinas]; picadores de carne [máquinas];
pistões [peças de máquinas e motores]; pistões
amortecedores [peças de máquinas]; portaferramentas [partes de máquinas]; pressão
(reguladores de -) [partes de máquinas]; pressão
(válvulas de -) [partes de máquinas]; radiadores
[refrigeração] para motores e máquinas; redutores
de pressão [partes de máquinas]; rodas para
máquinas; rolamentos antifricção para máquinas
[chumaceiras]; roldanas [peças de máquinas]; rolos
de impressão para máquinas; secadoras (máquinas ); selar (máquinas para -) [estampilhar]; selar [lacrar]
(máquinas para -) de uso industrial; semeadoras
[máquinas]; serras (lâminas para -) [partes de
máquinas]; serras [máquinas]; silenciosos para
motores e máquinas; soldagem (máquinas elétricas
para -); sopradoras (máquinas -); tambores [peças
de máquinas]; transmissões para máquinas; trilhos
(máquinas
para
colocação
de
-);
trituradoras/moedoras (máquinas -); tubos de
caldeiras para máquinas; vácuo (bombas a -)
[máquinas]; vaporizadores [máquinas]; ventiladores
para motores e máquinas; vibradores [máquinas]
para uso industrial; máquina e equipamento para
geração de vapor; máquinas hidráulicas de carga;
motores de arranque [partes de máquinas]; radiador
para motores e máquinas [refrigeração];

CFE(4) 15.1.13; 27.5.1
NCL(10) 06 ancoragem (chapas para -); caixas de
metal comum; carga (plataformas de metal para -);
cargas (cintas de metal para sustentação de -);
cargas (correias de metal para manuseio de -);
construções de metal; construções transportáveis de
metal; divisórias de metal; dutos de metal para
ventilação e instalações de ar condicionado;
embarque de passageiros (escadas móveis de metal
para -); enroladores de metal, não mecânicos, para
mangueiras flexíveis; estufas transportáveis de
metal; fechos de molas; ferragens para construção;
ferragens para portas; ferramentas (cabos de metal
para -) [empunhaduras]; ferramentas (caixas de
metal para -) [vazias]; folhas de alumínio; forçados
(condutos -) [de metal]; ganchos de metal; lambris de
metal; ligas de metal comum; ligas para brasagem;
mangas de metal para canos; manuseio de cargas
(correias de metal para -); medidas de carga em
vagões de trem (bitolas de metal para -); metais
comuns, brutos ou semitrabalhados; metal (anéis de
-) *; metal (cintas de -) para sustentação de cargas;
metal (fitas de -) para atar; metal (ganchos de -);
metal (grades de -); metal (pranchas de -) [folhas];
metal (treliça de -); moldes de metal para fundição;
molduras de metal para cornijas; molduras de metal
para cornijas; móveis (guarnições de metal para -);
móveis (rodízios de metal para -); painéis de metal
para construção; plataformas de metal para carga;
plataformas de metal para transporte; plataformas,
pré-fabricadas, de metal; porcas de metal; portaferramentas de metal [vazias]; portas (painéis de
metal para -); portas (travas de metal para-);
recipientes de metal; recipientes de metal para
armazenar ácidos; recipientes de metal para
combustível líquido; recipientes de metal para
misturar argamassa; reforço de canos (materiais de
metal para -); reforço de correias de máquinas
(materiais de metal para -); refratários (materiais de
construção -), metálicos; ripas de metal; silos de
metal;
suportes
para
lenha
[trasfogueiro];
sustentação de cargas (cintas de metal para -); tetos
de metal; tirantes de tensão [tensores]; tonéis de
metal; tornos (bancos de metal para -); treliça de
metal; trilhos de metal; tubos de aço; tubos de metal;
varas de metal; venezianas de metal; vigas de metal;
virolas; virolas de metal para cabos [empunhaduras];
amortecedor para porta [ferragem]; coletor de
detritos de estrutura metálica; extensão para macho
[fundição de metal]; fibras corrugadas de aço; fio e
cabo blindado não elétrico; forja; laminado de metal;
macho para fundição de metal; mangueira metálica
para água; papel de alumínio [lâmina finíssima, de
alumínio, usada na embalagem de certo produto,
como, p. ex., medicamento, cigarro, queijo, ou de
uso doméstico; papel-alumínio]; perfil de metal; perfil
lateral em alumínio; perfis laterais em alumínio; ralo
metálico; recipiente de metal, inclusive para
armazenar ácido; recipiente metálico para animal;
solda metálica; trava de metal, exceto elétrica;
vergalhão; viga metálica;
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.905824482 26/01/2013

003

Tit.VITRINE COMUNICACAO LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11530001000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VITRINE COMUNICAÇÃO

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 jornal (vendas de assinaturas de -) [para
terceiros];
marketing;
material
publicitário
(distribuição de -); publicidade on-line em rede de
computadores; venda de assinaturas de serviços de
telecomunicações para terceiros; vendas de
assinaturas de jornal [para terceiros]; anúncio;
assessoria promocional, consultoria e informação
sobre propaganda; assessoria, consultoria e
informação em marketing;
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.905824490 26/01/2013
003
Tit.NATAL SHIMIZU (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68913184168
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ORANGE POWER FERTILIZANTE FOLIAR

CFE(4) 5.7.1-3; 5.7.5
NCL(10) 01 fertilizantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824504 26/01/2013
003
Tit.ESTEFANO WUIGK & CIA LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72290976000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PAINERA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
água mineral engarrafada; comercialização de água
bruta; comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para bebês; comércio
(através de qualquer meio) de material de limpeza;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios;
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.905824512 26/01/2013
003
Tit.ESTEFANO WUIGK & CIA LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72290976000157

1068 DIRMA – Despachos em Pedidos

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PAINERA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
cafeterias; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
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No.905824547 26/01/2013
003
Tit.NATAL SHIMIZU (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68913184168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: YOKOHAMA MOTOS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos; comércio
(através de qualquer meio) de veículos;
concessionária de veículos (comércio de veículos);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824555 26/01/2013
Tit.CHAMA LUX INDUSTRIA DE
ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11416589000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CHAMALUX

003

engarrafadas; sorvetes (bebidas à base de -); suco
de fruta; suco de tomate [bebida]; água-de-coco;
bebida energética não alcoólica; guaraná [bebida
não alcoólica];
Procurador: VALDONEI RAMOS
No.905824571 26/01/2013
Tit.PAVICAN PAVIMENTACAO E
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03091412000172
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E
TERRAPLENAGEM GRUPO CONSTRUCAN

003

No.905824520 26/01/2013
003
Tit.ESTEFANO WUIGK & CIA LTDA - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72290976000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PAINERA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 alimentos farináceos; biscoitos
amanteigados; biscoitos de água e sal; bolachas;
bolos;
bombons;
brioches;
cheeseburgers
[sanduíches]; doces*; empadas [tortas]; lanches à
base de cereais; macarrão; massa para bolo;
massas alimentares; mousses de chocolate;
pãezinhos; panquecas; pão; pastelaria; pizzas;
pudins; ravióli; rolinhos primavera; sanduíches;
sobremesas sob a forma de mousse de chocolate;
sorvetes; talharim; talharim; tapioca; tortas; tortas de
arroz; tortas de carne; tortillas; bolo, preparado para
consumo final, confeitado ou não; brigadeiro,
cajuzinho e quindim; cajuzinho, brigadeiro
e
quindim; canelone [massa alimentícia]; capeletti
[massa alimentícia]; empadão; lasanha; nhoque;
pastel; quindim, brigadeiro e cajuzinho; saladas
preparadas prontas para comer, consistindo
principalmente de macarrão; salgadinho, exceto
croquete; suspiro; tortas [doces e salgadas];
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.905824539 26/01/2013
003
Tit.CAMILA VIEIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28774462806
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DOCE INFÂNCIA CAKES SABOREIE OS
BONS TEMPOS

CFE(4) 8.1.17,19
NCL(10) 30 bolos; doces*;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 25.1.5; 27.5.1
NCL(10) 11 acendedor de gás; acendedores *;
acessórios moldados para fornalhas; acessórios
moldados para fornos; acumuladores de calor;
acumuladores de vapor; aquecimento (aparelhos
elétricos de -); autoclaves [esterilizadores]; café
(máquinas elétricas de -); caldeiras a gás; caldeiras
de aquecimento (aparelhos alimentadores de -);
churrasqueiras; cozinhar (aparelhos e instalações
para -); cozinhar (grelhas para -); exaustores para
cozinha;
fogareiros;
fogões
[aparelhos
de
aquecimento]; fogões de cozinha; fornalhas
(acessórios moldados para -); fornalhas [lareiras];
fornalhas de cozinha [fogões]; fornos (acessórios
moldados para -); fornos (armações metálicas para ); fornos [cozedores]; fornos de microondas para fins
industriais; fornos de padarias; fornos odontológicos;
frigideiras elétricas; frigoríficos (armários -); gás
(depuradores de -) [partes de instalações de gás];
grelhas para cozinhar; máquinas de fazer pão;
purificação de água (aparelhos e máquinas para -);
recipientes frigoríficos; refrigeradas (vitrines -);
refrigeradores (máquinas e aparelhos -); secadoras
de roupa, elétricas; solares (fogões -) [fornalhas];
torradeiras; torrefadores de café; utensílios de
cozinha, elétricos; vapor (acumuladores de -);
ventiladores [ar-condicionado]; vitrines refrigeradas;
acendedor para fogão elétrico; acendedor para
fogão não elétrico; churrasqueiras elétrica e não
elétricas; fogão a gás; fogão elétrico; fogareiro
elétrico; forno a gás; forno de aquecimento para
reativação de carvão; forno doméstico elétrico; forno
e fornalha industrial; forno para fundição; freezer de
uso doméstico; geladeira; geladeira a gás; geladeira
industrial e comercial; máquina de café expresso
para uso industrial e comercial; máquina e
equipamento para aquecimento; recipiente frigorífico
não elétrico de uso doméstico; sanduicheira
[aparelho elétrico]; secadora de roupa a gás;
secadora elétrica de uso doméstico; sorveteira
elétrica de uso doméstico;
Procurador: CATIANE ZINI BORELA
No.905824563 26/01/2013
003
Tit.ÃNIMÃ INTELIGÊNCIA E REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00516247000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BINI
NCL(10) 32 água mineral [bebida]; águas [bebidas];
águas minerais engarrafadas; bebidas não alcoólicas
à base de fruta; bebidas não-alcoólicas; cerveja;
fruta (bebidas não alcoólicas à base de -); frutas
(sucos de -); frutas, verduras e legumes (sucos de -)
[bebidas]; isotônicas (bebidas -); minerais (águas -)

CFE(4) 26.7.25; 26.11.6-7; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 37 aluguel de equipamentos de limpeza;
aluguel de escavadeiras; aluguel de máquinas para
varrer
ruas;
asfaltamento;
construção
civil
(supervisão de trabalhos de -); demolição de
edificações; escavadeiras (aluguel de -); informação
sobre reparos; pavimentação de rua; reparos
(informação sobre -); rua (pavimentação de -);
aluguel de máquina para limpeza; construção e
reparação de obra civil; pavimentação de estrada;
serviços de pinturas viárias; serviços de sinalização
[instalação,
manutenção
e
construção];
terraplanagem;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824580 26/01/2013
003
Tit.INTELLICROPS SEMENTES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17182603000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INTELLICROPS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais;
Procurador: CLAUDEMIR ELIAS CALHEIROS
No.905824598 26/01/2013
Tit.EULÁLIO & NUNES LTDA - EPP (BR/PI)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15097411000114
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CAFÉ NOIR

003

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
cafés [bares]; cafeterias; restaurantes; restaurantes
de auto-serviço;
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.905824601 26/01/2013
Tit.MAURICIO GUIDA TAVARES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24809172821
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

003
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Marca: KISS ME IM SUGAR - INTERNATIONAL
STYLE

CFE(4) 2.9.8; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; aventais
[vestuário]; bandanas; bermudas; blazers [vestuário];
boné (palas de -); bonés; cachecóis; calças;
camisas; camisetas; cintos [vestuário]; combinações
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); faixas para a
cabeça [vestuário]; gorros; lenços de pescoço; luvas
[vestuário]; malhas [vestuário]; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
saias; vestuário *; biquíni; boné; chinelo [vestuário
comum]; echarpe;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824610 26/01/2013
Tit.ROBERTA ALINE RAMOS MACHADO ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07125204000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PETZFERA

003

CFE(4) 26.1.15; 27.5.1
NCL(10) 35 administração de cartão de desconto [informação em]; administração de cartão de
desconto - [consultoria em]; administração de cartão
de desconto - [assessoria em]; administração de
cartão de desconto; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação
em
gestão
de
negócios
e
comercialização de produtos sob contrato de
franquia; assessoria, consultoria e informação na
implantação e viabilização de sistema de franquia [informação em]; assessoria, consultoria e
informação na implantação e viabilização de sistema
de franquia - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação na implantação e
viabilização de sistema de franquia - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação na
implantação e viabilização de sistema de franquia;
cartão de afinidade que oferece descontos aos
afiliados - [informação em]; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados - [consultoria em];
cartão de afinidade que oferece descontos aos
afiliados - [assessoria em]; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [informação em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular

acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [consultoria em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [assessoria em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para
animais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para animais; comércio (através
de qualquer meio) de animais vivos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de animais
vivos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de animais vivos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de animais
vivos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
veterinárias - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações veterinárias [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações veterinárias - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
veterinárias; gestão de franquia - [informação em];
gestão de franquia - [consultoria em]; gestão de
franquia - [assessoria em]; gestão de franquia;
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade) - [informação em];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade) - [consultoria em];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade) - [assessoria em];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade); serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão) - [informação em];
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão) - [consultoria em]; serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão) - [assessoria em];
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão); comércio no atacado ou varejo de
preparações sanitárias farmacêuticas ou veterinárias
e suprimentos médicos. - [informação em]; comércio
no atacado ou varejo de preparações sanitárias
farmacêuticas ou veterinárias e suprimentos
médicos. - [consultoria em]; comércio no atacado ou
varejo de preparações sanitárias farmacêuticas ou
veterinárias e suprimentos médicos. - [assessoria
em]; comércio no atacado ou varejo de preparações
sanitárias
farmacêuticas
ou
veterinárias
e
suprimentos médicos.;
Procurador: MARCIO JOSÉ BENEVIDES TEIXEIRA
No.905824628 26/01/2013
Tit.ROBERTA ALINE RAMOS MACHADO ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07125204000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PETZFERA

003

CFE(4) 26.1.15; 27.5.1
NCL(10) 44 veterinária (assistência -) - [informação
em]; veterinária (assistência -) - [consultoria em];
veterinária (assistência -) - [assessoria em];
veterinária (assistência -); assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo de
confinamento de animal - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de confinamento de animal [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre pesquisas no campo de
confinamento de animal - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de confinamento de animal;
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de transferência de embrião de
animal - [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo de
transferência de embrião de animal - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo de transferência de embrião de
animal - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre pesquisas no campo de
transferência de embrião de animal; banco de sêmen
animal - [informação em]; banco de sêmen animal [consultoria em]; banco de sêmen animal [assessoria em]; banco de sêmen animal; clínica
veterinária - [informação em]; clínica veterinária [consultoria em]; clínica veterinária - [assessoria em];
clínica veterinária; coleta, em domicílio, de material
para análise clínica médica/veterinária - [informação
em]; coleta, em domicílio, de material para análise
clínica médica/veterinária - [consultoria em]; coleta,
em domicílio, de material para análise clínica
médica/veterinária - [assessoria em]; coleta, em
domicílio, de material para análise clínica
médica/veterinária; desenvolvimento e transferência
de
embrião
animal
[informação
em];
desenvolvimento e transferência de embrião animal [consultoria em]; desenvolvimento e transferência de
embrião animal - [assessoria em]; desenvolvimento e
transferência de embrião animal; estética para
animal [toalete animal] - [informação em]; estética
para animal [toalete animal] - [consultoria em];
estética para animal [toalete animal] - [assessoria
em]; estética para animal [toalete animal]; extração
de veneno de animal peçonhento - [informação em];
extração de veneno de animal peçonhento [consultoria em]; extração de veneno de animal
peçonhento - [assessoria em]; extração de veneno
de animal peçonhento; higiene animal [toalete
animal] - [informação em]; higiene animal [toalete
animal] - [consultoria em]; higiene animal [toalete
animal] - [assessoria em]; higiene animal [toalete
animal]; inseminação animal artificial - [informação
em]; inseminação animal artificial - [consultoria em];
inseminação animal artificial - [assessoria em];
inseminação animal artificial; psicologia animal [informação em]; psicologia animal - [consultoria em];
psicologia animal - [assessoria em]; psicologia
animal; vacinação de animal a domicílio [informação em]; vacinação de animal a domicílio [consultoria em]; vacinação de animal a domicílio [assessoria em]; vacinação de animal a domicílio;
Procurador: MARCIO JOSÉ BENEVIDES TEIXEIRA
No.905824636 26/01/2013
003
Tit.LUISA MELLO DE VASCONCELOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71074007115
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LUMME
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Tit.COMÉRCIO BISTRÔ DE CREPE LTDA -ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15644254000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Bistrô de Crepes

construção e reparação de obra civil; construção e
reparação em colocação de alvenaria; limpeza,
reparo, e manutenção de rede de esgoto;
manutenção de equipamentos elétricos;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 1.15.1; 27.5.8,17
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824644 26/01/2013
003
Tit.KF COMERCIO DE COCO VERDE LTDA-ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13267692000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KF COCO VERDE
NCL(10) 32 água-de-coco;
Procurador: MARCIO JOSÉ BENEVIDES TEIXEIRA
No.905824652 26/01/2013
003
Tit.KF COMERCIO DE COCO VERDE LTDA-ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13267692000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KF COCO VERDE
NCL(10) 35 eventos de moda para fins promocionais
(organização de-) - [informação em]; eventos de
moda para fins promocionais (organização de-) [consultoria em]; eventos de moda para fins
promocionais (organização de-) - [assessoria em];
eventos de moda para fins promocionais
(organização de-); feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [informação em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [consultoria em]; feiras (organização
de -) para fins comerciais
ou publicitários [assessoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários; administração comercial
- [informação em]; administração comercial [consultoria em]; administração comercial [assessoria em]; administração comercial; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
- [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de sementes, plantas e
flores naturais - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de sementes, plantas e flores
naturais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sementes, plantas e flores
naturais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sementes, plantas e flores
naturais; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
xaropes e preparações para bebidas; gestão de
franquia - [informação em]; gestão de franquia [consultoria em]; gestão de franquia - [assessoria
em]; gestão de franquia;
Procurador: MARCIO JOSÉ BENEVIDES TEIXEIRA
No.905824660 26/01/2013
003
Tit.TIAGO FRUTUOZO LEITE (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25444474867
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Tiago Leite & Rodrigo
NCL(10) 41 produção de shows; produção musical;
shows (produção de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824679 26/01/2013

003

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824709 26/01/2013
003
Tit.ROSAURA BATISTA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42298920982
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZAURALEYNE
NCL(10) 41 publicação de livros; publicação de
textos [exceto para publicidade]; publicação on-line
de livros e jornais eletrônicos; redação de textos,
exceto publicitários; textos (redação de-), exceto
publicitários;
Procurador: LUCIANO DA SILVA
No.905824717 26/01/2013
003
Tit.REINALDO MEIRELLES RASUCK VILELA DIAS
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11220884774
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOUTIQUE DO GATO

CFE(4) 3.1.6
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos para animais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824725 27/01/2013
Tit.PAULO MENEZES COSTA 12861274832
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17037794000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Amigo de Aluguel

003

CFE(4) 7.15.20
NCL(10) 37 alvenaria (serviços de -); cobertura de
telhado (serviços de -); construção *; instalação e
reparo
de
aparelhos
elétricos;
instalação,
manutenção e reparo de máquinas e equipamentos
de escritório; pintura, de interior e de exterior;

No.905824733 27/01/2013
003
Tit.RAFAEL NUNES VARELLA RODRIGUES
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93650329034
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERUNION
NCL(10) 36 avaliação financeira [seguros, bancos,
imóveis] - [informação em]; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis] - [consultoria em];
avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis] [assessoria em]; avaliação financeira [seguros,
bancos, imóveis]; corretagem * - [informação em];
corretagem * - [consultoria em]; corretagem * [assessoria em]; corretagem *; corretagem de
valores - [informação em]; corretagem de valores [consultoria em]; corretagem de valores - [assessoria
em]; corretagem de valores; corretores imobiliários [informação em]; corretores imobiliários - [consultoria
em]; corretores imobiliários - [assessoria em];
corretores imobiliários; seguros - [informação em];
seguros - [consultoria em]; seguros - [assessoria
em]; seguros; seguros (corretagem de -) [informação em]; seguros (corretagem de -) [consultoria em]; seguros (corretagem de -) [assessoria em]; seguros (corretagem de -); agente
autônomo de investimento - [informação em]; agente
autônomo de investimento - [consultoria em]; agente
autônomo de investimento - [assessoria em]; agente
autônomo de investimento; assessoria consultoria e
informação técnica em seguro - [informação em];
assessoria consultoria e informação técnica em
seguro - [consultoria em]; assessoria consultoria e
informação técnica em seguro - [assessoria em];
assessoria consultoria e informação técnica em
seguro; assessoria técnica, consultoria e informação
na avaliação de dano em veículo e outros bens
móveis - [informação em]; assessoria técnica,
consultoria e informação na avaliação de dano em
veículo e outros bens móveis - [consultoria em];
assessoria técnica, consultoria e informação na
avaliação de dano em veículo e outros bens móveis [assessoria em]; assessoria técnica, consultoria e
informação na avaliação de dano em veículo e
outros bens móveis; assessoria, consultoria e
administração de investimentos de terceiros [informação em]; assessoria, consultoria e
administração de investimentos de terceiros [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
administração de investimentos de terceiros [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
administração de investimentos de terceiros;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio - [informação em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio; assessoria, consultoria
e informação em administração de riscos financeiros
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em administração de riscos financeiros [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de riscos financeiros [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em administração de riscos financeiros;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em avaliação imobiliária - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em investimentos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em investimentos - [assessoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
investimentos; assessoria, consultoria e informação
na área econômico-financeira - [informação em];
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assessoria, consultoria e informação na área
econômico-financeira - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação na área econômicofinanceira - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação na área econômico-financeira;
assessoria, consultoria e informação sobre planos de
saúde - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre planos de saúde - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre planos de
saúde - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre planos de saúde; assessoria,
consultoria e informação sobre seguros de saúde [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre seguros de saúde - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
seguros de saúde - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação sobre seguros de saúde;
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [informação em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações financeiras
prestadas a investidores; assessoria, consultoria e
informações
sobre
atuaria
[avaliação
e
administração de riscos] - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre atuaria
[avaliação e administração de riscos] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informações sobre
atuaria [avaliação e administração de riscos] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
atuaria
[avaliação
e
administração de riscos]; assessoria, consultoria e
informações sobre investimento bancário [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre investimento bancário [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre investimento bancário [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
investimento
bancário;
assessoria, consultoria e informações sobre seguros
[serviços financeiros] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre seguros [serviços
financeiros]
[consultoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre seguros [serviços
financeiros]
[assessoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre seguros [serviços
financeiros]; corretagem de seguro financeiro [informação em]; corretagem de seguro financeiro [consultoria em]; corretagem de seguro financeiro [assessoria em]; corretagem de seguro financeiro;
imóveis [compra e venda de -] - [informação em];
imóveis [compra e venda de -] - [consultoria em];
imóveis [compra e venda de -] - [assessoria em];
imóveis [compra e venda de -]; subscrição de seguro
- [informação em]; subscrição de seguro [consultoria em]; subscrição de seguro - [assessoria
em]; subscrição de seguro; vistoria prévia em veículo
para seguradora e corretora de seguro - [informação
em]; vistoria prévia em veículo para seguradora e
corretora de seguro - [consultoria em]; vistoria prévia
em veículo para seguradora e corretora de seguro [assessoria em]; vistoria prévia em veículo para
seguradora e corretora de seguro; corretagem de
ações (serviços de -) - [informação em]; corretagem
de ações (serviços de -) - [consultoria em];
corretagem de ações (serviços de -) - [assessoria
em]; corretagem de ações (serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905824741 27/01/2013
011
Tit.ANDRÉ LUIS MATOS SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31904865810
*O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DA UNIÃO (GRU) RELATIVA AO PRESENTE
PEDIDO FOI REALIZADO FORA DO EXPEDIENTE
BANCÁRIO OU EM DATA POSTERIOR AO ENVIO
DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO. EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO MANUAL DO
USUÁRIO DO SISTEMA E-MARCAS, APRESENTE,
POR MEIO DE FORMULÁRIO ESPECÍFICO
(CÓDIGO DE SERVIÇO 338), CÓPIA DO

DIRMA – Despachos em Pedidos 1071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO, CONTENDO
NÚMERO DA GRU, DATA/HORA DA OPERAÇÃO
BANCÁRIA E AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
LEGÍVEIS.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824750 27/01/2013
003
Tit.TECNOMERC TEC. ANIMAL COM. IMP. EXP. E
SERVIÇOS LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09280713000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL

CFE(4) 21.1.9; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários; comércio
(através de qualquer meio) de preparações
veterinárias - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações veterinárias [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de preparações veterinárias - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
veterinárias; comércio no atacado ou varejo de
preparações sanitárias farmacêuticas ou veterinárias
e suprimentos médicos. - [informação em]; comércio
no atacado ou varejo de preparações sanitárias
farmacêuticas ou veterinárias e suprimentos
médicos. - [consultoria em]; comércio no atacado ou
varejo de preparações sanitárias farmacêuticas ou
veterinárias e suprimentos médicos. - [assessoria
em]; comércio no atacado ou varejo de preparações
sanitárias
farmacêuticas
ou
veterinárias
e
suprimentos médicos.;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824776 27/01/2013
Tit.RENATO ANGELO DALZOCHIO JUNIOR
01725780003 (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17159459000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CROSSCLUBE BRASIL

No.905824784 27/01/2013
003
Tit.MARCOS ROBERTO DE PAULA MEI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16913036000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BRAZILIAN PRAISE
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; espetáculos ao vivo (apresentação
de -); produção de shows; produção musical; shows
(produção de -); grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824792 27/01/2013
Tit.HUGO DUARTE LOPES (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 99040190100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: 195

003

CFE(4) 2.1.8; 2.7.13; 21.3.25; 27.1.25
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; bermudas;
bolsos; calças; calções de banho [sungas];
camisetas; casacos [vestuário]; chapéus, bonés etc;
ciclistas (vestuário para -); confeccionado (vestuário
-); esportes (sapatos para -) *; ginástica (roupa para ) [colante]; impermeáveis (roupas -); leggings
[calças];
malhas
[vestuário];
meias;
meias
absorventes de transpiração; porta-moedas (cintos -)
[vestuário]; roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; sungas; toucas de natação;
uniformes; vestuário *; bermuda para prática de
esporte; boné; calçado esportivo; calção para banho;
viseiras [chapelaria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824806 27/01/2013
Tit.JOÃO VILLA FRANCA NETO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 30879635851
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

003

CFE(4) 26.2.1; 29.1.2-3
NCL(10) 35 recrutamento de pessoal - [informação
em]; recrutamento de pessoal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824830 27/01/2013
003
Tit.DISTRIBUIDORA DE MODAS LTDA-ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01942368000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARIAT
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 administração de negócios na área
esportiva; agências de publicidade; compilação de
informação para bancos de dados de computador;
publicidade on-line em rede de computadores;
reprodução de documentos; assessoria, consultoria
e informação em marketing; assessoria, consultoria
e informação em publicidade e propaganda através
de qualquer meio; assessoria, consultoria e
informação sobre reprodução de documentos;
Procurador: O PRÓPRIO.
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CFE(4) 27.5.17
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824857 27/01/2013
003
Tit.B.M. INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05439603000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EC EMPORIO COMFORT

CFE(4) 27.5.1; 27.5.11,25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de sapatos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: O PRÓPRIO.
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espetáculos ao vivo; entretenimento - [informação
em];
entretenimento
[consultoria
em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
organização de bailes - [informação em];
organização de bailes - [consultoria em];
organização de bailes - [assessoria em]; organização
de bailes; organização de competições [educação ou
entretenimento] - [informação em]; organização de
competições [educação ou entretenimento] [consultoria em]; organização de competições
[educação ou entretenimento] - [assessoria em];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de competições
desportivas - [informação em]; organização de
competições desportivas - [consultoria em];
organização de competições desportivas [assessoria em]; organização de competições
desportivas; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário] - [informação em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [consultoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [assessoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; organização e
apresentação de congressos - [informação em];
organização e apresentação de congressos [consultoria em]; organização e apresentação de
congressos - [assessoria em]; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento] [informação em]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento] - [consultoria em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [assessoria em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de seminários [informação em]; organização e apresentação de
seminários - [consultoria em]; organização e
apresentação de seminários - [assessoria em];
organização e apresentação de seminários;
planejamento de festas - [informação em];
planejamento de festas - [consultoria em];
planejamento de festas - [assessoria em];
planejamento de festas; produção de shows [informação em]; produção de shows - [consultoria
em]; produção de shows - [assessoria em]; produção
de shows; produção de vídeos - [informação em];
produção de vídeos - [consultoria em]; produção de
vídeos - [assessoria em]; produção de vídeos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824873 27/01/2013
003
Tit.B.M. INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05439603000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EC EMPORIO COMFORT

No.905824865 27/01/2013
003
Tit.TP PACHECO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09535038000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ACADÊMICOS

CFE(4) 27.5.1; 27.5.11,25
NCL(10) 25 botas *; calçados *; calçados em geral *;
sandálias; sapatos de futebol; sapatos de praia;
solas para calçados; calçado esportivo;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.1.13
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de

No.905824890 27/01/2013
003
Tit.OCSEHT COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09234119000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIFERENTE BELA
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; aventais
[vestuário]; bandanas; banho (calções de -); banho
(roupas de -); banho (roupões de -); bermudas;

blazers [vestuário]; bolsos para roupas; bonés;
calças; calças compridas; camisas; camisetas;
camisetas (peitilhos de -); capuzes [vestuário];
ciclistas (vestuário para -); cintas [roupa íntima];
cintos [vestuário]; colarinhos [vestuário]; coletes;
coletes; coletes [roupa íntima]; coletes para pesca;
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; cuecas; fantasia (roupas de -); gabardines
[vestuário]; impermeáveis (roupas -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; macacões; malhas
[vestuário]; peles [vestuário]; penhoar; pesca
(coletes para -); pescoço (lenços de -); pijamas;
pijamas; praia (roupas de -); robe; roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas de
banho; roupas de couro; roupas de fantasia; roupas
de imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; sobretudos [vestuário]; ternos; trajes;
vestuário *; véus [vestuário]; xales; baby-doll;
bermuda para prática de esporte; biquíni; boné;
camisola; canga; cinta [vestuário comum]; culote
[calça para montaria]; farda; quimono [vestuário];
viseiras [chapelaria];
Procurador: GILCIMAR GOMES FURTADO
No.905824903 27/01/2013
003
Tit.OCSEHT COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09234119000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BELA DIFERENTE
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; aventais
[vestuário]; banho (calções de -); banho (roupas de ); banho (roupões de -); banho (toucas de -);
bermudas; blazers [vestuário]; bolsos para roupas;
bonés; calças; calças compridas; calções de banho
[sungas]; camisas; camisas (peitilhos de -);
camisetas; camisetas (peitilhos de -); capotes;
capuzes [vestuário]; casacos [vestuário]; ciclistas
(vestuário para -); cintas [roupa íntima]; cintos
[vestuário]; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
coletes para pesca; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); faixas [vestuário]; faixas para a
cabeça [vestuário]; fantasia (roupas de -); ginástica
(roupa para -) [colante]; impermeáveis (roupas -);
íntima (roupa -); jaquetas; jardineiras [vestuário];
jérseis [vestuário]; leggings [calças]; macacões;
malhas [vestuário]; peles [vestuário]; pesca (coletes
para -); pescoço (lenços de -); pijamas; pijamas;
praia (roupas de -); robe; roupa de baixo; roupa de
baixo; roupa íntima; roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; roupas de banho; roupas de
fantasia; roupas de imitação couro; roupas íntimas
antitranspirantes; roupões de banho; saias; saiascalças; ternos; trajes; trajes de banho; uniformes;
vestuário *; véus [vestuário]; baby-doll; bermuda
para prática de esporte; biquíni; boné; calça para
equitação; camisola; canga; cinta [vestuário comum];
farda; jaleco; tira (faixa) para a cabeça;
Procurador: GILCIMAR GOMES FURTADO
No.905824911 27/01/2013
003
Tit.TP PACHECO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09535038000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FORMÔ FORMATURAS
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CFE(4) 27.1.2
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento - [informação
em];
entretenimento
[consultoria
em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
organização de bailes - [informação em];
organização de bailes - [consultoria em];
organização de bailes - [assessoria em]; organização
de bailes; organização de competições [educação ou
entretenimento] - [informação em]; organização de
competições [educação ou entretenimento] [consultoria em]; organização de competições
[educação ou entretenimento] - [assessoria em];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de competições
desportivas - [informação em]; organização de
competições desportivas - [consultoria em];
organização de competições desportivas [assessoria em]; organização de competições
desportivas; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário] - [informação em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [consultoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [assessoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; organização e
apresentação de congressos - [informação em];
organização e apresentação de congressos [consultoria em]; organização e apresentação de
congressos - [assessoria em]; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento] [informação em]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento] - [consultoria em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [assessoria em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de seminários [informação em]; organização e apresentação de
seminários - [consultoria em]; organização e
apresentação de seminários - [assessoria em];
organização e apresentação de seminários;
planejamento de festas - [informação em];
planejamento de festas - [consultoria em];
planejamento de festas - [assessoria em];
planejamento de festas; produção de shows [informação em]; produção de shows - [consultoria
em]; produção de shows - [assessoria em]; produção
de shows; produção de vídeos - [informação em];
produção de vídeos - [consultoria em]; produção de
vídeos - [assessoria em]; produção de vídeos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824920 27/01/2013
003
Tit.MUNDO DA BELLA LOJA VIRTUAL LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17189351000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Mundo da Bella
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CFE(4) 4.1.3
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
roupas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824946 28/01/2013
Tit.FABIO HENRIQUE MARQUES (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04130084950
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: vida care assistência à vida

003

No.905824970 28/01/2013
Tit.CALCADOS BONINI LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57152274000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VI@ WEB

CFE(4) 26.13.25; 29.1.1; 29.1.3,29.1.11-12
NCL(10) 44 assistência médica - [informação em];
assistência médica - [consultoria em]; assistência
médica - [assessoria em]; assistência médica;
enfermagem
[médica]
[informação
em];
enfermagem
[médica]
[consultoria
em];
enfermagem
[médica]
[assessoria
em];
enfermagem [médica]; equipamentos médicos
(locação de-); fisioterapia; fisioterapia; hospitais;
locação de equipamentos médicos; médica (serviços
de clínica-); oculista (serviços de -); odontologia;
psicólogos (serviços de -); saúde (serviços de -) [informação em]; saúde (serviços de -) - [consultoria
em]; saúde (serviços de -) - [assessoria em]; saúde
(serviços de -); consultas médicas [serviços médicos]
- [informação em]; consultas médicas [serviços
médicos] - [consultoria em]; consultas médicas
[serviços médicos] - [assessoria em]; consultas
médicas [serviços médicos]; nutricionista [serviço de
-]; odontologia [cirurgião-dentista]; psicoterapia;
psiquiatria; uti móvel [serviços médicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824954 28/01/2013
003
Tit.ELIO SOUZA DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04226141814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Empresa educativa
NCL(10) 42 certificação (serviços de teste, análise e
avaliação de produtos e serviços de terceiros para
fins de - ) - [informação em]; certificação (serviços de
teste, análise e avaliação de produtos e serviços de
terceiros para fins de - ) - [consultoria em];
certificação (serviços de teste, análise e avaliação de
produtos e serviços de terceiros para fins de - ) [assessoria em]; certificação (serviços de teste,
análise e avaliação de produtos e serviços de
terceiros para fins de - );
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905824962 28/01/2013
Tit.CALCADOS BONINI LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57152274000113
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: VI@ WEB

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 alpercatas; botas *; botinas; calçados *;
galochas; sandálias; chinelo [vestuário comum];
chuteira; coturno;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905824989 28/01/2013
003
Tit.LUIS FELIPE MORO MENDES - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15068392000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FELIPE MORO

CFE(4) 2.1.9; 27.5.1
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -);
produção de shows; produção musical; banda de
música [serviços de entretenimento]; grupo musical;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905824997 28/01/2013
003
Tit.NAMURA TRANSPORTES E LANCHES LTDA ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06879847000174
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Namura
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
cafés
[bares];
lanchonetes;
restaurantes;
churrascaria [restaurante];
Procurador: SÁVIO FARIA NEVES
No.905825004 28/01/2013
003
Tit.E-INNOVATIO SOLUCOES LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17279897000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E-INNOVATIO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos médicos;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos ortopédicos; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; comércio (através de qualquer
meio) de materiais impressos; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; comércio (através de
qualquer meio) de roupas;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905825012 28/01/2013
Tit.VALTER ZORZENON (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02949103103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Desafio Enigmático

003

CFE(4) 26.3.16; 27.5.1; 29.1.2; 29.1.4,8
NCL(10) 35 aconselhamento a consumidores
(informação comercial e-) - [informação em];
aconselhamento a consumidores (informação
comercial e-) - [consultoria em]; aconselhamento a
consumidores
(informação
comercial
e-)
[assessoria em]; aconselhamento a consumidores

(informação comercial e-); amostras (distribuição de
-) - [informação em]; amostras (distribuição de -) [consultoria em]; amostras (distribuição de -) [assessoria em]; amostras (distribuição de -);
comerciais de rádio - [informação em]; comerciais de
rádio - [consultoria em]; comerciais de rádio [assessoria em]; comerciais de rádio; comerciais de
televisão - [informação em]; comerciais de televisão [consultoria em]; comerciais de televisão [assessoria
em];
comerciais
de
televisão;
demonstração de produtos - [informação em];
demonstração de produtos - [consultoria em];
demonstração de produtos - [assessoria em];
demonstração de produtos; exposições (organização
de -) para fins comerciais ou publicitários [informação em]; exposições (organização de -) para
fins comerciais ou publicitários - [consultoria em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors] - [informação em]; externa (publicidade -)
[letreiros, outdoors] - [consultoria em]; externa
(publicidade -) [letreiros, outdoors] - [assessoria em];
externa (publicidade -) [letreiros, outdoors]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [informação em]; feiras (organização
de -) para fins comerciais
ou publicitários [consultoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [assessoria em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; gestão computadorizada de arquivos [informação em]; gestão computadorizada de
arquivos - [consultoria em]; gestão computadorizada
de
arquivos
[assessoria
em];
gestão
computadorizada de arquivos; informação comercial
e aconselhamento a consumidores - [informação
em]; informação comercial e aconselhamento a
consumidores - [consultoria em]; informação
comercial e aconselhamento a consumidores [assessoria
em];
informação
comercial
e
aconselhamento a consumidores; marketing [informação em]; marketing - [consultoria em];
marketing - [assessoria em]; marketing; negócios
(consultoria em gestão de -) - [informação em];
negócios (consultoria em gestão de -) - [consultoria
em]; negócios (consultoria em gestão de -) [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão de
-); negócios (consultoria em gestão e organização de
-) - [informação em]; negócios (consultoria em
gestão e organização de -) - [consultoria em];
negócios (consultoria em gestão e organização de -)
- [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (consultoria profissional
em -) - [informação em]; negócios (consultoria
profissional em -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria profissional em -) - [assessoria em];
negócios (consultoria profissional em -); negócios
(informações de -) - [informação em]; negócios
(informações de -) - [consultoria em]; negócios
(informações de -) - [assessoria em]; negócios
(informações de -); promoção de vendas [para
terceiros] - [informação em]; promoção de vendas
[para terceiros] - [consultoria em]; promoção de
vendas [para terceiros] - [assessoria em]; promoção
de vendas [para terceiros]; propaganda - [informação
em]; propaganda - [consultoria em]; propaganda [assessoria em]; propaganda; publicidade [informação em]; publicidade - [consultoria em];
publicidade - [assessoria em]; publicidade;
publicidade de rádio - [informação em]; publicidade
de rádio - [consultoria em]; publicidade de rádio [assessoria em]; publicidade de rádio; publicidade de
televisão - [informação em]; publicidade de televisão
- [consultoria em]; publicidade de televisão [assessoria
em];
publicidade
de
televisão;
publicidade externa [letreiros, outdoors] - [informação
em]; publicidade externa [letreiros, outdoors] [consultoria em]; publicidade externa [letreiros,
outdoors] - [assessoria em]; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; publicidade por catálogos de vendas

- [informação em]; publicidade por catálogos de
vendas - [consultoria em]; publicidade por catálogos
de vendas - [assessoria em]; publicidade por
catálogos de vendas; venda de assinaturas de
serviços de telecomunicações para terceiros [informação em]; venda de assinaturas de serviços
de telecomunicações para terceiros - [consultoria
em]; venda de assinaturas de serviços de
telecomunicações para terceiros - [assessoria em];
venda
de
assinaturas
de
serviços
de
telecomunicações para terceiros; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em compilação
de informações em bancos de dados de computador
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em compilação de informações em
bancos de dados de computador; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio; assessoria,
consultoria e informação sobre oportunidades de
negócio - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre oportunidades de negócio [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre oportunidades de negócio [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre oportunidades de negócio;
assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros
- [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa
de dados em arquivos de computador para terceiros
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre pesquisa de dados em arquivos de
computador para terceiros; atendimento ao cliente
[s.a.c.; serviço de orientação ao consumidor] [informação em]; atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor] - [consultoria
em]; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor] - [assessoria em];
atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de orientação
ao consumidor]; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; informação comercial e aconselhamento
a consumidores [ompi] - [informação em]; informação
comercial e aconselhamento a consumidores [ompi]
- [consultoria em]; informação comercial e
aconselhamento a consumidores [ompi] - [assessoria
em]; informação comercial e aconselhamento a
consumidores [ompi]; promoção de venda para
terceiros [publicidade] - [informação em]; promoção
de venda para terceiros [publicidade] - [consultoria
em]; promoção de venda para terceiros [publicidade]
- [assessoria em]; promoção de venda para terceiros
[publicidade]; publicidade por qualquer meio -
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[informação em]; publicidade por qualquer meio [consultoria em]; publicidade por qualquer meio [assessoria em]; publicidade por qualquer meio;
venda
de
assinaturas
de
serviços
de
telecomunicações para terceiros [ompi] - [informação
em]; venda de assinaturas de serviços de
telecomunicações para terceiros [ompi] - [consultoria
em]; venda de assinaturas de serviços de
telecomunicações para terceiros [ompi] - [assessoria
em]; venda de assinaturas de serviços de
telecomunicações para terceiros [ompi];
Procurador: SOLIGO & ADVOGADOS SS
No.905825020 28/01/2013
Tit.VALTER ZORZENON (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02949103103
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Desafio Enigmático

003

CFE(4) 26.3.16; 27.5.1; 29.1.2; 29.1.4,8
NCL(10) 28 jogos (fichas para -); jogos *; jogos
eletrônicos, exceto aqueles adaptados para uso
apenas com aparelhos de televisão;
Procurador: SOLIGO & ADVOGADOS SS

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,
transformar, acumular, regular ou controlar
eletricidade; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores; comércio
(através de qualquer meio) de material de escritório;
representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905825063 28/01/2013
Tit.CLEUZETE GOMES BARAUNA MARTINS
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 70820368172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BANDA FUTRIKAR

No.905825055 28/01/2013
003
Tit.LUCIO R. SADER COMERCIO E SERVIÇOS DE
CELULARES E ELETRONICOS ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08595840000156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SADER MULT USO

No.905825071 28/01/2013
Tit.G R P MACHADO - ME (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12793473000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FARMA 1000

003

003

No.905825039 28/01/2013
003
Tit.E-INNOVATIO SOLUCOES LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17279897000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: E-INNOVATIO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 orientação [treinamento]; prático
(treinamento -) [demonstração]; provimento de
instalações
desportivas;
treinamento
prático
[demonstração];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
curso técnico de formação; cursos livres [ensino];
provimento de web site disponibilizando fotos, áudio
e
vídeo
não
downloadble
[serviço
de
entretenimento];
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

entretenimento]; cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -); conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento]; decoração de festa,
cerimonial e outros eventos; edição de texto, exceto
de
publicidade
[copidesque];
empresário
[organização e produção de espetáculos]; fã clube;
gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços de
estúdio); grupo musical; guias eletrônicos, revistas,
jornais e boletins oferecidos ao consumidor online
[somente para acesso, sem possibilidade de
download]; locutor de eventos; promotor de eventos
[se artísticos/culturais]; provimento de web site
disponibilizando fotos, áudio e vídeo não
downloadble
[serviço
de
entretenimento];
sonorização; sonorização de eventos para empresas
e similares;
Procurador: SAMUEL FRANCISCO DA SILVA
SANTOS

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comercial ou industrial (assessoria em
gestão -); comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas; comércio (através de
qualquer meio) de preparações higiênicas para uso
medicinal; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria; drogaria [comércio];
Procurador: A.M. CEZANOSKI SIQUEIRA

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
cenários para palco (aluguel de -); cenários para
shows (aluguel de -); colóquios (organização e
apresentação de -); competições (organização de -)
[educação ou entretenimento]; composição musical
(serviços de -); divertimento; dublagem; edição de
videoteipe; editoração eletrônica; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -); estúdios de gravação (serviços
de -); festas (planejamento de -); filmagem em vídeo;
fitas de vídeo (aluguel de -); karaokê (provimento de
serviços para -); organização de bailes; organização
de competições [educação ou entretenimento];
organização
de
competições
desportivas;
organização de concursos de beleza; organização
de desfiles de moda para fins de entretenimento;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; planejamento de festas;
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; produção
musical; publicação de textos [exceto para
publicidade]; publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos; rádio (programas de entretenimento de ); rádio e televisão (aluguel de aparelhos de -); rádio
e televisão (produção de programas de -);
roteirização (serviços de -); shows (produção de -);
vídeos (produção de -); videoteipe (edição de -);
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento]; animação de festa; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em edição;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer]; banda de música [serviços de

No.905825080 28/01/2013
003
Tit.ANA PAULA DE OLIVEIRA MELO 08461494784
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13988372000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DOG BEER
NCL(10) 35 exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [assessoria em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
ou publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [assessoria em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; organização de exposições para fins
comerciais ou publicitários - [assessoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [assessoria em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários; promoção de vendas [para terceiros] [assessoria em]; promoção de vendas [para
terceiros]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em promoção de vendas;
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de animais vivos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de animais vivos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais; comércio
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(através de qualquer meio) de bijuteria - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
bijuteria; comércio (através de qualquer meio) de
jogos e brinquedos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
veterinárias - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de preparações veterinárias;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis; comércio (através de
qualquer meio) de roupas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de xaropes e
preparações para bebidas; representação comercial
[ompi] - [assessoria em]; representação comercial
[ompi]; comércio no atacado ou varejo de
preparações sanitárias farmacêuticas ou veterinárias
e suprimentos médicos. - [assessoria em]; comércio
no atacado ou varejo de preparações sanitárias
farmacêuticas ou veterinárias e suprimentos
médicos.;
Procurador: SOLIMAR JERONIMO BERTOLETTO
No.905825098 28/01/2013
Tit.2 M SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10489855000181
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BYOPLUS Ativador Microbiológico

003

CFE(4) 5.3.20
NCL(10) 01 microrganismos (preparações de -)
exceto para uso medicinal ou veterinário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905825136 28/01/2013
003
Tit.MARTA GERALDINE COUTINHO ARROSI
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00796521905
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Geraldine personalizzare
NCL(10) 25 anáguas; artigos de malha [vestuário];
banho (calções de -); banho (roupas de -); banho
(roupões de -); bermudas; blazers [vestuário];
cachecóis; calças; calças compridas; calções de
banho [sungas]; camisas; camisetas; casacos
[vestuário]; coletes; coletes [roupa íntima];
combinação [roupa íntima]; combinações [vestuário];
confeccionado (vestuário -); corpete; cuecas;
gabardines [vestuário]; ginástica (roupa para -)
[colante]; íntima (roupa -); jaquetas; jardineiras
[vestuário]; leggings [calças]; ligas de meias; lingerie
(fr.); malhas [vestuário]; meias; meias-calças;
parcas; pelerines; pijamas; praia (roupas de -);
pulôveres; robe; roupa de baixo; roupa íntima; roupa
para ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas
de banho; roupões de banho; saias; saias-calças;
sarongues; suéteres; sungas; sutiãs; vestuário *;
xales; baby-doll; bermuda para prática de esporte;
biquíni; calção para banho; camisola; canga;
echarpe; estolas; maiô; poncho; spencer;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905825209 28/01/2013
Tit.CONFECCOES DARIO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76562925000198

003

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARDAN
NCL(10) 25 bermudas; calças;
Procurador: O PRÓPRIO.

NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905825292 28/01/2013
003
Tit.CONFECCOES DARIO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76562925000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XISTO
NCL(10) 25 bermudas; calças; calças compridas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905825659 28/01/2013
Tit.JONES VILI FESTA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17094288000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OONA
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905825772 28/01/2013
003
Tit.SIMBIOZI PROJETOS INOVADORES LTDA EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06211842000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Capital Conectado
NCL(10) 35 consultoria em organização de negócios
- [informação em]; consultoria em organização de
negócios - [consultoria em]; consultoria em
organização de negócios - [assessoria em];
consultoria
em
organização
de
negócios;
informações (levantamento de -) de negócios [informação em]; informações (levantamento de -) de
negócios; negócios (assessoria em gestão de -) [informação em]; negócios (assessoria em gestão de
-) - [assessoria em]; negócios (assessoria em gestão
de -); negócios (consultoria em gestão de -) [informação em]; negócios (consultoria em gestão de
-) - [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão
de -) - [assessoria em]; negócios (consultoria em
gestão de -); negócios (consultoria em gestão e
organização de -) - [informação em]; negócios
(consultoria em gestão e organização de -) [consultoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -) - [assessoria em]; negócios
(consultoria em gestão e organização de -);
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em negócios relacionados à estratégia,
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao
comércio varejista - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em negócios relacionados à
estratégia, marketing, produção, pessoal e assuntos
relativos ao comércio varejista; assessoria,
consultoria e informação empresarial - [informação
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação empresarial; assessoria,
consultoria e informação sobre oportunidades de
negócio - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação sobre oportunidades de negócio [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre oportunidades de negócio [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação sobre oportunidades de negócio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905825810 28/01/2013
003
Tit.VGRAVEUR DO BRASIL COMÉRCIO DE
CILINDROS GRAVADORES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17060587000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VGRAVEUR
NCL(10) 07 gravar (máquinas para -);
Procurador: CHENUT, OLIVEIRA, SANTIAGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
No.905825845 28/01/2013
003
Tit.ANDERSON SOARES DOS SANTOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05721794720
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Cruz de Malte

No.905825870 28/01/2013
003
Tit.PETRUSTECH OIL E GAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11623340000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PETRUSTECH OIL E GAS
NCL(10) 35 consultoria profissional em negócios [informação em]; consultoria profissional em
negócios - [consultoria em]; consultoria profissional
em negócios - [assessoria em]; consultoria
profissional em negócios; gestão (consultoria em -)
de negócios - [informação em]; gestão (consultoria
em -) de negócios - [consultoria em]; gestão
(consultoria em -) de negócios - [assessoria em];
gestão (consultoria em -) de negócios; informações
de negócios - [informação em]; informações de
negócios - [consultoria em]; informações de negócios
- [assessoria em]; informações de negócios;
negócios (avaliações de -) - [informação em];
negócios (avaliações de -) - [consultoria em];
negócios (avaliações de -) - [assessoria em];
negócios (avaliações de -); negócios (consultoria em
gestão de -) - [informação em]; negócios (consultoria
em gestão de -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria em gestão de -) - [assessoria em];
negócios (consultoria em gestão de -); negócios
(consultoria em gestão e organização de -) [informação em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria em gestão e organização de -) [assessoria em]; negócios (consultoria em gestão e
organização de -); negócios (consultoria profissional
em -) - [informação em]; negócios (consultoria
profissional em -) - [consultoria em]; negócios
(consultoria profissional em -) - [assessoria em];
negócios (consultoria profissional em -); negócios
(levantamentos de informações de -) - [informação
em]; negócios (levantamentos de informações de -) [consultoria em]; negócios (levantamentos de
informações de -) - [assessoria em]; negócios
(levantamentos de informações de -); comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de locomoção por terra, por ar
ou por água - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de medição - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de medição - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de medição - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de medição; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos geodésicos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos geodésicos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos geodésicos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos geodésicos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos náuticos - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos náuticos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos náuticos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos náuticos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos ópticos -
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[consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos ópticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos ópticos; comércio
(através de qualquer meio) de borracha [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de borracha - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de borracha - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
borracha; comércio (através de qualquer meio) de
cabos e fios de metal comuns não elétricos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de
combustíveis (incluindo a gasolina para motores) [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de combustíveis (incluindo a gasolina para
motores) - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de combustíveis (incluindo a gasolina
para motores) - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de combustíveis (incluindo a
gasolina para motores); comércio (através de
qualquer
meio)
de
construções
metálicas
transportáveis - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis - [consultoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de construções metálicas
transportáveis; comércio (através de qualquer meio)
de construções transportáveis não metálicas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções transportáveis não metálicas [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções transportáveis não metálicas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de construções transportáveis não metálicas;
comércio (através de qualquer meio) de engates de
máquinas e componentes de transmissão (exceto
para veículos terrestres) - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de engates de máquinas
e componentes de transmissão (exceto para
veículos terrestres) - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de engates de máquinas
e componentes de transmissão (exceto para
veículos terrestres) - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de engates de máquinas
e componentes de transmissão (exceto para
veículos terrestres); comércio (através de qualquer
meio) de graxas - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de graxas - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de graxas
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de graxas; comércio (através de qualquer
meio) de lubrificantes - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de lubrificantes [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de lubrificantes - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de lubrificantes; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas ferramentas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas; comércio (através
de qualquer meio) de materiais de construção
metálicos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de materiais de construção metálicos
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de materiais de construção metálicos;
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos - [consultoria em];
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comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de materiais de
construção não metálicos; comércio (através de
qualquer meio) de motores (exceto os motores para
veículos terrestres) - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de motores (exceto os
motores para veículos terrestres) - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de motores
(exceto os motores para veículos terrestres) [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de motores (exceto os motores para veículos
terrestres); comércio (através de qualquer meio) de
óleos essenciais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de óleos essenciais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de óleos essenciais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de óleos
essenciais; comércio (através de qualquer meio) de
óleos industriais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de óleos industriais [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de óleos industriais - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de óleos
industriais; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de aparelhos de locomoção
por terra, por ar ou por água - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de partes e componentes
de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de veículos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos; comércio (através de
qualquer meio) de tubos flexíveis não metálicos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de tubos flexíveis não metálicos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de tubos
flexíveis não metálicos - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de tubos flexíveis não
metálicos; comércio (através de qualquer meio) de
tubos metálicos - [informação em]; comércio (através
de qualquer meio) de tubos metálicos - [consultoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de tubos
metálicos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos metálicos; comércio
(através de qualquer meio) de tubos rígidos não
metálicos para a construção - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de tubos
rígidos não metálicos para a construção [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos para a
construção; comércio (através de qualquer meio) de
veículos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de veículos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de veículos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de veículos;
Procurador: MARCIO JOSÉ BENEVIDES TEIXEIRA
No.905825934 28/01/2013
003
Tit.PETRUSTECH OIL E GAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11623340000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PETRUSTECH OIL E GAS
NCL(10) 37 construção (informação sobre -) [informação em]; construção (informação sobre -) [consultoria em]; construção (informação sobre -) [assessoria em]; construção (informação sobre -);
construção * - [consultoria em]; construção * [assessoria em]; construção *; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [informação em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [consultoria em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [assessoria em]; construção civil

(supervisão de trabalhos de -); construção de
fábricas - [informação em]; construção de fábricas [consultoria em]; construção de fábricas - [assessoria
em]; construção de fábricas; construção de portos [informação em]; construção de portos - [consultoria
em]; construção de portos - [assessoria em];
construção de portos; construção e manutenção de
oleoduto - [informação em]; construção e
manutenção de oleoduto - [consultoria em];
construção e manutenção de oleoduto - [assessoria
em]; construção e manutenção de oleoduto;
construção e reparos de armazém - [informação em];
construção e reparos de armazém - [consultoria em];
construção e reparos de armazém - [assessoria em];
construção e reparos de armazém; construção naval
- [informação em]; construção naval - [consultoria
em]; construção naval - [assessoria em]; construção
naval; construção subaquática - [informação em];
construção subaquática - [consultoria em];
construção subaquática - [assessoria em];
construção subaquática; instalação, manutenção e
reparo de máquinas - [informação em]; instalação,
manutenção e reparo de máquinas - [consultoria
em]; instalação, manutenção e reparo de máquinas [assessoria em]; instalação, manutenção e reparo de
máquinas; perfuração de poços profundos de
petróleo ou de gás. - [informação em]; perfuração de
poços profundos de petróleo ou de gás. [consultoria em]; perfuração de poços profundos de
petróleo ou de gás. - [assessoria em]; perfuração de
poços profundos de petróleo ou de gás.; pintura, de
interior e de exterior - [informação em]; pintura, de
interior e de exterior - [consultoria em]; pintura, de
interior e de exterior - [assessoria em]; pintura, de
interior e de exterior; supervisão de trabalhos de
construção civil - [informação em]; supervisão de
trabalhos de construção civil - [consultoria em];
supervisão de trabalhos de construção civil [assessoria em]; supervisão de trabalhos de
construção civil; assessoria, consultoria e informação
em pintura de prédios - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em pintura de prédios [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em pintura de prédios - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em pintura de
prédios; assessoria, consultoria e informação em
reparo e manutenção de veículos - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em reparo e
manutenção de veículos; assessoria, consultoria e
informação em serviços de revestimentos [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em serviços de revestimentos [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em serviços de revestimentos [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em serviços de revestimentos;
automação industrial [instalação e manutenção de
máquinas] - [informação em]; automação industrial
[instalação e manutenção de máquinas] [consultoria em]; automação industrial [instalação e
manutenção de máquinas] - [assessoria em];
automação industrial [instalação e manutenção de
máquinas]; bombeiro hidráulico (serviços de - ) [informação em]; bombeiro hidráulico (serviços de - )
- [consultoria em]; bombeiro hidráulico (serviços de ) - [assessoria em]; bombeiro hidráulico (serviços de
- ); conservação e manutenção de container [informação em]; conservação e manutenção de
container - [consultoria em]; conservação e
manutenção de container - [assessoria em];
conservação e manutenção de container; construção
de fábrica - [informação em]; construção de fábrica [consultoria em]; construção de fábrica - [assessoria
em]; construção de fábrica; construção de porto [informação em]; construção de porto - [consultoria
em]; construção de porto - [assessoria em];
construção de porto; construção de vedação [informação em]; construção de vedação [consultoria em]; construção de vedação [assessoria em]; construção de vedação; construção
e reparação de obra civil - [informação em];
construção e reparação de obra civil - [consultoria
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em]; construção e reparação de obra civil [assessoria em]; construção e reparação de obra
civil; construção e reparação em colocação de
alvenaria - [informação em]; construção e reparação
em colocação de alvenaria - [consultoria em];
construção e reparação em colocação de alvenaria [assessoria em]; construção e reparação em
colocação de alvenaria; construção submarina [informação em]; construção submarina - [consultoria
em]; construção submarina - [assessoria em];
construção submarina; reconstrução de construção
[ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele,
que se reconstruiu ou reformou] - [informação em];
reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou] - [consultoria em]; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou] [assessoria em]; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou]; serviços de pinturas viárias
- [informação em]; serviços de pinturas viárias [consultoria em]; serviços de pinturas viárias [assessoria em]; serviços de pinturas viárias;
Procurador: MARCIO JOSÉ BENEVIDES TEIXEIRA
No.905825985 28/01/2013
003
Tit.MARCELO JOSE PEIXOTO (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01859129404
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BAILE DOS ARTISTAS
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; divertimento - [informação em];
divertimento - [consultoria em]; divertimento [assessoria em]; divertimento; entretenimento [informação em]; entretenimento - [consultoria em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [informação em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [consultoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -) - [assessoria em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -);
espetáculos (serviços de -) - [informação em];
espetáculos (serviços de -) - [consultoria em];
espetáculos (serviços de -) - [assessoria em];
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [informação em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [consultoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [assessoria em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -); exposições (organização de -) para fins
culturais ou educativos - [informação em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos
[consultoria
em];
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos [assessoria em]; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos; festas (planejamento de
-) - [informação em]; festas (planejamento de -) [consultoria em]; festas (planejamento de -) [assessoria em]; festas (planejamento de -);
informações sobre entretenimento [lazer] [informação em]; informações sobre entretenimento
[lazer] - [consultoria em]; informações sobre
entretenimento [lazer] - [assessoria em]; informações
sobre entretenimento [lazer]; organização de bailes [informação em]; organização de bailes - [consultoria
em]; organização de bailes - [assessoria em];
organização de bailes; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [informação em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [consultoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [assessoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; planejamento de
festas - [informação em]; planejamento de festas [consultoria em]; planejamento de festas [assessoria em]; planejamento de festas; produção
de shows - [informação em]; produção de shows [consultoria em]; produção de shows - [assessoria
em]; produção de shows; shows (produção de -) [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); agente artístico; literário
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e cultural [promotor de evento] - [informação em];
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento] - [consultoria em]; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento] - [assessoria em];
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento]; assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [informação em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais]; venda de ingressos para shows
e espetáculos - [informação em]; venda de ingressos
para shows e espetáculos - [consultoria em]; venda
de ingressos para shows e espetáculos - [assessoria
em]; venda de ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: GUSTAVO HENRIQUE EIRADO DE
ESCOBAR
No.905826027 28/01/2013
003
Tit.PETRUSTECH OIL E GAS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11623340000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PETRUSTECH OIL E GAS
NCL(10) 42 análise da água - [informação em];
análise da água - [consultoria em]; análise da água [assessoria em]; análise da água; análise para
exploração de campos petrolíferos - [informação
em]; análise para exploração de campos petrolíferos
- [consultoria em]; análise para exploração de
campos petrolíferos - [assessoria em]; análise para
exploração de campos petrolíferos; análises
químicas - [informação em]; análises químicas [consultoria em]; análises químicas - [assessoria
em]; análises químicas; campos petrolíferos (análise
para exploração de -) - [informação em]; campos
petrolíferos (análise para exploração de -) [consultoria em]; campos petrolíferos (análise para
exploração de -) - [assessoria em]; campos
petrolíferos (análise para exploração de -); campos
petrolíferos (levantamentos em -) - [informação em];
campos petrolíferos (levantamentos em -) [consultoria em]; campos petrolíferos (levantamentos
em -) - [assessoria em]; campos petrolíferos
(levantamentos em -); estudos para projetos técnicos
- [informação em]; estudos para projetos técnicos [consultoria em]; estudos para projetos técnicos [assessoria em]; estudos para projetos técnicos;
pesquisas técnicas - [informação em]; pesquisas
técnicas - [consultoria em]; pesquisas técnicas [assessoria em]; pesquisas técnicas; petróleo
(prospecção de -) - [informação em]; petróleo
(prospecção de -) - [consultoria em]; petróleo
(prospecção de -) - [assessoria em]; petróleo
(prospecção de -); prospecção de petróleo [informação em]; prospecção de petróleo [consultoria em]; prospecção de petróleo [assessoria em]; prospecção de petróleo; testes em
poços de petróleo - [informação em]; testes em
poços de petróleo - [consultoria em]; testes em
poços de petróleo - [assessoria em]; testes em
poços de petróleo; topográficos (levantamentos -) [informação em]; topográficos (levantamentos -) [consultoria em]; topográficos (levantamentos -) [assessoria em]; topográficos (levantamentos -);
análise de solo - [informação em]; análise de solo [consultoria em]; análise de solo - [assessoria em];
análise de solo; apoio à exploração, perfuração,
produção de petróleo e gás - [informação em]; apoio
à exploração, perfuração, produção de petróleo e
gás - [consultoria em]; apoio à exploração,
perfuração, produção de petróleo e gás - [assessoria
em]; apoio à exploração, perfuração, produção de
petróleo e gás; assessoria, consultoria e informações

sobre engenharia - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre engenharia - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia; assessoria, consultoria e informações
sobre engenharia industrial - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
engenharia industrial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre engenharia
industrial - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre engenharia industrial; assessoria,
consultoria e informações sobre gás (química) [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre gás (química) - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre gás
(química) - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informações sobre gás (química); assessoria,
consultoria e informações sobre líquidos (química) [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre líquidos (química) - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informações sobre
líquidos (química) - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informações sobre líquidos (química);
assessoria, consultoria e informações sobre óleo
industrial (química) - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre óleo industrial
(química) - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informações sobre óleo industrial (química) [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre óleo industrial (química);
assessoria, consultoria e informações sobre
petroquímica - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre petroquímica [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre petroquímica - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
petroquímica; engenharia civil [projeto de -] [informação em]; engenharia civil [projeto de -] [consultoria em]; engenharia civil [projeto de -] [assessoria em]; engenharia civil [projeto de -];
engenharia de material [projeto de -] - [informação
em]; engenharia de material [projeto de -] [consultoria em]; engenharia de material [projeto de ] - [assessoria em]; engenharia de material [projeto
de -]; engenharia florestal [projeto de -] - [informação
em]; engenharia florestal [projeto de -] - [consultoria
em]; engenharia florestal [projeto de -] - [assessoria
em]; engenharia florestal [projeto de -]; engenharia
naval [projeto de -] - [informação em]; engenharia
naval [projeto de -] - [consultoria em]; engenharia
naval [projeto de -] - [assessoria em]; engenharia
naval [projeto de -]; engenharia oceânica [projeto de
-] - [informação em]; engenharia oceânica [projeto de
-] - [consultoria em]; engenharia oceânica [projeto de
-] - [assessoria em]; engenharia oceânica [projeto de
-]; engenharia química [projeto de -] - [informação
em]; engenharia química [projeto de -] - [consultoria
em]; engenharia química [projeto de -] - [assessoria
em]; engenharia química [projeto de -]; estudo
hidrológico [levantamento geológico] - [informação
em]; estudo hidrológico [levantamento geológico] [consultoria em]; estudo hidrológico [levantamento
geológico] - [assessoria em]; estudo hidrológico
[levantamento geológico]; geodesia [estudo e
pesquisa] - [informação em]; geodesia [estudo e
pesquisa] - [consultoria em]; geodesia [estudo e
pesquisa] - [assessoria em]; geodesia [estudo e
pesquisa]; geografia [estudo e pesquisa] [informação em]; geografia [estudo e pesquisa] [consultoria em]; geografia [estudo e pesquisa] [assessoria em]; geografia [estudo e pesquisa];
geologia [estudo e pesquisa] - [informação em];
geologia [estudo e pesquisa] - [consultoria em];
geologia [estudo e pesquisa] - [assessoria em];
geologia [estudo e pesquisa]; medição e verificação
de emissões de dióxido de carbono e outros gases
estufas - [informação em]; medição e verificação de
emissões de dióxido de carbono e outros gases
estufas - [consultoria em]; medição e verificação de
emissões de dióxido de carbono e outros gases
estufas - [assessoria em]; medição e verificação de
emissões de dióxido de carbono e outros gases
estufas; pesquisas navais - [informação em];
pesquisas navais - [consultoria em]; pesquisas
navais - [assessoria em]; pesquisas navais; projeto
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de distribuição de energia elétrica - [informação em];
projeto de distribuição de energia elétrica [consultoria em]; projeto de distribuição de energia
elétrica - [assessoria em]; projeto de distribuição de
energia elétrica; projeto de engenharia de qualquer
natureza - [informação em]; projeto de engenharia
de qualquer natureza - [consultoria em]; projeto de
engenharia de qualquer natureza - [assessoria em];
projeto de engenharia de qualquer natureza; projeto
industrial - [informação em]; projeto industrial [consultoria em]; projeto industrial - [assessoria em];
projeto industrial; vistorias navais - [informação em];
vistorias navais - [consultoria em]; vistorias navais [assessoria em]; vistorias navais;
Procurador: MARCIO JOSÉ BENEVIDES TEIXEIRA
No.905826051 28/01/2013
003
Tit.KALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÕES LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04572933000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KEEP CALM
NCL(10) 35 administração comercial; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905826086 28/01/2013
003
Tit.MARKEY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MARCADORES INDUSTRIAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48774863000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TINTALACRE
NCL(10) 02 tinta de prata para cerâmica; tintas
(aglutinante para -); tintas (aglutinantes para -); tintas
(esmaltes para -); tintas (espessantes para -); tintas
(redutores para -); tintas *; tintas [toner] para
fotocopiadoras; tintas à prova de fogo; tintas
antiincrustação; tintas bactericidas; tintas de
tipografia; tintas para cerâmica; tintas para couro;
tintas para marcar animais; tintas para pelaria; tinta
absorvedora de irradiação; tinta anti-corrosiva; tinta
antiincrustante; tinta de emulsão; tinta em pó; tinta
luminosa; tinta para tecido; tinta refletora de
irradiação;
Procurador: EMÍLIO COLLADO LOPEZ
No.905826094 28/01/2013
003
Tit.KALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÕES LTDA. (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04572933000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KEEP CALM
NCL(10) 25 bermudas; blazers [vestuário]; calças;
calças compridas; camisas; camisetas; casacos
[vestuário]; confeccionado (vestuário -); macacões;
saias; saias-calças; vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905826108 28/01/2013
003
Tit.GUACHE CONFECÇÕES LTDA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05287835000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: The Denim Bar
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905826132 28/01/2013
Tit.JULIO RIBEIRO AREIAS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17473418000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SORVETE 100% CARIOCA
NCL(10) 39 embalagem de mercadorias;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905826159 28/01/2013
Tit.INDUSTRIA E COM. DE PANIFICAÇÃO
GOLDEN VITAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00242627000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EGG VITAL
NCL(10) 30 pãezinhos; pão;
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA

003

No.905826167 28/01/2013

003

Tit.ZUNINO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17203806000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Zuni-Tec

Tit.INDUSTRIA E COM. DE PANIFICAÇÃO
GOLDEN VITAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00242627000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EGG GOLDEN
NCL(10) 30 pãezinhos; pão;
Procurador: MARIO CANDIDO DE OLIVEIRA
No.905826205 28/01/2013
003
Tit.VILHENA DE FREITAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50800507000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: O AVARÉ
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905826248 28/01/2013
003
Tit.UNILEVER PLC (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8300356
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: UP FRONT
NCL(10) 03 banhos (preparações cosméticas para ); cabelos (preparações para ondular -); cabelos
(tinturas para os -); cosméticos; desodorantes
[perfumaria]; essenciais (óleos -); laquê para
cabelos; loções capilares; pele (produtos cosméticos
para cuidados da -); perfumaria (produtos de -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); sabonetes; toalete (produtos de-); xampus;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador
[cosmético];
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905826310 28/01/2013
Tit.DÁ MAIS UM IND E COM LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10364001000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Dá Mais Um
NCL(10) 30 polvilho;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905826752 28/01/2013
003
Tit.DELCINEI KIRCHNER - ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02400589000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PEAUTO Peças e Acessórios
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de partes e
componentes de veículos;
Procurador: FABIO JOÃO TURNES
No.905826760 28/01/2013
003
Tit.GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03485572000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: QUETIBUX
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905826833 28/01/2013

No.905826841 28/01/2013
Tit.NAS TECNOLOGIA LTDA - ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07997684000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: P PAYPARKING

003

003

No.905826388 28/01/2013
003
Tit.JORGE OTAKI 85523097853 (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13112358000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: pousadascamposdojordao.com.br
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905826744 28/01/2013
Tit.CARLOS ROBERTO GOBBO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28642668814
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: apetito
NCL(10) 43 restaurantes de auto-serviço;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.13.25; 27.5.25
NCL(10) 09 periféricos de computador; programas
de computador [para download]; programas de
computador gravados; programas operacionais para
computador [gravados];
Procurador: ADENACON MARCAS & PATENTES
LTDA

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 39 aluguel de aeronaves; aluguel de
barcos; aluguel de garagem; aluguel de vaga de
garagem; aluguel de veículos; armazenamento de
informações; informação sobre tráfego; agente de
viagem; assessoria, consultoria e informação em
serviços de tráfego; assessoria, consultoria e
informação
em
armazenagem;
assessoria,
consultoria e informação em transportes; controle de
tráfego de veículos; operação de estacionamento;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905826850 28/01/2013
003
Tit.AT2D - MARKETING PROMOCIONAL LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08846324000157
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AT2D

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 41 espetáculos (serviços de -); organização
de bailes; organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de colóquios;
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organização e apresentação de conferências;
organização e apresentação de congressos;
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento]; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; planejamento de festas; produção de
shows; treinamento prático [demonstração]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
cursos livres [ensino]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905826868 28/01/2013
003
Tit.OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS
LTDA. -EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67611145000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: OPÇÃO AUTO PEÇAS

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 45 agente funerário (serviços de -); enterros
[funerais]; funerário [serviço -];
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905826892 28/01/2013
Tit.BOUTIQUE DENTAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14576103000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOUTIQUE DENTAL

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; atualização de material publicitário;
comerciais de rádio; comerciais de televisão;
marketing; preparação de colunas publicitárias;
propaganda; publicidade; publicidade externa
[letreiros, outdoors]; publicidade on-line em rede de
computadores; assessoria, consultoria e informação
em marketing; edição de texto publicitário;
publicidade por qualquer meio;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905826922 28/01/2013
003
Tit.RIGOMEL ALIMENTOS LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06083436000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Rigomel

CFE(4) 25.1.6; 26.1.24; 27.5.1; 27.5.11,24
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
graxas; comércio (através de qualquer meio) de
lubrificantes; comércio (através de qualquer meio) de
partes e componentes de veículos;
Procurador: RICARDO NOGUEIRA GARCEZ
No.905826876 28/01/2013
Tit.NAS TECNOLOGIA LTDA - ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07997684000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: P PAYPARKING

003

CFE(4) 25.3.25; 27.5.1
NCL(10) 44 odontologia; assessoria, consultoria e
informação odontológica; odontologia [cirurgiãodentista]; perícia odontológica/perito odonto-legista;
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905826906 28/01/2013
003
Tit.WENDELL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14855047000141
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRIMA NONNA PIZZARIA

CFE(4) 5.3.14; 26.11.13; 27.5.1
NCL(10) 29 atum; azeite de oliva para uso alimentar;
azeitonas em conserva; cogumelos em conserva;
picles; picles de legumes cortados em pequenos
pedaços; palmito (em conserva); tomate seco;
Procurador: MARA BARBOSA PEIXOTO
No.905826930 28/01/2013
Tit.'B A USINAGEM LTDA - EPP' (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07115015000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BA USINAGEM

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 42 atualização de software de computador;
elaboração [concepção] de software de computador;
manutenção de software de computador; software
de computador (aluguel de -); software de
computador (atualização de -); software de
computador (elaboração [concepção] de-); software
de computador (instalação de -); software de
computador (manutenção de -); assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação em tecnologia da
informação; assessoria, consultoria e informação no
campo da segurança da informática; software como
serviço [saas]; consultoria em tecnologia da
informação (ti) (serviços de -);
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905826884 28/01/2013
003
Tit.FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA
LTDA - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02644490000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FUNERÁRIA SENAP

CFE(4) 2.3.11; 8.7.4; 26.11.12; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -); bufê (serviço de -); cantinas [informação em]; cantinas - [consultoria em];
cantinas - [assessoria em]; cantinas; lanchonetes;
restaurantes - [consultoria em]; restaurantes [assessoria em]; restaurantes; restaurantes de autoserviço; churrascaria [restaurante];
Procurador: EVERTON LUIS ROSSIN
No.905826914 28/01/2013
003
Tit.GENÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05245222000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GENÉRICACOM

003

CFE(4) 15.7.1; 27.5.1
NCL(10) 40 metal (tratamento de -); usinagem
[operação mecânica pela qual se dá forma à
matéria-prima], transformação, beneficiamento e
tratamento;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905826949 28/01/2013
Tit.GENERICAPONTOCOM SERVIÇOS DE
INTERNET LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11913587000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GENÉRICAPONTOCOM

003
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NCL(10) 35 agências de publicidade - [informação
em]; agências de publicidade - [consultoria em];
agências de publicidade - [assessoria em]; agências
de publicidade;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905826973 28/01/2013
Tit.MARIANA ABBOTT KALIL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67714374004
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: POR AÍ MARIANA KALIL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
análise de sistemas [informática]; atualização de
software de computador; computadores (projeto de
sistema de -); consultoria em design e
desenvolvimento de hardware de computador;
criação e manutenção de web sites para terceiros;
dados (recuperação de -) [informática]; instalação de
software de computador; manutenção de software
de computador; programação de computador
[informática]; análise de suporte e sistema [serviço
de informática]; análise e processamento de dados
[serviço de informática]; assessoria, consultoria e
informação em software; atualização de informação
em banco de dados de computador [serviço de
informática]; automação industrial [desenvolvimento,
instalação e manutenção de sistemas]; banco de
dados (serviços de desenvolvimento de -)
[informática]; computação gráfica [serviços de
informática]; criação de homepage; criação de
software de computação gráfica; implantação de
sistema [informática]; projeto de sistema de
computador; serviços de análise de processamento
de dados [serviço de informática];
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CREAM SHAKE

003

CFE(4) 1.15.15; 3.4.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 2.3.21; 18.2.18; 27.5.1
NCL(10) 16 jornais; periódicos; publicações
impressas; revistas [periódicos]; publicações em
fascículos impressos;
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905826981 28/01/2013
003
Tit.GISELE SANTOS DE OLIVEIRA SORVETES ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11429035000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CREAM SHAKE

No.905827015 28/01/2013
003
Tit.PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES
CANADA COMPANY (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6572162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIAMOND EFFECT
NCL(10) 03 dentifrícios;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905827023 28/01/2013
Tit.HARLEYTOURS TURISMO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09346574000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HT MOTO TURISMO

003

No.905826957 28/01/2013
003
Tit.SANCALCE CALÇADOS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09576253000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SC SANCALCE

CFE(4) 1.15.15; 3.4.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 30 sorvetes;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES
No.905826965 28/01/2013
Tit.CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
06436837639 (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16546105000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Cria360° - Soluções Criativas

No.905826990 28/01/2013
003
Tit.GARCIA RESTAURANTE E LANCHONETE
NATURAL LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13283778000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MACARRÃO NA CHAPA OMELETE
CAIPIRA

CFE(4) 3.7.17; 27.5.1
NCL(10) 39 cruzeiros (organização de -) [viagens];
organização de cruzeiros [viagens]; reservas para
viagens; viagens (reservas para -); visitas turísticas;
agente de viagem; assessoria, consultoria e
informação em viagem e turismo; guia de turismo;
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.905827031 28/01/2013
Tit.FERNANDO JOSE ELIAS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66945684000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MUNDO DO ENXOVAL TUDO FORA
PREÇOS PRA NINGUÉM BOTAR DEFEITO!

003

003

CFE(4) 8.7.11; 9.7.1; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); lanchonetes;
restaurantes;
Procurador: NOVA MARCA CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA

CFE(4) 1.15.24; 24.17.25; 26.1.10; 27.7.17; 29.1.11

No.905827007 28/01/2013
003
Tit.GISELE SANTOS DE OLIVEIRA SORVETES ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11429035000167

CFE(4) 25.12.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905827040 28/01/2013

003
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Tit.PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES
CANADA COMPANY (CA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6572162
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 3D WHITE LUXE
NCL(10) 03 dentifrícios;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905827058 28/01/2013
Tit.MARIANA ABBOTT KALIL (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67714374004
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POR AÍ MARIANA KALIL

NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas destiladas; destiladas (bebidas -); bebida
fermentada alcoólica;
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES
No.905827120 28/01/2013
Tit.REIZINHO CONSULTORIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04994980000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GUARAGOL
NCL(10) 32 bebidas não-alcoólicas;
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES

003

CFE(4) 27.5.1,17
NCL(10) 41 guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download] [informação em]; guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 2.3.21; 18.2.18; 27.5.1
NCL(10) 41 publicação on-line de livros e jornais
eletrônicos;
publicações
eletrônicas
on-line
(provimento de-) [não downloadable];
Procurador: PAP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905827066 28/01/2013
Tit.BICHO PAPÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS
INFANTIS LTDA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01419557000124
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BICHO PAPÃO

003

No.905827082 28/01/2013
003
Tit.ORIGINAL 37 PRODUÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57657470000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SHAPEXPERIENCE
NCL(10) 35 promoção de venda para terceiros
[publicidade];
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905827074 28/01/2013
Tit.HEVERTON LUIZ RIBEIRO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26984588871
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLD SKATEBOARD

003

No.905827139 28/01/2013
003
Tit.ORIGINAL 37 PRODUÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57657470000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CINEPEDAL
NCL(10) 35 promoção de venda para terceiros
[publicidade];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905827147 28/01/2013
003
Tit.HAUS DREIZEHN CERVEJARIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17336501000146
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HAUS DREIZEHN

No.905827090 28/01/2013
003
Tit.WIN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14457234000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITALY
NCL(10) 32 águas [bebidas]; refrigerante [bebida];
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905827104 28/01/2013
003
Tit.ELIZABETE DA SILVA EVENTOS EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13140654000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIP bar

CFE(4) 2.9.4; 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; cachecóis;
calçados *; calças; camisas; camisetas; casacos
[vestuário]; chapéus [chapelaria]; cintos [vestuário];
coletes; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); cuecas; enxovais de bebês; gorros;
jaquetas; jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário];
leggings [calças]; lenços de pescoço; luvas
[vestuário]; macacões; malhas [vestuário]; meias;
pijamas; robe; roupa de baixo; roupa íntima; roupa
para ginástica; roupas de banho; roupas de fantasia;
roupões de banho; saias; sobretudos [vestuário];
suéteres; suspensórios; vestuário *; biquíni; boné;
calção para banho; maiô;
Procurador: EVERTON LUIS ROSSIN

003

CFE(4) 7.1.20; 8.7.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905827112 28/01/2013
Tit.N. DO ESPIRITO SANTO - BEBIDAS - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11671105000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: XUPINGA

CFE(4) 27.5.1

003

CFE(4) 5.3.13; 7.1.8; 13.1.9; 27.5.1
NCL(10) 32 cerveja; cerveja de gengibre; gengibre
(cerveja de -); malte [cerveja];
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.905827155 28/01/2013
003
Tit.JAMIL DAUN CURY QUEIROZ ALIMENTOS ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06996506000260
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CANTTINA DA GULA
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [informação em]; auto-serviço (restaurantes de -) [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -) - [informação em]; bar (serviços de -) [consultoria em]; bar (serviços de -) - [assessoria
em]; cafeterias - [informação em]; cafeterias [consultoria em]; cafeterias - [assessoria em];
cantinas - [informação em]; cantinas - [consultoria
em]; cantinas - [assessoria em]; cantinas;
lanchonetes - [informação em]; lanchonetes [consultoria em]; lanchonetes - [assessoria em];
lanchonetes; restaurantes - [informação em];
restaurantes - [consultoria em]; restaurantes [assessoria em]; restaurantes; restaurantes de autoserviço - [informação em]; restaurantes de autoserviço - [consultoria em]; restaurantes de autoserviço - [assessoria em]; restaurantes de autoserviço; assessoria consultoria e informação em
culinária - [informação em]; assessoria consultoria e
informação em culinária - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em culinária [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em culinária - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em culinária [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em culinária - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação relativa à
produção de alimento - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação relativa à produção de
alimento - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento -
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[assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento;
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [informação em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação; assessoria, consultoria e
informações sobre restaurante - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante
[consultoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre restaurante;
Procurador: O PRÓPRIO.
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apresentação de seminários; organização e
apresentação
de
simpósios;
orientação
[treinamento]; treinamento prático [demonstração];
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, apresentação de cursos,
treinamentos, palestras e seminários;
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905827180 28/01/2013
Tit.MATHEUS CRISTINO GABASSI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 34971870890
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NHONHA

003

CFE(4) 27.5.1; 29.1.2,4
NCL(10) 41 editoração eletrônica; educação
(informações sobre -) [instrução]; educação (serviços
de -); informações sobre educação [instrução];
assessoria, consultoria e informação ensino; curso
técnico de formação; cursos livres [ensino]; escolas
(serviços de -) [educação];
Procurador: CLOVIS VASSIMON JÚNIOR

No.905827163 28/01/2013
003
Tit.ELÁDIO WALLACE DE OLIVEIRA BEZERRA ME (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04693823000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ART COUROS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 18 alças de valises; baús para viagem;
bolsas (armações para -); bolsas de mão; bolsas de
viagem; bolsas para campistas; bolsas para carregar
bebês
[slings];
bolsas
para
equipamentos
esportivos*; bolso (carteiras de -); capas de couro
para móveis; capas de guarda-chuvas; cartão-couro
[imitação de couro]; carteiras de bolso; chapéus
(caixas de couro para -); estojos de cosméticos
[nécessaire]; malas (alças de -); malas de roupas
para viagem; malas de viagem; maletas para
documentos; mochilas; pastas [malas]; pastas
escolares; porta-cartão; porta-chaves; praia (bolsas
de -); sacolas de compras com rodas; sacolas
escolares; valises; viagem (conjuntos de -) [artigos
de couro]; bolsa do vestuário comum; carteira para
moeda; chaveiro [artigo de couro, tipo carteira];
frasqueira [mala ou bolsa]; porta nota; porta-cheques
[carteiras]; porta-moedas [carteiras]; bolsas;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905827171 28/01/2013
003
Tit.ASSOCIACAO BRAS DA IND DE MAQS E
EQUIPAMENTOS - ABIMAQ (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46390209000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENCONTRO TÉCNICO TECNOLOGIAS
PARA SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
louça de faiança; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de porcelana; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
vidro; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de peles
de animais; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para encadernação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de botões
[artigos de armarinho]; comércio (através de
qualquer meio) de fitas e laços; comércio (através de
qualquer meio) de flores artificiais; comércio (através
de qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas; comércio
(através de qualquer meio) de matérias plásticas
para embalagem; comércio (através de qualquer
meio) de molduras; comércio (através de qualquer
meio) de móveis; comércio (através de qualquer
meio) de papel e papelão; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de metal comum;
comércio (através de qualquer meio) de produtos de
perfumaria; comércio (através de qualquer meio) de
produtos feitos de madeira; comércio (através de
qualquer meio) de produtos feitos de matérias
plásticas;
Procurador: CAMILO AUGUSTO NETO
No.905827198 28/01/2013
003
Tit.REIZINHO CONSULTORIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04994980000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PONTE ALTA
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas destiladas;
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES

CFE(4) 26.1.1; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 41 organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e

No.905827201 28/01/2013
003
Tit.REMINGTON EDIÇÕES CULTURAIS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07731066000109
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASIL DIGITAL

No.905827210 28/01/2013
003
Tit.OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS
LTDA. -EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67611145000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: OPÇÃO AUTO PEÇAS

CFE(4) 25.1.6; 26.1.24; 27.5.1; 27.5.11,24
NCL(10) 12 acendedores de cigarro para
automóveis; airbag [dispositivos de segurança para
automóveis]; alarme anti-roubo para veículos;
alarmes de marcha à ré para veículos;
amortecedoras
(molas
-)
para
veículo;
amortecedores para automóveis; amortecedores
para suspensão de veículos; anéis de eixos de roda;
antiderrapantes (correntes -); antiderrapantes
(dispositivos -) para pneus de veículo; antiofuscantes
(dispositivos -) para veículos *; anti-roubo
(dispositivos -) para veículos; apoios de cabeça para
assentos de veículos; aros de roda de bicicletas,
triciclos, etc; aros para rodas de veículos; assento
(capas de -) para veículos; assentos de segurança
para crianças [para veículos]; assentos para
veículos; atrelagem de reboque para veículos; banda
de rodagem para recauchutar pneus; barras de
torção para veículos; bicicleta a motor; bielas para
veículos terrestres, exceto peças de motores;
bombas de ar [acessórios de veículos]; bombas de
bicicletas, triciclos, etc.; buzinas para veículos;
cabines-dormitório para veículos; caixas de câmbio
para veículos terrestres; calotas das rodas; câmaras
de ar para bicicletas, triciclos, etc; câmaras de ar
para pneumáticos; campainhas para bicicleta,
triciclo, etc; capas para estepes; capôs de
automóvel; capôs de motor; capôs para veículos;
carrinhos para transportar bagagem; carrocerias
basculantes [caçambas basculantes]; carrocerias de
automóvel; cárteres para componentes de veículos
[exceto para motores]; cestas adaptadas para
bicicletas, triciclos, etc; chassi de automóvel; chassi
de veículos; cintos de segurança para assentos de
veículos; circuitos hidráulicos para veículos;
coberturas de selim para bicicletas ou motocicletas;
coberturas moldadas para veículos; conserto
(equipamentos para -) de câmaras de ar
[pneumáticos]; contrapesos para rodas de veículo;
conversor de torque para veículos terrestres;
correntes antiderrapantes; correntes de bicicletas;
correntes de bicicletas, triciclos, etc; correntes de
comando para veículos terrestres; correntes de
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transmissão para veículos terrestres; correntes para
automóvel; dispositivos antiofuscantes para veículos
*; dispositivos basculantes, partes de vagões e
caminhões; eixos de bicicleta, triciclo, etc; eixos de
transmissão para veículos terrestres; eixos para
rodas de veículos; eixos para veículos; embreagens
para veículos terrestres; engates para veículos
terrestres; engrenagem para veículos terrestres;
engrenagens de redução para veículos terrestres;
engrenagens para bicicletas, triciclos, etc; espelhos
retrovisores; esticadores de raio para rodas;
estofamentos para veículos; estribos de bicicletas,
triciclos, etc; estribos de veículos; freios de bicicleta,
triciclo, etc; freios para veículos; furgões [veículos];
fusos de eixo; guidões de bicicletas, triciclos, etc;
indicadores de direção para bicicletas, triciclos, etc;
janelas para veículos; limpadores de faróis;
limpadores de pára-brisa; lonas [pneumáticos]; lonas
de freio para veículos; luzes direcionais para
veículos; manivelas para bicicletas, triciclos, etc;
mecanismos de propulsão para veículos terrestres;
molas amortecedoras para veículos; molas de
suspensão para veículos; motores de tração;
motores elétricos para veículos terrestres; motores
para bicicletas, triciclos, etc; painel elevador de
carroceria [partes de veículos terrestres]; párabrisas; pára-choques de veículos; pára-choques para
automóveis; pára-lamas; pára-lamas de bicicleta,
triciclo, etc; para-sóis adaptados para automóveis;
pastilhas de freio para veículos; pedais para
bicicletas, triciclos, etc.; pneus de automóvel; pneus
de bicicletas, triciclos, etc; pneus para rodas de
veículo; pneus sem câmara de ar para bicicletas,
triciclos, etc; pneus sólidos para rodas de veículos
terrestres; porta-bagagem para veículos; portas para
veículos; quadros de bicicletas, triciclos, etc [chassi];
raios de rodas de bicicletas, triciclos, etc; raios para
rodas de veículos; redes para bicicletas, triciclos, etc;
redes porta-bagagem para veículos; remendos
adesivos para consertar câmaras de ar; rodas de
veículo; rodas livres para veículos terrestres; rodas
para bicicletas, triciclos, etc; rolamentos de cilindros
para veículos; sapatas de freio para veículos;
segmentos de freio para veículos; selins para
motocicletas, bicicletas, triciclos, etc; sistemas de
alarme audíveis, para bicicletas, triciclos, etc;
spoilers para veículos; tampas para tanques de
gasolina de veículos; turbinas para veículos
terrestres; válvulas para pneus de veículo; volantes
para veículos; almofada para cadeira de rodas;
amortecedor de vidraça de veículo; aro de roda;
arranque de motor para veículo terrestre; banco para
veículo; bexiga de ar de borracha para vulcanização
de pneu; bloqueador de automóveis (segurança);
borracha (peça de -) para pedal de veículo; borracha
de freio para veículo terrestre; breque (freio) [parte
de veículo]; bucha de borracha para automóvel;
cabos de embreagem para automóveis; caçamba
para veículo; câmara-de-ar para ciclo; câmbio
[componente de veículo]; cano de descarga para
veículo; capota para veículo; carreta; cobertura para
veículo; comando de veículo; conversor catalítico
para automóvel; correia de transmissão para veículo;
corrente para veículo; dispositivo de vedação para
veículo; eixo de motor para veículo; elos de ligação
(parte de veículos); encerado [cobertura para
veículo]; equipamento elétrico para regulagem de
retrovisor; equipamentos elétricos para regulagem
de retrovisores [partes de veículo]; escapamento
para veículo; espelho para veículo; estronca, parte
de veículo [pau que sustenta o cabeçalho do carro e
impede que este, quando se retira a carga, encoste
no chão]; excêntrico, peça de veículo [peça de
máquina que gira em torno de um ponto situado fora
do seu centro geométrico e que, por isso, transforma
um movimento de rotação em outro de diversa
natureza]; farol e seta para veículo [interruptor para ]; filtro de óleo e combustível para veículo; fios de
poliamida, agrupados em forma de corda,
impregnados com elastômero, destinados ao reparo
temporário de pneus; manchões radiais (parte de
veículo); máquina acionadora (elevador) elétrica e/ou
mecânica do vidro da porta [parte de veículos];
molas para travas de segurança do capô do
automóvel; peça de borracha utilizada como
proteção do saco de ar no processo de reforma de
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pneus; peças de borracha para reparo de pneus com
ou sem câmara; silenciosos para veículos; sistemas
de segurança para veículos; spoilers de fibra e
plástico para automóveis; tambores de freio (parte
de veículos); teto solar para automóvel; trava de
segurança elétrica de capô de automóveis/veículos;
vela de ignição para automóvel; vidro para veículo;
alforjes adaptados para veículos; discos de freio
para veículos;
Procurador: RICARDO NOGUEIRA GARCEZ
No.905827228 28/01/2013
003
Tit.ASSOCIACAO BRAS DA IND DE MAQS E
EQUIPAMENTOS - ABIMAQ (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46390209000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SINDESAM
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais
ou
publicitários;
publicidade;
administração comercial; apoio administrativo e
secretariado;
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905827236 28/01/2013
Tit.FUNDAÇÃO MARCOPOLO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91109421000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MARCOSAÚDE

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 36 plano de saúde, venda e administração;
Procurador: EDEMAR PEREIRA CAPELLA
No.905827244 28/01/2013
Tit.LDR MOVEIS PROJETADOS EIRELI - ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16805215000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GOLD INTERIORES

003

Tit.VINDEMINAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02094798000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIM DE MINAS

CFE(4) 3.4.2; 26.1.1; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 35 decoração de vitrines; comércio (através
de qualquer meio) de alfinetes e agulhas [artigos de
armarinho]; comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
ferragem; comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de chicotes, arreios e artigos de selaria;
comércio (através de qualquer meio) de flores
artificiais; comércio (através de qualquer meio) de
móveis; comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais; comércio
(através de qualquer meio) de utensílios e
recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: JHONNY RAMOS OLIVEIRA
No.905827260 28/01/2013
003
Tit.ASSOCIACAO BRAS DA IND DE MAQS E
EQUIPAMENTOS - ABIMAQ (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46390209000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SINDESAM
NCL(10) 41 organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de
trabalho
[treinamento];
organização
e
apresentação de seminários; organização e
apresentação
de
simpósios;
orientação
[treinamento]; treinamento prático [demonstração];
serviços de lazer e entretenimento, prestados a título
de assistência social; serviços de representação de
classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento;
serviços prestados por entidades de representação
de classe, a saber, apresentação de cursos,
treinamentos, palestras e seminários;
Procurador: SIMBOLO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905827279 28/01/2013
003
Tit.FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO
PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61914891000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTRA OU A FAVOR?

CFE(4) 26.1.2; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de iluminação; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de vidro; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes;
comércio (através de qualquer meio) de espelhos;
comércio (através de qualquer meio) de flores
artificiais; comércio (através de qualquer meio) de
móveis - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de móveis - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de móveis [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de móveis;
Procurador: DULCEMARA BUGANÇA - ALTERADO
P/ DULCEMARA BUGANÇA ROSSIN
No.905827252 28/01/2013

003

CFE(4) 25.12.25; 27.5.1
NCL(10) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
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No.905827287 28/01/2013
003
Tit.CM CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08147494000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOR LIFESTYLE

CFE(4) 5.3.13; 27.5.1
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; banho
(calções de -); banho (roupas de -); bermudas;
blazers [vestuário]; botas *; calçados *; calças;
calças compridas; calções de banho [sungas];
camisa (punho de -); camisas; camisetas; casacos
[vestuário]; cintos [vestuário]; coletes; confeccionado
(vestuário -); cuecas; faixas [vestuário]; ginástica
(roupa para -) [colante]; jaquetas; jardineiras
[vestuário]; leggings [calças]; malhas [vestuário];
meias; saias; saias-calças; sandálias; sobretudos
[vestuário]; sungas; vestuário *; bermuda para
prática de esporte; biquíni; boné; calçado esportivo;
camisola; chuteira; cinta [vestuário comum];
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905827295 28/01/2013
Tit.MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA
RESTAURANTES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60048717000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MULTI CENTER

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 21 açucareiros; argolas para guardanapos;
bacias [tigelas]; baixelas [serviços] para licores;
baldes para gelo; bandejas; bandejas giratórias de
mesa; bases para pratos [utensílios de mesa];
batedeiras [coqueteleiras]; bateria de cozinha;
bomboneiras; caçarolas; café (máquinas não
elétricas de -); canecas; cerâmica (louça de -);
cerveja (canecas para -); chaleiras; colheres para
misturar [utensílios de cozinha]; copos para beber;
coqueteleiras; espátulas [utensílios de cozinha];
espremedores de frutas não elétricos, para uso
doméstico; formas de cozinha; formas para bolos;
garrafas térmicas; infusores de chá; jarras de vidro;
lixeiras; louças; manteigueiras; moedores manuais
para pimenta; paliteiros; panelas para cozinha;
porcelanas; potes; pratos; raladores [utensílios de
uso doméstico]; recipientes de vidro; recipientes para
cozinha; refrigeração de alimentos (aparelhos para ), contendo fluidos trocadores de calor, para uso
doméstico; saca-rolhas; saleiros; taças; tigelas
[bacias]; tigelas de vidro; utensílios para cozinha;
utensílios para mesa; aquecedor não elétrico de
água ou ar para uso doméstico; balde para bebida;
batedeira manual [de propulsão muscular]; bule de
chá; caixa para conservar água gelada de aço
inoxidável [recipiente térmico]; cálice; colheres,
garfos, escumadeiras, conchas [utensílios de
cozinha], exceto parte de faqueiro; espumadeira ou
escumadeira [exceto parte do faqueiro]; leiteira;
xícara;

Procurador: DANILO MARTUCCI DE ALENCAR
No.905827309 28/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO HUMANA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - INSTITUTO
COOPERFORTE (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05604669000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PASSAPORTE DA COOPERAÇÃO

CFE(4) 3.7.16; 6.3.11; 18.3.1; 27.5.1
NCL(10) 43 acomodações temporárias (aluguel de ); agências de acomodações [hotéis, pensões];
provimento de acomodações em acampamento;
reservas
de
acomodações
temporárias;
restaurantes; turistas (casas para -);
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
CFE(4) 26.1.6; 26.3.23; 26.4.4; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 41 educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; instrução (serviços de -);
oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento]; organização de competições
[educação
ou
entretenimento];
orientação
[treinamento]; orientação vocacional; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino;
serviços de educação, prestados a título de
assistência
social;
serviços
de
lazer
e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários;
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.

No.905827333 28/01/2013
003
Tit.E.MIX INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02389218000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DEMURRAGENET

No.905827317 28/01/2013
Tit.BODEGAS LUIS CAÑAS, S.A. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7084897
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AMAREN AMAREN

No.905827341 28/01/2013
003
Tit.FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO
PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61914891000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SESSÃO PIADA RÁ TIM BUM!

003

CFE(4) 26.4.2; 26.13.25; 27.5.1; 29.1.13
NCL(10) 33 vinho;
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905827325 28/01/2013
Tit.FONTOURA & CIA LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07778402000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: POUSADA SAINT GERMAIN

003

CFE(4) 26.3.7; 27.5.1
NCL(10) 09 programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905827350 28/01/2013
Tit.ESPETACULO MIDIA E EVENTOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12555936000168
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENCONTRO SHOW BUSINESS

003
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; promotor de eventos [se
comerciais];
Procurador: NEW COMPANY MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905827368 28/01/2013
Tit.EBONE & AZEVEDO LTDA-ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15203230000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AYA

003

CFE(4) 5.5.21; 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
análise de sistemas [informática]; atualização de
software de computador; computador (duplicação de
programas de -); computadores (projeto de sistema
de -); conversão de dados e programas de
computador [exceto conversão física]; criação e
manutenção de web sites para terceiros; criação em
artes gráficas (serviços de -); elaboração
[concepção]
de
software
de
computador;
hospedagem de web sites; instalação de software de
computador;
manutenção
de
software
de
computador;
programação
de
computador
[informática]; projeto de sistema de computadores;
recuperação de dados [informática]; aluguel de
tempo de acesso a banco de dados; assessoria,
consultoria e informação em software; assistência
técnica em software; banco de dados (aluguel de
servidor de -, para terceiros); banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática];
criação de homepage; desenho de arte gráfica,
inclusive para homepage; design de aplicativo de
multimídia; design de homepage; planejamento,
confecção, manutenção e atualização de páginas
eletrônicas; projeto de sistema de computador;
serviços de análise de processamento de dados
[serviço de informática]; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados;
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
No.905827376 28/01/2013
003
Tit.E.MIX INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02389218000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DEMURRAGENET

CFE(4) 26.3.7; 27.5.1
NCL(10) 42 aluguel de software de computador;
atualização de software de computador; elaboração
[concepção] de software de computador; instalação
de software de computador; manutenção de
software de computador; monitoramento de sistemas
de computadores por acesso remoto; programação
de computador [informática]; projeto de sistema de
computadores;
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.905827384 28/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO HUMANA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - INSTITUTO
COOPERFORTE (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05604669000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PASSAPORTE SOLIDÁRIO

CFE(4) 2.9.1; 26.1.1; 26.4.4; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 41 educação (informações sobre -)
[instrução]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; instrução (serviços de -);
oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento]; organização de competições
[educação ou entretenimento]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
orientação [treinamento]; orientação vocacional;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino;
serviços de educação, prestados a título de
assistência
social;
serviços
de
lazer
e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários;
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de couro;
comércio (através de qualquer meio) de imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: MARCO A. ROCHA MACHADO
No.905827406 28/01/2013
003
Tit.SEMEADORA EDITORA GRAFICA LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80361405000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEMEADORA

CFE(4) 5.1.5; 27.5.1
NCL(10) 35 atualização de material publicitário;
publicação de textos publicitários; serviços de layout
para fins publicitários; textos publicitários (publicação
de -); comércio (através de qualquer meio) de artigos
de papelaria; comércio (através de qualquer meio)
de materiais impressos; comércio (através de
qualquer meio) de material de escritório; comércio
(através de qualquer meio) de papel e papelão;
edição de texto publicitário;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905827414 28/01/2013
003
Tit.EKIPAR ENGENHARIA DE PROCESSOS
QUÍMICOS LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12802836000199
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EKIPAR ENGENHARIA DE PROCESSOS
QUÍMICOS

No.905827392 28/01/2013
003
Tit.DELIVERY SHOES CALÇADOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11517494000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DELIVERY SHOES

CFE(4) 26.4.3; 26.11.3
NCL(10) 42 pesquisas químicas; assessoria,
consultoria e informação sobre desenvolvimento de
produtos - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre desenvolvimento de produtos;
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assessoria, consultoria e informações no campo de
processos
tecnológicos
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informações no campo de
processos tecnológicos; assessoria, consultoria e
informações
sobre
engenharia
industrial
[consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre engenharia industrial; engenharia
industrial [projeto de -] - [consultoria em]; engenharia
industrial [projeto de -]; engenharia química [projeto
de -] - [consultoria em]; engenharia química [projeto
de -]; projeto industrial - [consultoria em]; projeto
industrial; pesquisa e desenvolvimento para terceiros
de novos produtos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905827422 28/01/2013
003
Tit.ALZIMARA APARECIDA IANNI CONFECÇÕES 0
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06259013000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PEDUCHI
NCL(10) 24 americanos (jogos -) [exceto de papel];
banho (roupa de -) [exceto vestuário]; bordado
(tecidos desenhados para -); cama, mesa e banho
(roupa de -); caminhos de mesa; capas [soltas] para
móveis; coberta ornamental para
travesseiros;
cobertas de cama; cobertores de cama; colchas;
cortinas de chuveiro de tecido ou plástico; cortinas
de matérias têxteis ou plásticas; cortinas de tecidos
transparentes; edredons; forros [têxteis]; fronhas de
travesseiros; guardanapos de mesa têxteis; jogos
americanos [exceto de papel]; lençóis [têxteis];
materiais têxteis; material têxtil; mesa (guardanapos
de -) têxteis; panos *; roupa de cama; roupa de
cama, mesa e banho; toalhas de mesa [exceto de
papel]; toalhas de rosto de matérias têxteis; toalhas
têxteis; travesseiros (coberta ornamental para -);
acolchoado [roupa de cama]; centro de mesa;
cobertura de mesa [toalha]; cortinado; faixas têxteis;
mosquiteiro; pano de copa; pano de prato;
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES
No.905827449 28/01/2013
003
Tit.SEMEADORA EDITORA GRAFICA LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80361405000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEMEADORA

CFE(4) 5.1.5; 27.5.1
NCL(10) 41 editoração eletrônica; livros (publicação
de -); publicação de textos [exceto para publicidade];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
textos (publicação de -) [exceto para publicidade];
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905827457 28/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO HUMANA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - INSTITUTO
COOPERFORTE (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05604669000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PASSAPORTE DA SUPERAÇÃO

No.905827473 28/01/2013
003
Tit.VAREJISTA BOM PREÇO LTDA (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04479155000103
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SUPERMERCADOS SHOW DE PREÇO

CFE(4) 26.1.1; 26.3.23; 26.4.11; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 41 educação (serviços de -); ensino
(serviços de -); entretenimento; entretenimento
[lazer] (informações sobre -); informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer]; instrução (serviços de -);
oficinas de trabalho (organização e apresentação de
-) [treinamento]; organização de competições
[educação ou entretenimento]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
orientação [treinamento]; orientação vocacional;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino;
serviços de educação, prestados a título de
assistência
social;
serviços
de
lazer
e
entretenimento, prestados a título de assistência
social; serviços de representação de classe, a saber,
promoção de lazer e entretenimento; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, apresentação de cursos, treinamentos,
palestras e seminários;
Procurador: FOCUS MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905827465 28/01/2013
Tit.EDINOEL SILVA BRITO (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02091040150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EDY BRITTO & SAMUEL

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 administração de cartão de desconto;
cartão de afinidade que oferece descontos aos
afiliados; cartão de vantagem (emissão e distribuição
de cartões de benefícios que dão ao respectivo
titular acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); programas de cartão de pontuação (tipo
programa de milhagem/fidelidade); serviços de
programas de fidelidade (clube, cartão, talão);
Procurador: LUIZ RODRIGUES SILVA
No.905827481 28/01/2013
003
Tit.PW CABRAL CONSULTORIA EM MARKETING
DIGITAL - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17439880000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: On Media

003

CFE(4) 2.1.25; 27.5.1
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
divertimento; dublagem; edição de videoteipe;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -); festas
(planejamento de -); filmagem em vídeo; fitas de
vídeo (aluguel de -); karaokê (provimento de serviços
para -); organização de bailes; organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; produção de shows;
produção de vídeos; produção musical; shows
(produção de -); vídeos (produção de -); videoteipe
(edição de -); agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento]; animação de festa; banda de
música [serviços de entretenimento]; conjunto
musical (serviços de -) [serviços de entretenimento];
decoração de festa, cerimonial e outros eventos; fã
clube; gravações musicais em vhs/dvd/cd (serviços
de estúdio); grupo musical; guias eletrônicos,
revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor
online [somente para acesso, sem possibilidade de
download]; locutor de eventos; promotor de eventos
[se artísticos/culturais]; sonorização;
Procurador: SAMUEL FRANCISCO DA SILVA
SANTOS

CFE(4) 21.3.21; 27.5.8
NCL(10) 35 agências de propaganda - [informação
em]; agências de propaganda - [consultoria em];
agências de propaganda - [assessoria em]; agências
de propaganda; agências de publicidade [informação em]; agências de publicidade [consultoria em]; agências de publicidade [assessoria em]; agências de publicidade; marketing
- [informação em]; marketing - [consultoria em];
marketing - [assessoria em]; marketing; marketing
(estudos de -) - [informação em]; marketing (estudos
de -) - [consultoria em]; marketing (estudos de -) [assessoria em]; marketing (estudos de -); pesquisa
de marketing - [informação em]; pesquisa de
marketing - [consultoria em]; pesquisa de marketing [assessoria em]; pesquisa de marketing; propaganda
- [informação em]; propaganda - [consultoria em];
propaganda - [assessoria em]; propaganda;
publicidade - [informação em]; publicidade [consultoria em]; publicidade - [assessoria em];
publicidade; publicidade on-line em rede de
computadores - [informação em]; publicidade on-line
em rede de computadores - [consultoria em];
publicidade on-line em rede de computadores [assessoria em]; publicidade on-line em rede de
computadores; assessoria, consultoria e informação
em marketing - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em marketing - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
marketing - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em marketing; assessoria, consultoria
e informação em publicidade e propaganda através
de qualquer meio - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em publicidade e
propaganda através de qualquer meio - [consultoria
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em]; assessoria, consultoria e informação em
publicidade e propaganda através de qualquer meio
- [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; assessoria, consultoria e informações
sobre marketing - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre marketing [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre marketing - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
marketing; publicidade por qualquer meio [informação em]; publicidade por qualquer meio [consultoria em]; publicidade por qualquer meio [assessoria em]; publicidade por qualquer meio;
Procurador: LEONARDO TAVARES SIQUEIRA

construção; lambris não metálicos; molduras não
metálicas para construção; molduras para portas,
não metálicas; portais não metálicos; portas não
metálicas *; portas sanfonadas não metálicas;
revestimentos não metálicos para construção;
revestimentos não metálicos para paredes e muros;
esquadria não metálica; tubo de plástico pvc [tubos
não metálicos para instalações de água ou esgoto];
Procurador: LUIZ ANDRADE RIFF
No.905827520 28/01/2013
003
Tit.ALBUQUERQUE E AMORIM COMERCIAL LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03926747000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA DA MOCHILA

No.905827490 28/01/2013
003
Tit.R. L. LORCH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14724455000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HORSCONCOURS
NCL(10) 39 serviços de logística em matéria de
transporte; transporte;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905827503 28/01/2013
003
Tit.FAGANELLO COMUNICAÇÕES LTDA - ME
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00639143000148
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FILMESQUEVOAM

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA

contato; oculares (instrumentos contendo -); oculares
[instrumentos ópticos]; oculista (artigos de -); óculos;
óculos (cordões para -) [pincenê]; óculos (correntes
para -); óculos (lentes de -); óculos antiofuscantes;
óculos de sol; óculos para esportes; ópticas (lentes ); óptico (vidro -); ópticos (instrumentos e aparelhos ); óculos de natação;
Procurador: RICARDO NOGUEIRA GARCEZ
No.905827554 28/01/2013
003
Tit.SOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
AQUECEDOR SOLAR LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97546724000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLARHOT
NCL(10) 11 acumuladores de calor; aquecedoras
(placas -); aquecedores (elementos -); aquecedores
de água; aquecedores de água (aparelhos -);
aquecimento (aparelhos de -); aquecimento (chapas
de -); aquecimento (instalações de -); aquecimento
de água (instalações de -); coletores solares
[aquecimento]; elementos aquecedores; placas
aquecedoras; aquecedor elétrico de ar ou de água
para uso doméstico; aquecedores, autoclaves,
evaporadores e aparelhos para purificação da água
para utilização doméstica ou comercial;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905827570 28/01/2013
003
Tit.DENISE COQUEIRO 61069850900 (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17324566000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DOCE BRINCADEIRA

No.905827538 28/01/2013
003
Tit.SEMEADORA EDITORA GRAFICA LTDA - ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80361405000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VIVAX

CFE(4) 24.11.18; 25.7.1; 27.5.1
NCL(10) 41 edição de videoteipe; estúdios de
gravação (serviços de -); filmagem em vídeo;
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de vídeos; publicação de livros; publicação
on-line de livros e jornais eletrônicos; teatrais
(produções -); companhia teatral (serviços de -);
Procurador: EDEMAR SOARES ANTONINI
No.905827511 28/01/2013
Tit.EPLAST NORDESTE S/A. (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15395884000106
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EPLAST

CFE(4) 2.5.22; 8.1.17; 8.1.24; 18.5.6; 27.5.1
NCL(10) 41 aluguel de brinquedos; aluguel de
equipamento de jogos; aluguel de equipamento de
lazer; aluguel de salão de festas para eventos;
aluguel de utensílios para festas [aparelhos e
decorações];
Procurador: ADILSON GABARDO

003
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 40 impressão; impressão fotográfica;
impressão litográfica; impressão ofsete;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905827546 28/01/2013
Tit.JOEL & FERNANDEZ COMÉRCIO DE
PRODUTOS ÓPTICOS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13427094000121
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEW GLANCE

CFE(4) 26.4.1; 26.4.9; 27.5.1
NCL(10) 19 calha (canos não metálicos para -);
calhas não metálicas; calhas não metálicas para
construção; canos para drenagem, não metálicos;
canos rígidos não metálicos [construção]; coberturas
não metálicas para construção; construção
(revestimentos não metálicos para -); divisórias não
metálicas; dutos não metálicos para instalações de
ventilação e ar condicionado; encanamentos não
metálicos de água; esquadrias para portas, não
metálicas; estruturas não metálicas para construção;
forros
[revestimentos]
não
metálicos
para

003

No.905827589 28/01/2013
003
Tit.SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/RJ
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03851171000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: X-Tudo Cultural SESI
NCL(10) 41 entretenimento; espetáculos ao vivo
(apresentação de -); organização de exposições
para fins culturais ou educativos; teatro de
variedades [espetáculos musicais]; serviços de lazer
e entretenimento, prestados a título de assistência
social;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905827597 28/01/2013
003
Tit.A & D COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12394603000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TL-TOP LEVEL JEANS

CFE(4) 3.7.21; 27.5.1
NCL(10) 09 armações de óculos; binóculos; estojos
de óculos; estojos para lentes de contato; lentes
corretivas [óptica]; lentes de aumento; lentes de
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CFE(4) 1.1.5; 27.5.25
NCL(10) 25 bermudas; calças; camisas; camisetas;
macacões; saias; vestuário *;
Procurador: PAULO CICERO DA SILVA SANTOS
No.905827600 28/01/2013
Tit.CHRISTIANO DA SILVA LISBOA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05836676000133
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BCD

003

CFE(4) 26.3.5; 26.4.3; 26.4.8; 26.5.16,18
NCL(10) 19 aglutinantes para conservação de
estradas; água (encanamentos não metálicos de -);
água (válvulas para encanamentos de -), não
metálicos ou plásticos; alabastro; alabastro (vidro de
-); alçapões (tampas não metálicas para -); alcatrão;
alcatroadas (tiras -), para construção; alto-fornos
(cimento para -); amianto (argamassa de -);
andaimes não metálicos; ardósias para telhados;
areia [exceto areia para fundição]; areia argentífera;
areia para aquários; arenito (tubos para -); arenito
para construção; argamassa; argamassa para
construção; argentífera (areia -); argila *; arte
(objetos de -) de pedra, concreto ou mármore;
asfalto (pavimentos de -); assoalho (tacos para -);
assoalhos em parquetes; azulejos não metálicos
para construção; balastro [brita de escória];
balaústres;
betuminosos
(produtos
-)
para
construção; bicicletários não metálicos; bicicletários
não metálicos; blocos não metálicos para
pavimentação; bustos de pedra, concreto ou
mármore; cabines telefônicas, não metálicas; caibros
[carpintaria]; caibros para telhados; caixa para
construção
debaixo
d'água;
caixas
de
correspondência, de alvenaria; cal; calcária (pedra -);
calcário argiloso; calha (canos não metálicos para -);
calhas não metálicas; calhas não metálicas; calhas
não metálicas para construção; câmaras mortuárias,
não metálicas [sepultamento]; canos não metálicos
para calha; canos para drenagem, não metálicos;
canos
rígidos
não
metálicos
[construção];
caramanchões [estruturas]; cascalho; cerâmica
(matérias-primas para -); cercaduras não metálicas
para túmulos; cercas de paliçadas, não metálicas;
cercas não metálicas; cercas não metálicas para
segurança em estradas; chaminés (chapéus de -),
não metálicos; chaminés (proteção para -) não
metálica; chaminés (tubos de -), não metálicos;
chaminés não metálicas; cimento (postes de -);
cimento *; cimento de amianto [fibrocimento];
coberturas não metálicas para construção; cofragens
não metálicas para concreto; compensados de
madeira; concreto; concreto (cofragens não
metálicas para -); concreto (elementos de -) para
construção; condutos forçados [não metálicos];
construção (madeira para -); construção (materiais
de -), não metálicos; construção (painéis não
metálicos para -); construção (papel de -);

construção
(papelão
para
-);
construção
(revestimentos não metálicos para -); construção
(vidro de -); construções não metálicas; construções
transportáveis não metálicas; cornijas (molduras não
metálicas para -); cornijas não metálicas; cortiça
aglomerada; degraus não metálicos para escadas;
divisórias não metálicas; dormentes não metálicos
para estradas de ferro; drenagem (canos para -), não
metálicos; dutos não metálicos para instalações de
ventilação e ar condicionado; embarcações (cais
flutuantes não metálicos para amarração de -);
encanamentos não metálicos de água; escadas não
metálicas; escoras não metálicas; escórias (pedras
de -); escórias [materiais de construção]; esquadrias
para portas, não metálicas; estaca-pranchas não
metálicas; estacas não metálicas; estacas não
metálicas para amarração; estátuas de pedra,
concreto ou mármore; estatuetas de pedra, concreto
ou mármore; estatuetas de pedra, concreto ou
mármore; estradas de ferro (dormentes não
metálicos para -); estruturas não metálicas para
construção; estufas (caixilhos para -), não metálicos;
estufas transportáveis não metálicas; feltro para
construção; foguetes (rampas não metálicas para
lançamento de -); folhas de madeira compensada;
forçados (condutos -) [não metálicos]; fornalhas
(cimento para -); forros [revestimentos] não
metálicos para construção; galinheiros não
metálicos; gesso [gipsita]; grade [treliça] não
metálica; granito; janelas (caixilhos para -), não
metálicos; janelas de batente, não metálicas; janelas
não metálicas; junco para construção; ladrilhos não
metálicos para construção; ladrilhos não metálicos
para construção; lajes lustrosas; lajes não metálicas;
lajes não metálicas; lajes tumulares [lápides]; lambris
[madeira]; lambris não metálicos; lustrosas (lajes -);
lustrosos (pavimentos -); macadame; madeira
(papelão de pasta de -), para construções; madeira
(pavimentos de -); madeira compensada (folhas de ); madeira manufaturada; madeira moldável; madeira
para compensados; madeira para construção;
madeira semitrabalhada; madeira serrada; magnésia
(cimento de -); marga calcária; mármore; marquises
não metálicas para construção; mastros [postes] não
metálicos; materiais de construção refratários, não
metálicos; materiais de construção, não metálicos;
materiais de reforço não metálicos para construção;
moldável (madeira -); molduras não metálicas para
construção; molduras não metálicas para cornijas;
molduras para portas, não metálicas; mosaicos para
construção; olivina para construção; painéis não
metálicos para construção; painéis sinalizadores não
mecânicos, não luminosos e não metálicos;
parapeitos de lareira; parquete (tacos de assoalho
em -); parquetes (assoalhos em -); pedra; pedra
artificial;
pedras
de
construção;
pérgulas
[construções não metálicas]; pintura à pistola
(cabines não metálicas para -); piscinas [estruturas
não metálicas]; pisos não metálicos; pisos não
metálicos para construção; placas comemorativas,
não metálicas; placas de cimento; plataformas préfabricadas não metálicas; portas (painéis não
metálicos para -); portas não metálicas *; portas
sanfonadas não metálicas; pranchas [madeira para
construção]; prolongamentos não metálicos de
chaminés; purgadores [válvula de drenagem] não
metálicos ou plásticos; ramificação (canos não
metálicos de -); refratários (materiais de construção ), não metálicos; reservatórios de alvenaria;
revestimentos
[materiais
de
construção];
revestimentos
betuminosos
para
telhados;
revestimentos de cimento à prova de fogo;
revestimentos de madeira; revestimentos não
metálicos para construção; revestimentos não
metálicos para paredes e muros; revestimentos não
metálicos para paredes, para construção; ripas de
telhado; ripas não metálicas; sarjeta, não metálica;
sinais para estradas, não luminosos, não mecânicos
e não metálicos; sinalização não luminosa, não
mecânica e não metálica; soleiras não metálicas;
tábuas; tábuas para passagem, não-metálicas; tacos
de assoalho em parquete; tacos para assoalho;
tapume de vinil; telhado, não metálico, contendo
células solares; telhados (algerozes não metálicos
para -); telhados (caibros para -); telhados
(coberturas não metálicas para -); telhados não

metálicos; telhas não metálicas; tetos não metálicos;
tijolos; tijolos (aglutinantes para -); tijolos (barro para
-); traves [vigas] não metálicas; traves não metálicas;
treliças não metálicas; venezianas não metálicas;
vidraças [exceto vidros para janelas de automóveis];
vidraças para construção; vidro de construção; vidro
isolante [construção]; vidros para construção
[vidraças];
vigamentos
não
metálicos
para
construção; vigas de suporte não metálicas [partes
de escadas]; vitrais; adobe [tijolo seco ao sol];
aduela [ombreira de porta]; alcatrão de hulha (coal
tar); alcatrão em bruto de origem vegetal (material de
pavimentação); alcatrão esteárico para construção;
alizar de janela de madeira; areia; areia monazítica
para construção; argamassa de amianto; argila para
construção; armação de treliça [sistema de vigas
cruzadas empregado no travejamento das pontes];
artigo para instalação hidráulica; balcão [varanda ou
sacada]; banco de cimento ou concreto; basculante
não metálico; bóia para caixa d'água; caibro para
construção; caixa d'água [reservatório para
abastecimento]; caixilho de madeira; cano de
cimento ou faiança; carpete de madeira; casa préfabricada, exceto de metal; casa transportável,
exceto de metal; cavalete ou suporte não metálico
desmontável para banheira; cimento armado;
cimento de alto-forno; cimento de pouzzolane;
cobertura para parede e assoalho; concreto armado;
cré para construção [calcário, argila]; cumeeira de
telhado não metálica; deque não metálico para
piscina; dreno para construção; duto para água, gás
ou ar comprimido [metálico]; duto para água, gás ou
ar comprimido [não metálicos]; edificação não
metálica; esquadria não metálica; esticador
[mourão]; fasquia de madeira [pedaço de madeira
comprido e estreito; ripa]; fibra sintética para
concreto; jaú não metálico [andaime]; lajota; lâmina
de madeira; mesa de cimento ou concreto; móvel em
cimento ou concreto; papel ou papelão alcatroado
para telhado; parede divisória não metálica
substituível; pilastra não metálica para construção;
placa identificadora de logradouro público não
metálica; placas e cavaletes de plástico usados para
sinalização de pedestres; prateleira [construção];
quadro de janela e porta; quiosques de plástico e
fibras usados para exposições e coberturas; ralo não
metálico; ringue de estrutura não metálica; sanca;
sarjeta [escoadouro]; sarrafo de madeira; tábua de
madeira; tela não metálica; tela protetora para
piscina; tela protetora para varanda; telha de
amianto; tira alcatroada para construção; tira de
madeira; tora de madeira; tubo de plástico pvc [tubos
não metálicos para instalações de água ou esgoto];
vidro para janela de dupla camada para isolamento
térmico e acústico; casas pré-fabricadas exceto de
metal; catracas não metálicas; estábulos não
metálicos; madeira (tábuas de assoalho em -);
tábuas de assoalho em madeira;
Procurador: LARISSA BORGES FRÓES
No.905827619 28/01/2013
Tit.E DA S ALVES - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03682649000128
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DOMÍNIO GESTÃO FINANCEIRA

003

CFE(4) 26.11.3,26.11.7-8; 26.11.13,25
NCL(10) 42 aluguel de software de computador [informação em]; aluguel de software de computador
- [consultoria em]; aluguel de software de
computador - [assessoria em]; aluguel de software
de computador; elaboração [concepção] de software
de computador - [consultoria em]; elaboração
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[concepção] de software de computador [assessoria em]; elaboração [concepção] de software
de computador;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905827627 28/01/2013
003
Tit.DOM MARCOS CERVEJARIA E GRILL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13342620000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAMARÃO NA MORANGA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios;
Procurador: NEW COMPANY MARCAS E
PATENTES SC LTDA
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No.905827678 28/01/2013
003
Tit.FOX ECO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10348701000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UTI LOGISTICA
NCL(10) 39 transporte por caminhão;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905827686 28/01/2013
Tit.BERNARDO NEVES VIDAL (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10951839748
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Störtbecker Ale Works

003

No.905827635 28/01/2013
003
Tit.EMPRESA PRICESA DO NORTE S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81159857000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PRINCESA

(serviços de desenvolvimento de -) [informática];
criação de software de computação gráfica [consultoria em]; criação de software de computação
gráfica - [assessoria em]; criação de software de
computação gráfica; suporte técnico em informática,
a saber instalação, manutenção e configuração de
banco de dados - [informação em]; suporte técnico
em informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados - [consultoria em];
suporte técnico em informática, a saber instalação,
manutenção e configuração de banco de dados [assessoria em]; suporte técnico em informática, a
saber instalação, manutenção e configuração de
banco de dados; consultoria em tecnologia da
informação (ti) (serviços de -);
Procurador: DANILO MARTUCCI DE ALENCAR
No.905827724 28/01/2013
Tit.MICHELLE PATRICIA TONIN (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15180199000154
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Finíssima

003

CFE(4) 2.9.4; 2.9.7; 2.9.10; 2.9.23; 24.11.18
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 5.5.19; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 39 aluguel de ônibus especiais; serviços de
logística em matéria de transporte; transporte;
transporte de passageiros; assessoria, consultoria e
informação em transportes; serviços de transporte
de mercadorias e mudanças terrestres estaduais e
interestaduais;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905827643 28/01/2013
003
Tit.HOTEIS OTHON S A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33200049000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CALIFÓRNIA OTHON CLASSIC
NCL(10) 43 acomodações temporárias (reservas de
-); bar (serviços de -); cafés [bares]; hotéis;
restaurantes; spa [serviço de hospedagem e
fornecimento de refeições];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

No.905827694 28/01/2013
003
Tit.HOTEIS OTHON S A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33200049000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BELO HORIZONTE OTHON PALACE
NCL(10) 43 acomodações temporárias (reservas de
-); bar (serviços de -); cafés [bares]; hotéis;
restaurantes; spa [serviço de hospedagem e
fornecimento de refeições];
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905827716 28/01/2013
003
Tit.TWENTY CONSULTORIA E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10569224000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: 20 TWENTY CONSULTORIA

No.905827651 28/01/2013
003
Tit.FELIPE RAUSCH BELLO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05240575754
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Bloco da Brasília Amarela
NCL(10) 41 banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905827660 28/01/2013
003
Tit.SOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
AQUECEDOR SOLAR LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97546724000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLAR HOT
NCL(10) 11 acumuladores de calor; aquecedoras
(placas -); aquecedores (elementos -); aquecedores
de água; aquecedores de água (aparelhos -);
aquecimento (aparelhos de -); aquecimento (chapas
de -); aquecimento (instalações de -); aquecimento
de água (instalações de -); coletores solares
[aquecimento]; elementos aquecedores; placas
aquecedoras; aquecedor elétrico de ar ou de água
para uso doméstico; aquecedores, autoclaves,
evaporadores e aparelhos para purificação da água
para utilização doméstica ou comercial;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

CFE(4) 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 42 atualização de software de computador;
elaboração [concepção] de software de computador
- [consultoria em]; elaboração [concepção] de
software de computador; instalação de software de
computador - [consultoria em]; instalação de
software de computador - [assessoria em];
instalação de software de computador; manutenção
de software de computador - [consultoria em];
manutenção de software de computador [assessoria em]; manutenção de software de
computador; software de computador (aluguel de -);
software de computador (atualização de -); software
de computador (elaboração [concepção] de-);
software de computador (instalação de -); software
de computador (manutenção de -); assessoria,
consultoria e informação em software; assessoria,
consultoria e informação sobre desenvolvimento de
produtos; assistência técnica em software;
atualização de informação em banco de dados de
computador [serviço de informática]; banco de dados

CFE(4) 2.3.16; 27.5.1
NCL(10) 44 manicure; salões de beleza [informação em]; salões de beleza - [consultoria em];
salões de beleza - [assessoria em]; salões de
beleza; assessoria, consultoria e informação em
estética pessoal [tratamento de pele e cabelo] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em estética pessoal [tratamento de pele
e cabelo] - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em estética pessoal [tratamento de pele
e cabelo] - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em estética pessoal [tratamento de pele
e cabelo]; assessoria, consultoria e informação em
massagem; assessoria, consultoria e informação
sobre beleza - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação sobre beleza - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação sobre
beleza - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação sobre beleza; bronzeamento artificial;
depilação; estética facial e corporal - [informação
em]; estética facial e corporal - [consultoria em];
estética facial e corporal - [assessoria em]; estética
facial e corporal; manicure e pedicure; spa [serviços
médicos ou estéticos]; yoga e yogaterapia,
meditação e filosofia da índia [terapias alternativas];
Procurador: JEAN CARLO ROSA
No.905827732 28/01/2013
Tit.SODIMAC S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8940150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UBERMANN

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.1; 29.1.6,8
NCL(10) 07 abafadores de som para motores e
máquinas; abridores de latas, elétricos; abridores de
latas, elétricos; acabamento (máquinas para -);
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acessórios para caldeiras de máquinas; acetileno
(aparelhos para purificação de -); acetinar (máquinas
para -); acionadores de partida para motores e
máquinas; acoplamentos de eixos [máquinas];
acoplamentos, exceto os utilizados em veículos
terrestres; açúcar (máquinas para fazer -); adesiva
(máquinas de fita -); adesivas (correias -) para
roldanas; aeração (bombas de -) para aquários;
aeradores;
aerocondensadores;
aerógrafos;
aeronáuticos (motores -); afiar (máquinas para -);
agitadores; agrícolas (instrumentos -), exceto os
operados manualmente; agrícolas (máquinas -);
agricultura (elevadores para -); águas (separadores
de -); agulhetas térmicas [máquinas]; air brushes;
ajustagem (máquinas para -); alcatroamento
(máquinas para -); alimentação de animais (sistema
mecânico para -); alimentadores [partes de
máquinas]; alimentadores para caldeiras de
máquinas; alimentos (aparelhos eletromecânicos
para preparação de -); alimentos (processadores de
-) [elétricos]; alisar (plainas para -); alternadores;
amassadeiras (máquinas -); amolar (pedras para -)
[partes de máquinas]; amortecedores (êmbolos -)
[peças de máquinas]; ancinhos [máquinas]; ancinhos
para máquinas; anéis de êmbolos; animais
(máquinas tosquiadoras para -); antifricção
(rolamentos -) para máquinas [chumaceiras];
antipoluentes (dispositivos -) para motores e
máquinas; aparar (máquinas para -); aparelhos de
corte a arco elétrico; aparelhos de soldagem,
elétricos; aparelhos elétricos de soldagem à arco;
aparelhos elétricos para vedar materiais plásticos
[embalagem]; aparelhos para purificação de
acetileno; aparelhos para soldagem a gás; aplainar
(máquinas para -); aquários (bombas de aeração
para -); aquecedores de água [partes de máquinas];
ar (bombas de -) [instalações de oficina]; ar
(condensadores de -); ar (dispositivos para
almofadas de -) para deslocar cargas; ar (máquinas
para sucção de -); ar (motores para veículos sobre
colchão de -); ar comprimido (máquinas de -); ar
comprimido (motores de -); ar comprimido (pistolas
de -), para extrusão de mástique; arado (relhas de -);
arados; arco elétrico (aparelhos de corte a-);
armações para máquinas; aros de esferas para
rolamentos; aros para lubrificação [peças de
máquinas]; aspirador de pó (acessórios para -) para
disseminação de perfumes e desinfetantes;
aspirador de pó (mangueiras para -); aspirador de pó
(sacos para -); aspiradores de pó; atomizadores
[máquinas];
autolubrificadores
(mancais
-);
automáticas (fateixas -) para uso náutico;
automáticos (purgadores -) [separadores de vapor];
avião (motores de -); barcos (motores para -); barcos
(motores para -); batedores elétricos; batedores
elétricos, para uso doméstico; bate-estacas; bater
(máquinas
para
-);
bebidas
(aparelhos
eletromecânicos para preparar -); betoneiras
[máquinas]; betume (máquinas para fazer -);
bicicletas (dínamos para -); bicicletas (máquinas
para montagem de -); bielas para máquinas e
motores; bobinas de tear [carretéis]; bobinas para
máquinas; bombas (diafragmas de -); bombas
[máquinas]; bombas [partes de máquinas e motores];
bombas a vácuo [máquinas]; bombas autoreguladoras de combustível; bombas de combustível
para postos de gasolina; bombas para instalações
de aquecimento; brocas [partes de máquinas];
brocas [peças de máquinas]; buldôzeres; cabeças
de cilindro para motores; cabos de controle para
máquinas e motores; cabrestantes; cabrestantes
[guindaste]; cadeiras de mancais para máquinas;
cadeiras para máquinas; café (moedores de -),
exceto os operados manualmente; caiação
(máquinas para -); caixas para matrizes [impressão];
calandras
[supercalandras];
calandras
[supercalandras]; calandras rotativas portáteis para
tecidos; calçados (fôrmas para -) [peças de
máquinas]; caldeiras (tubos de -) [partes de
máquinas]; caldeiras de máquinas (coletores de
incrustações para -); caldeiras para máquinas a
vapor; câmbio (caixas de -), exceto para veículos
terrestres; canos de descarga para motores e
máquinas; capôs [partes de máquinas]; capotas
[partes de máquinas]; capotas [partes de máquinas];
carburadores; carburadores (alimentadores para -);
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cardan [juntas]; cardar (máquinas para -); cardas
(guarnições para -) [peças de máquinas de cardar];
carga (mastros de -); carne (picadores de -)
[máquinas]; carretas (suportes para -) [partes de
máquinas]; carretéis de tear; carros corrediça para
máquinas de tricotar; cárteres para máquinas e
motores; cartuchos para máquinas de filtrar;
ceifeiras; ceifeiras (máquinas -); ceifeiras batedeiras;
ceifeiras enfardadeiras; centrífugas (bombas -);
centrífugas (máquinas -); centrífugos (moinhos -);
cereais (descascadores de -); cerveja (aparelhos
para tirar -) sob pressão; cerveja (bombas para -);
cervejaria (máquinas de -); cerzideiras (máquinas -);
chanfradores; charneiras (válvulas para -) [peças de
máquinas]; chumaceiras [partes de máquinas];
cigarros (máquinas de -) para uso industrial; cilindros
(pistões para -); cilindros para máquinas; cilindros
para motores e máquinas; cinzas (peneiras para -)
[máquinas]; clichês para impressão; cola (pistolas
elétricas para -); coletor de descarga para motores;
coletores de incrustações para caldeiras de
máquinas; colheitadeiras (máquinas -); comandos de
pedal para máquinas de costura; combustível
(bombas de -) para postos de gasolina; combustível
(conversores de -) para motores de combustão
interna; combustível (dispositivos economizadores
de -) para motores e máquinas; compactadores de
lixo; componedoras (máquinas -) [impressão];
compressores (rolos -); compressores [máquinas];
compressores para refrigeradores; comprimido
(bombas de ar -); condensação (instalações de -);
condensadores de vapor [peças de máquinas];
controles hidráulicos para máquinas e motores;
controles pneumáticos para máquinas e motores;
conversores catalíticos; conversores de combustível
para motores de combustão interna; conversores
para siderúrgicas; cordas (máquinas para fazer -);
corrediça (carros -) para máquinas de tricotar;
correias adesivas para roldanas; correias de
ventiladores para motores; correias para dínamo;
correias para elevadores; correias para máquinas;
correias para motores e máquinas; correias para
transportadores; correias transportadoras; correias
transportadoras [peças de máquinas]; corrente
(geradores de -); correntes de propulsão exceto para
veículos terrestres; correntes de transmissão exceto
para veículos terrestres; cortadeiras (máquinas -);
cortadoras [máquinas] para uso industrial; cortadoras
de carvão (máquinas -); cortadores [máquinas];
cortadores de grama [máquinas]; corta-palha
(lâminas para -); corta-palhas; cortinas (dispositivos
elétricos para -); costura (máquinas para -); couro
(máquinas para adelgaçar -); couro (máquinas para
trabalhar -); cozinha (máquinas de -) elétricas *;
cremalheiras (macacos para -); cultivadores
[máquinas]; curvar (máquinas para -); debruar
(máquinas para -); debulhadoras; desbastar
(máquinas para -); descarnar (máquinas para -);
descascadoras (máquinas -); descascadores de
grãos e cereais; desengaçadores [máquinas];
desengordurares [máquinas]; desgaseificadores para
água de alimentação; desintegradores; diafragmas
de bombas; diamantes de vidraceiro [partes de
máquinas]; diesel (velas para reaquecimento de
motores -); dínamo (correias para -); dínamo
(escovas de -); dínamos; dispositivos elétricos para
abertura de portas; dispositivos elétricos para fechar
portas; dispositivos para operar elevadores; divisoras
(máquinas -); dobadouras mecânicas; drenagem
(máquinas para -); drenagem (torneiras para -); eixos
de manivela; eixos de máquinas; eixos de
transmissão (mancais para -); eixos de transmissão
[exceto para veículos terrestres]; ejetores; elétricos
(abridores de latas -); eletrodos para máquinas de
soldagem; eletromecânicas (máquinas -) para
indústria química; elevação (aparelhos para -);
elevadores; elevadores (correias para -); elevadores
(correntes para -) [peças de máquinas]; elevadores
(dispositivos para-); elevadores [exceto os de esqui];
êmbolos (segmentos de -); êmbolos amortecedores
[peças de máquinas]; embreagens, exceto para
veículos terrestres; embutidoras [máquinas de
embutir];
empacotadoras
(máquinas
-);
empacotadoras
[máquina];
empacotamento
(máquinas para -); encadernação (aparelhos e
máquinas para -) para uso industrial; enceradeiras

elétricas para assoalhos; encerar (máquinas
elétricas para -); enfardadeiras; enfardadeiras para
feno; engraxar (máquinas elétricas para -);
engrenagens para redução de velocidade exceto
para veículos terrestres; engrenagens, exceto para
veículos terrestres; enroladores mecânicos para
tubos flexíveis; enxadas [charruas]; enxaguar
(máquinas para -); equipamentos para perfuração
[flutuantes ou não]; escadas rolantes; escadas
rolantes; escavadeiras; escavadeiras [máquinas];
escovas [peças de máquinas]; escovas de carvão
[eletricidade]; escovas de dínamo; escovas elétricas;
esferas (aros de -) para rolamentos; esferas
(mancais de -); esgoto (pulverizadores para -);
espremedores de frutas elétricos para uso
doméstico; estampagem (máquinas para -);
estampar (máquina para -); estatores [partes de
máquinas]; esteiras-rolantes; estereotipar (máquinas
para -); estiradores [máquinas]; estradas (máquinas
para construção de -); etiquetadores [máquinas];
expansão (tanques de -) [peças de máquinas];
extratores para mineração; facas [peças de
máquinas]; facas elétricas; fateixas automáticas para
uso náutico; feno (enfardadeiras para -); ferramentas
(porta- -) [partes de máquinas]; ferramentas [partes
de máquinas]; ferramentas portáteis, exceto as
operadas manualmente; ferramentas mecânicas;
ferros para soldagem, elétricos; ferrovias (máquinas
para construção de -); fiação (máquinas para -); fiar
(rodas para -); filtrar (máquinas para -); filtros [partes
de máquinas ou motores]; filtros para limpeza de ar
de resfriamento [para motores]; filtros-prensas; foles
[máquinas]; foles [ventiladores] [motores]; foles de
forja [ventoinhas]; fôrmas para calçados [peças de
máquinas]; formões para máquinas; forragem
(prensas para -); fotocomposição (máquinas para -);
fresas (máquinas -); frisos (máquinas para fazer -);
fundição (máquinas para -); fundição de tipos
[caracteres tipográficos] (máquinas para -);
furadeiras elétricas, manuais; furar (máquinas para ); galvanização (máquinas de -); galvanoplastia
(máquinas de -); garrafas (máquinas para encher -);
garrafas (máquinas para lavar -); gaseificadores;
gases (ventiladores [foles] para compressão,
aspiração e transporte de -); gasosa (aparelhos para
fabricação de água -); gasosas (aparelhos para
fabricação de bebidas -); gaxetas [peças de
máquinas]; geradores de corrente; geradores de
eletricidade; geradores de energia de emergência;
grades; grãos (descascadores de -); grãos
(separadores de -); grãos (ventiladores [foles] para
compressão, aspiração e transporte de -); gravar
(máquinas para -); guias para máquinas; guindastes;
hastes para tear; hidráulicas (motores e máquinas -);
hidráulicas (turbinas -); hidráulicos (sistemas -) para
abertura e fechamento de portas; içamento de redes
(aparelhos para -) [pesca]; ignição (dispositivos de -)
para motores de combustão interna; ignição
(magnetos para -); impressão (cilindros para -);
impressão (clichês para -); impressão (máquinas
para -); impressão (máquinas para -) para uso em
chapas metálicas; impressão (rolos de -) para
máquinas; impressão tipográfica (máquinas para -);
incrustações (coletores de -) para caldeiras de
máquinas; incubadoras para ovos; injetores para
motores; instalações centrais de limpeza a vácuo;
invólucros [partes de máquinas; jato (motores a -),
exceto para veículos terrestres; joeiradoras; junções
[peças de motor]; juntas cardan; lama (coletores de ) [máquinas]; laminação (cilindros para -);
laminadores; lâminas (máquinas para afiar -)
[correia]; lâminas (porta- -) [partes de máquinas];
lâminas [partes de máquinas]; lâminas para cortapalha; lançadeiras [partes de máquinas]; latas
(abridores de -), elétricos; laticínios (máquinas para ); lavadoras de alta pressão; lavagem (aparelhos
para -) [limpeza]; lavagem (instalações para -) de
veículos; lavar (máquinas para -) [roupas]; lavar
pratos (máquinas para -); limpeza (máquinas e
aparelhos para -) [elétricos]; limpeza a vapor
(aparelhos para -); liquidificadores elétricos para uso
doméstico; lixo (compactadores de -); lixo
(trituradores de -); lixo (trituradores de -); lonas de
freios, exceto para veículos; lubrificação (aros para -)
[peças de máquinas]; lubrificação (bombas para -);
lubrificação (caixas para -) [partes de máquinas];
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lubrificadores [peças de máquinas]; macacos
[máquinas]; maçarico; maçarico para solda a gás;
maçaricos à gás; maçaricos para corte a gás;
madeira (máquinas para trabalhar -); malhetar
(máquinas para -); mancais (cadeiras de -) para
máquinas; mancais para eixos de transmissão;
mandris [peças de máquinas]; manivelas [partes de
máquinas]; manteiga (máquinas para fazer -);
manuais
(ferramentas
-),
exceto
operadas
mecanicamente; manuseio automático (máquinas de
-); manuseio de carga e descarga (aparelhos para -);
máquinas (mecanismos de rodas para -); máquinas
(rodas para -); máquinas (volantes para -); máquinas
a vapor; máquinas automáticas de venda; máquinas
centrífugas; máquinas de cortar grama (navalhas
para -); máquinas de distribuição automática;
máquinas de lavar, operadas com moedas;
máquinas de papel; máquinas e motores (bielas para
-); máquinas para acetinar; máquinas para afiar
lâminas [correia]; máquinas para aparar; máquinas
para caiação; máquinas para içamento; máquinas
para indústria têxtil; máquinas para malhetar;
máquinas para moldar; máquinas para remexer feno;
máquinas para rosquear e talhar; máquinas para
sucção de ar; máquinas para tampar garrafas;
máquinas tosquiadoras para animais; margeadores
[impressão]; martelos [partes de máquinas]; martelos
elétricos;
martelos
mecânicos;
martelos
pneumáticos; martelos pneumáticos; martinetes
[martelos de fábrica]; massas alimentares (máquinas
para fazer -); matrizes (caixas para -) [impressão];
matrizes para impressão tipográfica; mecanismos de
controle para máquinas e motores; mecanismos de
rodas para máquinas; mesas para máquinas; metais
(máquinas para trabalhar -); minas (máquinas para
exploração de -); minas (trados para -); mineração
(extratores para -); mineral (aparelhos para
fabricação de água -); minérios (aparelhos para
processamento de -); misturadoras (máquinas -);
misturadoras [batedoras] [máquinas]; moagem
(máquinas para -); moedas (máquinas de lavar
operadas com -); moedoras (máquinas -);
moedores/trituradores elétricos domésticos; moinhos
[máquinas]; moinhos para uso doméstico [exceto
manuais]; molas [peças de máquinas]; moldar
(máquinas para -); moldes [partes de máquinas];
moldes [partes de máquinas]; monta-cargas; montacargas para caminhões [elevadores]; monta-cargas
para vagões [elevadores]; mós; motocicletas (pedais
de partida para -); motores elétricos, exceto para
veículos terrestres; motores para barcos; motores
para barcos; motores propulsores, exceto para
veículos terrestres; motores, exceto para veículos
terrestres; motores, exceto para veículos terrestres;
motorizados
(subsoladores
-);
motosserras;
munhões (caixas para -) [peças de máquinas];
munhões
[peças
de
máquinas];
nata/leite
(separadores -); navalhas para máquinas de cortar
grama; neve (removedores de -); oleiro (rodas de -);
ordenhadeiras; ordenhadeiras (ventosas para -);
palhas (corta-); pão (máquinas para cortar -); papel
(máquinas para fabricação de -); pás mecânicas;
passar roupa (máquinas para -); pastilhas de freio,
exceto para veículos; pedais de partida para
motocicletas; pedal (comandos de -) para máquinas
de costura; pedras (máquinas para trabalhar -);
pedras para amolar [partes de máquinas];
peneiradoras
(máquinas
-);
peneiradores;
peneiramento (instalações de -); peneiras [máquinas
ou partes de máquinas]; perfuradoras (máquinas -);
petróleo (máquinas para refino de -); picadores de
carne [máquinas]; pimenta (moinhos de -), exceto
operados manualmente; pintar (máquinas para -);
pintar (pistolas para -); pistões [peças de máquinas e
motores]; pistões amortecedores [peças de
máquinas]; pistões para cilindros; pistões para
motores; pistolas [ferramentas à base de explosivos];
pistolas elétricas para cola; pistolas para pintar;
pistolas para pintar; plainas para alisar; pneumáticas
(instalações -) para transporte por tubos;
pneumáticos (sistemas -) para abertura e
fechamento de portas; pneumáticos (transportadores
-); pó (instalações para aspiração de -) para limpeza;
pó (instalações para remoção de -) para limpeza;
polimento (máquinas e aparelhos para -) [elétricos];
pontear (máquinas para -); pontes rolantes; porta-
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brocas [peças de máquinas]; porta-ferramentas
[partes de máquinas]; portas (sistemas hidráulicos
para abertura e fechamento de -); portas (sistemas
pneumáticos para abertura e fechamento de -);
prensa de frutas; prensas; prensas [máquinas para
uso industrial]; prensas de uvas; prensas
tipográficas; pressão (redutores de -) [partes de
máquinas]; pressão (reguladores de -) [partes de
máquinas]; pressão (válvulas de -) [partes de
máquinas]; propulsão (correntes de -) exceto para
veículos terrestres; propulsão (mecanismos para -)
exceto para veículos terrestres; pudlagem (máquinas
para -) [descarburização do ferro]; pulverizadores
[máquinas]; pulverizadores para esgoto; punções
para
máquinas
perfuradoras;
purgadores
automáticos [separadores de vapor]; radiadores
[refrigeração] para motores e máquinas; raladoras
(máquinas -) de frutas, legumes e verduras; rampas
de carregamento; raquetes (máquinas para
encordoar -); rebitagem (máquinas para -); redes
(aparelhos para içamento de -) [pesca]; redutores de
pressão [partes de máquinas]; reguladores [partes
de máquinas]; reguladores de água de alimentação;
relhas de arado; removedores de relva; rendeiras
(máquinas -); retificadoras [ferramentas mecânicas];
robôs [máquinas]; rodas livres, exceto para veículos
terrestres; rodas para fiar; rodas para máquinas;
rolamentos; rolamentos (aros de esferas para -);
rolamentos antifricção para máquinas [chumaceiras];
rolantes (escadas -); rolantes (esteiras-); rolantes
(pontes -); roldanas (correias adesivas para -);
roldanas *; roldanas [peças de máquinas]; rolos
compressores; rolos de impressão para máquinas;
rosquear (máquinas para -); rosquear e talhar
(máquinas para -); rotativas (calandras -) portáteis
para tecidos; rotativas (prensas -) [tipografia];
rotativas (secadoras -); rua (máquinas varredoras de
-) [autopropulsoras]; sachar (máquinas para -)
[mondar]; sacos para aspirador de pó; salsichas
(máquinas para fazer -); saltos (máquinas para fazer
-); sapatas de freios, exceto para veículos;
secadoras (máquinas -); segmentos de freios, exceto
para veículos; selar (máquinas para -) [estampilhar];
selar [lacrar] (máquinas para -) de uso industrial;
selecionar (máquinas para -) de uso industrial;
semeadoras [máquinas]; separadores; separadores
de vapor/óleo; serrar (bancadas para -) [partes de
máquinas]; serras (lâminas para -) [partes de
máquinas];
serras
[máquinas];
siderúrgicas
(conversores para -); silenciosos para motores e
máquinas; sistema mecânico para alimentação de
animais; sobreaquecedores; soldagem (aparelhos de
-), elétricos; soldagem (eletrodos para máquinas de ); soldagem (ferros para -) elétricos; soldagem
(máquinas elétricas para -); soldagem a gás
(aparelhos para -); soldar a gás (ferros para -);
sopradoras (máquinas -); subsoladores motorizados;
sucção (máquinas para -) para uso industrial;
superalimentadores
[compressores];
tabaco
(máquinas para processar -); tambores [peças de
máquinas]; tambores para máquinas de bordar;
tampas de garrafas (máquina para colocar -); tapetes
(máquinas e aparelhos elétricos para lavagem de -);
tear (acessórios para -); tear (bobinas de -)
[carretéis]; tear (hastes para -); teares [máquinas];
teares de malharia; tecer (máquinas para -);
terraplanagem (máquinas para -); tesouras elétricas;
tigelas batedeiras; tímpanos [tipografia]; tingir
(máquinas para -); tinteiros (aparelhos -) para
máquinas de impressão; tipográficas (máquinas -);
torcer roupas (máquinas para -); torneiras [partes de
máquinas
ou
motores];
tornos
mecânicos
[ferramentas mecânicas]; torque (conversores de -)
exceto para veículos terrestres; tosquiadeiras
elétricas; tosquiadoras (máquinas -) para animais;
tosquiadores [máquinas]; trados para minas; trançar
(máquinas para -); transmissão (mancais para eixos
de -); transmissões para máquinas; transmissões,
exceto para veículos terrestres; transportadoras
(correias -) [peças de máquinas]; transportadores
[máquinas]; transportadores pneumáticos; transvasar
(máquinas para -) [trasfegar; transfundir]; tremonhas
[descarga mecânica]; tricotar (carros corrediça para
máquinas de -); tricotar (máquinas para -); trilhos
(máquinas para colocação de -); trituradoras
(máquinas -); trituradoras/moedoras (máquinas -);

trituradores
de
lixo;
trituradores
de
lixo;
trituradores/moedores
elétricos
domésticos;
trocadores de calor [peças de máquinas]; tubos
(instalações pneumáticas para transporte por -);
tubos de caldeiras [partes de máquinas]; tubos de
caldeiras para máquinas; turbinas eólicas; turbinas
hidráulicas; turbinas, exceto para veículos terrestres;
turbocompressores; uvas (prensas de -); vácuo
(bombas a -) [máquinas]; válvulas [peças de
máquinas]; válvulas para charneiras [peças de
máquinas];
vapor/oléo
(separadores
de
-);
vaporizadores [máquinas]; varredoras de rua
(máquinas -) [autopropulsoras]; vedação (junções
para -) [peças de motor]; vedação de garrafas
(máquinas para -); veículos (instalações para
lavagem de -); velas para ignição de motores a
combustão interna; velocidade (reguladores de -)
para máquinas e motores; venda (máquinas
automáticas de-); ventiladores para motores e
máquinas; ventoinhas [foles] para compressão,
aspiração e transporte de gases; ventoinhas [foles]
para compressão, aspiração e transporte de grãos;
ventoinhas [foles] para compressão, aspiração e
transporte de grãos; ventosas para ordenhadeiras;
ventosas para ordenhadeiras; vibradores [máquinas]
para uso industrial; vidro (máquinas para trabalhar -);
volantes para máquinas; vulcanização (aparelhos
para -); afiador elétrico para instrumento de corte;
afiadora [máquina para afiar ferramenta]; agitador
metálico para líquido revestido de vidro [dispositivos
industriais]; agulha para máquina industrial; ajustar
agulha para fonógrafo [máquina para -]; alavanca de
câmbio [parte de máquina]; alavanca mecânica
[máquina]; alimentador para carburador; almotolia
[aparelho de lubrificação]; amortecedor de ruído e de
vibração eletronicamente sintonizado [parte de
máquina]; amortecedor industrial; amortecedor para
máquina; amortecedores industriais; anel de
lubrificação [parte de máquina e motor]; anel de
pistão [parte de máquina]; anel de segmento [parte
de máquina]; anel para prensa de filtrar [parte de
máquina]; antidetonante [parte de máquina];
aparador de grama [máquina industrial]; aparelho
concentrador de minério [máquina]; aparelho elétrico
de uso agrícola para vaporização de produto
químico (máquina); aparelho fumívoro de uso
industrial; aparelho misturador de manteiga de uso
industrial ou comercial; aparelho para agrupar a
colheita; aparelho para aparar cerca viva; aparelho
para esterilização ou conservação do leite de uso
industrial e comercial; aparelho para hibridação;
aparelho para ordenha mecânica; aparelho para
vaporização de produto químico para uso
agroindustrial; arado de tração animal e puxado por
trator [parte de máquina agrícola]; aspirador de pó
elétrico, portátil ou não; aspirador industrial;
batedeira agrícola [máquina]; batedeira elétrica
[aparelho]; bate-estaca [máquina]; bloco para motor;
bobina para tear [parte de máquina]; bomba
acionada por pressão ou eletricamente para
bombeamento de cimento; bomba centrífuga; bomba
centrífuga de fluxo; bomba com timer; bomba d`água
para veículo; bomba de ar comprimido; bomba de
uso industrial; bomba de vapor [peça de máquina];
bomba hidráulica; bomba injetora para veículo;
bomba para aplicação de óleo e fluído; bomba para
gás natural para uso em poço de petróleo; bomba
para piscina; bomba para poço de petróleo; bomba
pneumática de imersão; broca mecânica [máquina];
bulldozer [equipamento de terraplenagem que
consiste numa lâmina de aço adaptável a um trator,
e destinado a escavar e deslocar, a pequenas
distâncias, terras e outros materiais]; cabeçote [parte
de motor]; cabeçote de máquina de costura
doméstica ou industrial; cabo para aspirador de pó
[parte do aparelho doméstico]; cábrea [espécie de
guindaste, com duas ou três pernas convergentes no
topo, onde há uma roldana para apoiar o cabo, e
que serve para levantar materiais, nas construções];
cadeira [parte de máquina]; caixa de escapamento
para motor; caldeira [parte de máquina]; câmara de
pressão utilizada em lavadoras e máquinas de lavar;
camisa para máquina [envoltório ou revestimento
externo, solto de, por exemplo, um tubo ou cilindro
de motor de combustão interna]; camisa para motor;
captador de fuligem [máquina]; carregamento de

RPI 2214 de 11/06/2013

navio [máquina para -]; carretilha para máquina de
costura; carro para fundição [parte de máquina];
cavadeira [máquina]; ceifar (máquina de -);
centelhador ou dispositivo de ignição [parte de
máquina]; centrífuga industrial, parte, componente
ou acessório; charrua [arado]; chocadeira; colhedeira
agrícola; compressor [tubo de -]; compressor para
aparelho
eletrodoméstico;
compressor
para
refrigeração de uso doméstico; compressor para
refrigeração de uso industrial; compressor parte de
máquina e veículo; condensador [ parte de
máquina]; condensador de vapor [industrial];
conexão para máquina industrial; conjunto para
bloqueio de pressurização [junta para máquinas];
contador de feixe [agrícola]; conversor catalítico,
exceto para automóvel; copo para freio [balancim];
coroa para máquina; cortadeira de papel [máquina];
cortadeira para fotografia [máquina]; cortador de
grama movido a eletricidade ou a bateria de uso
doméstico; culatra de máquina; dente e borda para
escavação [parte de máquina]; dente para arado;
diafragma [peça de máquina]; dispensadores
mecânicos (não elétricos) para preparados de
limpeza e/ou desinfetantes para uso em lavanderia e
nas indústrias de lavagem de artigos manufaturados
(se máquina-ferramenta ou dispositivo industrial,
exceto
de
propulsão
muscular;
dispositivo
automático para alimentação de animal; distribuidor
de adubo ou estrume [máquinas agrícolas, exceto
as operadas manualmente]; distribuidor de
carburante [parte de motor]; distribuidor de
fertilizante [máquinas agrícolas, exceto as operadas
manualmente]; eletrobomba auto-aspirante para
turbina e para centrífuga de poço; eletrobomba
utilizada em lavadoras e máquinas de lavar; elevador
de caçamba; elevador de corrente para agricultura;
elevador para lavagem de automóvel e para troca de
peça; elo, parte de máquina; engate [máquina
industrial];
equipamento
de
alvejamento;
equipamento de isenção de nitrato
[máquina];
equipamento para separação e classificação de
produto; esfera para moagem; esteira de transporte;
esteira secadora [parte de máquina]; esteira
sincronizada dentada ou lisa para máquinas
industriais; excêntrico, peça de máquina, peça de
motor [peça de máquina que gira em torno de um
ponto situado fora do seu centro geométrico e que,
por isso, transforma um movimento de rotação em
outro de diversa natureza]; grampeador para uso
industrial; grampo para grampeador industrial; grua;
guincho; impressor [máquina]; jogo de matriz; jogo
de matriz com bucha e rolamento de esfera; junta
peça de motor; lavadora a gás; lavadora de roupa e
de louça; lavadora para uso industrial; macaco
hidráulico; mancal; mangueira e correia peça de
máquina; máquina de beneficiamento e seleção de
produto hortifrutigranjeiro; máquina de costura e de
overloque para uso industrial; máquina de overloque
de uso doméstico; máquina de recarga de cartuchos
de impressoras; máquina e equipamento para
geração de vapor; máquina e equipamento para
lavagem de veículo; máquina fotocompositora;
máquina injetora; máquina para adubagem e plantio;
máquina para amanho de terra; máquina para
amarrar o feno; máquina para desengordurar;
máquina para embalagem; máquina para encordoar
raquete; máquina para fazer ou cobrir cova para
semeadura ou plantio; máquina para imprimir e
emitir bilhete; máquina para jato de areia; máquina
para lapidação de pedra; máquina para montagem
de bicicleta; máquina para revolver e preparar o solo;
máquina para transplante de árvore; máquina para
triturar
ou
machucar
galho;
máquinas
e
equipamentos
para
galvanização;
máquinas
hidráulicas de carga; máquinas para confecção de
fraldas descartáveis; máquinas para vedar; martelete
[máquina pneumática; britadeira]; matrizes de corte
[máquinas industriais]; moedor elétrico de café;
moedor elétrico de carne; moedor industrial; mola
para matriz ["die springs"]; motores de arranque
[partes de máquinas]; platinado para motor [parte de
qualquer motor]; platinado para motoserra; polia
[parte de máquina]; pressurizador elétrico; purgador
termodinâmico para vapor [dispositivo automático
que serve para separar e eliminar o líquido
condensado numa tubulação de vapor, sem

DIRMA – Despachos em Pedidos 1093

provocar a suspensão da operação da linha e sem
deixar o vapor escapar]; radiador para motores e
máquinas [refrigeração]; rebitadores [máquina para
rebitar], exceto os de propulsão muscular; rebolo
[parte de máquina]; robô industrial [máquina]; roda
hidráulica [parte de máquina]; saco anódico para
refino de ouro na fabricação de moeda [parte de
máquina]; secadora de gás ou vapor [máquina];
separador magnético [máquinas ou parte de
máquinas industriais]; serra de aço [parte de
maquina]; sonda [aparelho de perfuração que atinge
grande e média profundidade para conhecimento do
subsolo]; suporte antifricção para máquina; timão de
arado [peça longa do arado ou do carro à qual se
atrelam os animais que os puxam]; turbina a vapor;
turbinas eólicas; válvula eletromagnética de entrada
de água em máquinas de lavar (se parte de
máquina); válvula hidráulica de segurança [parte de
máquina]; válvula para bomba hidráulica; válvula
para instalação de gás; vaporizador e nebulizador de
vapor e de gotícula para uso industrial; vela de
alunagem [máquina de explosão]; virabrequim [em
um motor de explosão, peça que possibilita o
movimento alternado dos êmbolos; árvore de
manivelas]; máquinas para o processamento de
plásticos;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905827740 28/01/2013
Tit.SODIMAC S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8940150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UBERMANN

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.1; 29.1.6,8
NCL(10) 08 abate de animais de matadouro
(aparelhos e instrumentos para -); abridores de latas,
não elétricos; açúcar (pinças para -); adagas; afiar
[amolar]
(instrumentos
para
-);
agrícolas
(implementos -) [manuais]; agulhas (limas para -);
alavancas; alavancas; alicates; alicates [pinças];
alicates decapadores [ferramentas manuais]; alicates
para cutículas; almofarizes [pilão] para pilar
[esmagar]; amoladores de facas; amolar (pedras
para -); amolar (pedras para -) [ferramentas
manuais]; amolar navalhas (instrumentos para -);
ancinhos
[ferramentas
manuais];
ancinhos
[ferramentas]; ancinhos coletores de areia; animais
de matadouro (aparelhos e instrumentos para esfolar
-); aparelho para furar orelhas; aparelhos manuais
para ondular cabelos; aparelhos para barbear,
elétricos ou não; aparelhos para destruir parasitas de
plantas; aríetes [ferramentas manuais]; armas
portáteis; armas portáteis, exceto armas de fogo;
arpão; arpões para pesca; arranca-pregos; arrancapregos; assentadores para navalhas de barbear
[correias para afiar navalhas]; atiçadores [ferros para
atiçar fogo]; atomizadores
para inseticidas
[ferramentas manuais]; atordoar gado (aparelhos
para -); bainhas para espadas; baionetas; barba
(máquinas para cortar -); barbear (estojos de -);
barbear (estojos para aparelhos de -); barras de
desmonte; bilhetes (instrumentos para perfurar -);
bisegres; bisegres; bombas manuais *; bombas
manuais *; braçadeiras [para carpinteiros ou
tanoeiros]; brocas; brocas (extensões de berbequins
para -); brocas [partes de ferramentas manuais];
brocas [verruma grande]; brocas manuais [broquins];
brocas
manuais
[ferramentas];
buris;
buris
[ferramentas manuais]; cabelos (aparelhos manuais
para-); caça (facas de -); caixa de meia esquadria
[ferramentas manuais]; calafetar (ferros para -);

camartelos;
camartelos;
canivetes;
cardas
[ferramentas]; carne (moedores de -) [ferramentas
manuais]; cassetetes; cassetetes; cassetetes de
polícia; chaves de boca; chaves de boca; chaves de
fenda; chaves de fenda do tipo "catraca"
[ferramentas manuais]; chaves inglesas [ferramentas
manuais]; cílios (aparelhos para curvar -); cintas
metálicas (esticadores para cintas -) [ferramentas
manuais];
cintos
porta-ferramentas;
cinzéis;
coletores de areia (ancinhos -); coletores de dinheiro;
colheres *; colheres de pedreiro [trolha]; conchas
[ferramentas manuais]; conchas para vinho; conchas
para vinho; correias de couro usadas para afiar;
cortadores *; cortadores [ferramentas manuais];
cortadores de grama [instrumentos manuais];
cortadores de pizza [não-elétricos]; cortadores de
unhas [elétricos ou não]; corta-tubos [ferramentas
manuais]; cravadores [ferramentas]; cravadores de
pregos [ferramentas]; curvar cílios (aparelhos para -);
cutelaria (produtos para -); cutelaria *; cutelos
[facas]; cutelos de açougueiro; cutículas (pinças para
-); decantar líquidos (aparelhos para -) [ferramentas
manuais]; depilação (aparelhos para -), elétricos ou
não; desmonte (barras de -); diamantes de
vidraceiros [partes de ferramentas manuais]; enfiaagulhas; enfia-agulhas; enxadas [ferramentas
manuais]; enxadões [picaretas]; enxertadeiras
[facas]; enxertar plantas (facas para -); enxós
[ferramentas]; enxós de tanoeiro; escardilhos
[ferramentas manuais]; escavadoras [ferramentas
manuais];
esfolar
animais
(instrumentos
e
ferramentas para -); esfolar animais de matadouro
(aparelhos e instrumentos para -); esmeril [rebolo]
(rodas de -); esmerilhar (instrumentos manuais para
-); espadas; espadas (bainhas para -); espátulas
[ferramentas manuais]; espátulas para pintura;
espevitar [esmorraçar; esmorrar] (tesouras para -);
esquadros [ferramentas]; estampadores em relevo
[ferramentas]; estampilhas [ferramentas manuais];
esticadores para fios e cintas metálicas [ferramentas
manuais]; estojos para aparelhos de barbear; estojos
para pedicure; extensões de berbequins para
brocas; facas (amoladores de -); facas *; facas de
poda; facas para cortar frutar, verduras e legumes;
facas para escamar; facas para picar frutas,
verduras e legumes; fatiadores de ovos [nãoelétricos]; fatiadores de queijo [não-elétricos];
ferramentas (cintos porta- -); ferramentas manuais;
ferramentas manuais para abrir valas; ferramentas
manuais para estampilhar; ferros [ferramentas
manuais não elétricas]; ferros de guilherme
[carpintaria]; ferros de passar; ferros de plaina; ferros
para frisar; ferros para moldagem; ferros para
plissar; ferros para polir e dar lustre; ferros para polir
e dar lustre; fios metálicos (esticadores para -)
[ferramentas manuais]; foices; foices; foices (anéis
de -); foices (pedras para afiar -); foices pequenas;
foles para lareira [ferramentas manuais]; forcados;
fôrmas de sapateiro; fresas [ferramentas manuais];
frutas, verduras e legumes (facas para -); frutos
(ferramentas manuais para colher -); fundição
(concha ou colher para -); furadores; furadores
[ferramentas]; gado (aparelhos para atordoar -);
gado (instrumentos para esfolar -); gado
(instrumentos para marcar -); gado (tosquiadores
para -); garfos [talheres]; gelo (furadores de -); gofrar
(ferros para -); goivas [ferramentas manuais]; guia fio
[ferramenta manual]; guilhermes [carpintaria];
inseticidas (atomizadores para -) [ferramentas
manuais]; inseticidas (pulverizadores para -)
[ferramentas manuais]; inseticidas (vaporizadores
para -) [ferramentas manuais]; instrumentos para
marcar gado; jardinagem (ferramentas de -)
[operadas manualmente]; lâminas (instrumentos
para afiar -); lâminas (pedras para afiar -); lâminas
[armas]; lâminas [ferramentas manuais]; lâminas
para aparelho de barbear; lâminas para tesouras;
lareira (foles para -) [ferramentas manuais]; latas
(abridores de -), não elétricos; limas [ferramentas];
limas grossas [grosa]; lixas; lixas de unhas, elétricas;
lixas para unhas; macacos manuais; macacos
manuais; machadinhas; machados; machetes [facão
ou faca de mato]; maços [ferramentas manuais];
maços [ferramentas manuais]; maços [martelos de
madeira]; mandril (aros de -); mandrilagem (barras
de -); mandris [ferramentas manuais]; mandris
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[ferramentas]; manicure (estojos de -); manicure
(estojos de -), elétricos; máquinas para corte do
cabelo para uso pessoal [elétricas e não elétricas];
marcar a fogo (ferros para -); martelos (afiadores de
-); martelos [ferramentas manuais]; martelos de forja
[malho]; martelos de pedreiro; mástique (pistolas
para extrusão de -), acionadas manualmente;
moedores de carne [ferramentas manuais];
moedores de carne [ferramentas manuais];
moldagem (ferros para -); moletas [ferramentas
manuais]; orelhas (aparelho para furar -); ostras
(abre-); ovos (fatiadores de-) [não-elétricos];
parasitas de plantas (aparelhos para destruir -); pás
[ferramentas manuais]; pás [instrumentos manuais];
passadores (cabos para -); pedra (martelos de -);
pedras de amolar (suporte para -); pedras para
amolar; pedras para amolar [ferramentas manuais];
pêlo dos animais (máquinas para corte do -); pentes
para
abrir
roscas
[ferramentas
manuais];
perfuradores [ferramentas manuais]; perfuradores
[furador]; pesca (arpões para -); pés-de-cabra
[ferramentas]; picaretas; picaretas [ferramentas
manuais]; pilões [ferramentas manuais]; pilões [mãos
de almofariz]; pinças; pinças; pinças para depilar;
pinças para numerar; pisoamento (ferramentas
manuais para -); pistolas [ferramentas]; pistolas para
extrusão de mástiques, acionadas manualmente;
pizza (cortadores de-) [não-elétricos]; plainas;
plainas [facas de tanoeiro]; podadores; podadores
de árvores; podar (tesouras para -) [jardinagem];
podões [tesouras de podar]; polidores de unhas,
elétricos ou não; porta-brocas [ferramentas
manuais]; porta-cossinetes [ferramentas manuais];
porta-serras; porta-tarraxas [ferramentas manuais];
prataria [facas, garfos e colheres]; pulverizadores
para inseticidas [ferramentas manuais]; punções de
bico
[ferramentas];
puxavantes
[ferramentas
manuais]; puxavantes para ferreiros; quebra-nozes;
queijo (fatiadores de -) [não-elétricos]; raspadeiras
[ferramentas manuais]; raspagem (ferramentas
manuais para -); rebitadores [máquina para rebitar]
[ferramentas manuais]; rebolos [pedras para amolar]
[ferramentas manuais]; rodas de esmeril [rebolo];
sabres; saca-pinos; seringas para pulverizar
inseticidas; serras (lâminas para -) [partes de
ferramentas manuais]; serras [ferramentas manuais];
serras de arco; serras manuais (chassis para -);
serras tico-tico; soco-inglês; soqueiras de metal;
talhadeiras [cinzéis] [ferramentas]; talhadeiras de
carpinteiro [cinzel]; talheres [facas, garfos e
colheres]; talheres [facas, garfos e colheres];
tarraxas; tarraxas [ferramentas manuais]; tatuagens
(aparelhos para fazer -); tenazes; tesoura para poda;
tesouras; tesouras *; tesouras [instrumentos
manuais]; tesouras para bordas; tesouras para podar
[jardinagem]; tornos de bancada; torquês arrancapregos; transplantadoras [ferramentas manuais];
transplantadores [jardinagem]; tubos (instrumentos
para cortar -) [ferramentas]; unhas (alicates de -);
unhas (polidores de -), elétricos ou não;
vaporizadores
para
inseticidas
[ferramentas
manuais]; vazadores [saca-bocados] [ferramentas
manuais]; vazadouros [partes de ferramentas
manuais]; verduras e legumes (instrumento para
picar -); verrumas; verrumas [brocas] [ferramentas
manuais]; vidraceiros (diamantes de -) [partes de
ferramentas manuais]; abridor de caixa não elétrico
[ferramenta]; abridor de carta não elétrico; abridor de
ostra; afiador de corda manual; afiador manual para
instrumento de corte [acionado por força muscular];
afiadores de velas; alfanje [arma branca]; alfanje
[para cortar erva]; alvião [ferramenta]; anel raspador
de óleo [ferramenta]; apanhador de fruta
[instrumento que apanha, colhe]; aparador de grama
manual [propulsão muscular]; aparelho manual [de
propulsão muscular] para encher pneus; aparelho
manual [de propulsão muscular] sugador de solda
não elétrico; aparelho para curvar cílio; aperta-cabo
e aperta-fio [ferramenta]; aplicador de cílio artificial;
arado manual [de propulsão muscular]; arco de pua;
arco de serra; arma branca; arma de estoque;
arrancador de fruto [ferramenta]; arranca-ponta
[ferramenta]; bastão com faca ou espeto embutido
usado para marcar o gado a ferro em brasa; bastão
para marcar animal feito de substância não tóxica;
bedame ou badame [formão]; bengala-espada [arma
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branca]; bombas d'água manuais [propulsão
muscular]; cabo de ferramenta manual; cabo manual
para cortar [ferramenta]; cabo para ferramenta; caixa
[estojo] para ferramenta (cheia); chave de encaixe;
chave metálica para veículo; chave para broca;
chave para dar corda; chave para porca ou parafuso;
colheres, garfos, escumadeiras, conchas [utensílios
de cozinha], parte de faqueiro; correia abrasiva;
cortadeira manual de papel [exceto material de
escritório]; cortadeira ou guilhotina manual para
papel, inclusive para fotografia [exceto material de
escritório]; cortador de propulsão muscular para uso
doméstico; corta-vidro [ferramenta]; cravador
[ferramenta]; cunho [placa de ferro para marcar
moeda, medalha] [ferramenta manual]; cutelaria;
dardo para abate de animal; dentes de ferro para
ancinho [parte de ferramenta]; descarregador de
feno [ferramenta manual]; descascador [ferramenta
manual]; desencapador de fio [ferramenta];
dispensadores mecânicos (não elétricos) para
preparados de limpeza e/ou desinfetantes para uso
em lavanderia e nas indústrias de lavagem de
artigos manufaturados (se ferramenta manual de
propulsão muscular); encóspias [fôrma de madeira
usada pelo sapateiro para alargar o calçado];
escareador [ferramenta]; escopro [ferramenta];
esmeril [pedra para amolar]; espátula para pintor,
decorador e vidraceiro; espevitadeira [tesoura para
aparar o morrão de candeeiro, vela]; estilete;
extensão para macho [ferramenta manual]; faca
(utensílio de cozinha ou cutelaria); faca para abate e
para esfolar animal; facão; faqueiro; fatiador não
elétrico de legumes; fendeleira; ferro de amolar;
florete [arma branca]; fórceps não cirúrgico; formão;
forquilha [ferramenta]; furadeira manual; furador para
tíquete [manual]; garfo para estrume [forcados];
guilhotina manual; instrumento manual para
apicultura; instrumento manual para encher pneu; kit
manicure- [estojos de manicure]; lança; lima para
calo;
macaco
hidráulico
manual;
macete;
machadinha de tanoeiro; macho [ferramenta]; malho
[martelo de ferro]; marreta; mó [pedra com que se
afia instrumento cortante]; olhal [ferragem];
podadeira; quebra-pedra [ferramenta manual];
raspador [ferramenta]; roçadeira [foice de cabo alto,
própria para roçar mato - ferramenta de propulsão
muscular]; roda [ferramenta de propulsão muscular];
sargento [ferramenta]; serra manual [de propulsão
muscular]; sovela [ferramenta para furar couro];
talheres descartáveis; tira abrasiva; trinchete [faca
de
sapateiro];
trolha
[ferramenta
manual];
zarabatana;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905827759 28/01/2013
Tit.EDOARDO RIVETTI - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12236522000176
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: M'ARTE

003

CFE(4) 23.5.5; 27.5.1
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; blocos para
desenho;
brochuras;
catálogos;
desenhos
impressos; encadernações; folhetos; fotografias
[impressos]; fotogravuras; imagens [representações
gráficas]; impressas (publicações -); impresso
(material -); impressos [gravuras]; livros; livros para
escrever ou desenhar; manuais [impressos]; material
didático [exceto aparelhos]; periódicos; publicações
impressas; revistas [periódicos]; revistas em
quadrinhos;

Procurador: BICUDO & SBORGIA PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA.
No.905827767 28/01/2013
003
Tit.ZHONG SHAN HUMOLED LIGHTING LIMITED
(CN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8940312
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MOOSE OUTDOORS

CFE(4) 3.4.7; 27.5.1
NCL(10) 13 ar (pistolas de -) [armas]; armas de fogo;
armas de fogo (estojos para -); armas de fogo de
caça; cartuchos; coronhas [armas de fogo]; espelhos
de pontaria para armas de fogo; fogos de artifício
pequenos; silenciadores para armas; sprays para
fins de defesa pessoal;
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.905827775 28/01/2013
Tit.SODIMAC S.A. (CL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8940150
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UBERMANN

003

CFE(4) 26.4.2; 27.5.1; 29.1.1; 29.1.6,8
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
acampamento (sacos de dormir para -); aduelas de
madeira; afixação (painéis de -); água (válvulas de
matérias plásticas para encanamentos de -); alfaiate
(manequins de -); alfaiates (manequins para -);
alimentos (decorações de matérias plásticas para -);
almofadas; almofadas de ar, exceto para uso
medicinal; almofadas para animais de estimação;
amarelo (âmbar -); âmbar amarelo; ambarino (barras
de -); ambarino (chapas de -); ancoragem (bóias não
metálicas para -); andadores para bebês; anéis de
cortinas; animais (cascos de -); animais (chifres de ); animais (garras de -); animais de estimação
(almofadas para -); animais domésticos (camas para
-); animais domésticos (canis para -); animais
domésticos (ninhos para -); animais empalhados;
aparadores [bufê]; apoio de cabeça [móveis];
argamassa (caixões não metálicos para -); armações
para escovas; armários; armários [guarda-louças];
armários para medicamentos; armários para toalhas
[móveis]; aros não metálicos para barris; aros não
metálicos para pipas; arquivos [móveis]; arquivos
para fichas [móveis]; arte (obras de -) de madeira,
cera, gesso ou plástico; artigos para cama [exceto
roupa de cama]; assentos [cadeiras]; assentos de
metal; atril [leitoril]; aves empalhadas; balcões;
bambu; bambu (cortinas de -); bancada, presa à
parede, para troca de fraldas; bancadas de lavatório
[mobiliário]; bancadas de trabalho; bancadas não
metálicas de tornos; bancos [móveis]; bandejas de
mesas; bandejas não metálicas *; banquinhos para
os pés; barbatana de baleia, não trabalhada ou
semitrabalhada; barris (aros não metálicos para -);
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barris não metálicos; bastidores para bordar;
batoques, não metálicos; baú para brinquedos; baús
não metálicos; bebês (andadores para -); berços;
berços; berços; bibliotecas (prateleiras para -);
biombos; bitolas não metálicas para medidas de
carga para vagões de ferrovias; bóias não metálicas
para ancoragem; bordar (bastidores para -); bornes
de união [terminal], não metálicos, para cabos;
braçadeiras não têxteis para cortinas; bustos de
madeira, cera, gesso ou plástico; cabeleireiros
(cadeiras para -); cabideiros não metálicos; cabides;
cabides não metálicos para vestuário; cabides para
vestuário; cabos de facas, não metálicos; cabos não
metálicos para vassouras; cabos ou canos (grampos
de plástico para -); cadeiras [assentos]; cadeiras
altas para bebês; cães (canis para -); caixas de
correio, exceto de metal ou alvenaria; caixas de
madeira ou matérias plásticas; caixas de madeira ou
matérias plásticas; caixilhos para molduras [ripas];
caixões (guarnições não metálicas para -); caixões
[esquifes]; caixões não metálicos para argamassa;
camas (guarnições não metálicas para -); camas
(rodízios não metálicos para -); camas *; camas
d'água, exceto para uso medicinal; camas
hidrostáticas, exceto para uso medicinal; canapés
[móveis]; cangalhas; canos ou cabos (grampos de
plástico
para
-);
capas
para
vestuário
[armazenamento]; capas para vestuário [guardaroupa]; cápsulas não metálicas para vedação;
cápsulas não metálicas para vedação; carga
(plataformas de -), não metálicas; carretéis de
madeira para fio, seda e cordão; carrinhos
[mobiliário]; carrinhos de chá; carrinhos de servir à
mesa [móveis]; carteiras [móveis]; cartões de
plástico [chave] [não codificados]; casas (números
de -), não luminosos e não metálicos; casco de
tartaruga; casco de tartaruga (imitações de -);
cascos de animais; casinhas para animais
domésticos; cavalete de serrador; cavaletes
[mobiliário]; cavilhas [tampões] não metálicas;
cavilhas não metálicas; cera (figuras de -);
cercadinhos infantis (tapetes para -); cercados para
bebê; cestaria; cestos [canastras]; cestos de pão
para padeiros; cestos de pesca [samburás]; cestos
não metálicos; chá (carrinhos de -); chaminés
(guarda-fogo para -) [doméstico]; chaves (quadros
para pendurar -); chavetas não metálicas; chifre, não
trabalhado ou semitrabalhado; chifres de animais;
chifres de veado; cofres não metálicos; colchões *;
colchões de ar, exceto para uso medicinal; colchões
de molas; colchões de palha; colchonetes para troca
de fraldas; colméias de abelhas; colméias de
abelhas (quadros para -); combustíveis líquidos
(recipientes não metálicos para -); cômodas com
gavetas; computadores (mesas com rodinhas para ); conchas; conchas de ostras; contas (cortinas de -)
para decoração; contêineres flutuantes, não
metálicos; contêineres não metálicos [armazenagem
e transporte]; coral; corozo [marfim-vegetal]; cortiça
(rolhas de -); cortinas (anéis de -); cortinas (ganchos
para -); cortinas (rodízios para -); cortinas (trilhos
para -); cortinas (varas para -); cortinas de bambu;
cortinas de contas para decoração; costura
(manequins de -); cubas não metálicas; decorações
de matérias plásticas para alimentos; degraus não
metálicos [escadas portáteis]; desenho (mesas para
-); dispensadores fixos não metálicos de toalhas;
divãs; divisórias de madeira para móveis; dobradiças
não metálicas; drenagem (válvulas de plástico para
tubos de -); embalagem (recipientes de plástico para
-); embarque de passageiros (escadas móveis não
metálicas para -); empalhados (animais -);
empunhaduras não metálicas para ferramentas;
encanamentos de água (válvulas de matérias
plásticas para -); engradados; enroladores não
mecânicos e não metálicos para mangueiras
flexíveis;
escabelos;
escadas
(barras
para
passadeiras de -); escadas móveis não metálicas
para embarque de passageiros; escadas portáteis,
de madeira ou plástico; escolar (mobiliário -);
escritório
(móveis
para
-);
escrivaninhas;
escrivaninhas; esgalhos; espelho (placas de vidro
para -); espelhos; espelhos portáteis [espelhos para
banheiro];
espreguiçadeiras
[cadeiras];
espreguiçadeiras
[cadeiras];
espuma-do-mar
[sepiolita]; estacas não metálicas para tendas;
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estátuas de madeira, cera, gesso ou plástico;
estatuetas de madeira, cera, gesso ou plástico;
estatuetas de madeira, cera, gesso ou plástico;
estojos de madeira ou matérias plásticas; estrados
[madeira] para cama; facas (cabos de -), não
metálicos; favos de mel; favos para colméias de
abelhas (fundações de -); fechaduras não metálicas
[exceto elétricas]; fechaduras não metálicas para
veículos; fechos não metálicos de recipientes; fechos
não
metálicos
para
garrafas;
ferramentas
(empunhaduras não metálicas para -); ferrolhos não
metálicos; fichas (arquivos para -) [móveis]; fitas de
madeira; flores (pedestais para vasos de -); fogo
(guarda-) para chaminés; foices (cabos para -), não
metálicos; funerárias (urnas -); ganchos não
metálicos para cabideiros; ganchos para cortinas;
garrafas (fechos não metálicos para -); garrafas
(invólucros de madeira para -); garrafas (rolhas para
-); garrafas (tampas não metálicas para -);
garrafeiras; grampos de plástico para cabos ou
canos; guarda-comidas não metálicos; guarda-fogo
para chaminés; guarda-louças; guarnições não
metálicas para caixões; guarnições não metálicas
para camas; guarnições não metálicas para janelas;
guarnições não metálicas para móveis; guarnições
não metálicas para portas; hidrostáticas (camas -),
exceto para uso medicinal; hospital (leitos de -);
identidade (placas não metálicas de -); identificação
(pulseiras não metálicas de -), para uso hospitalar;
invólucros de madeira para garrafas; janelas
(guarnições não metálicas para -); jardineiras
[móveis]; jornais (mostradores de -) [display]; junco
[material para entrançar]; lamelas (persianas -) de
interior; leitos de hospital; leques; letreiros de
madeira ou plástico [cartazes]; licenciamento de
veículos (placas não metálicas de -); lingüetas não
metálicas; maçanetas de porta, não metálicas;
maçanetas, não metálicas; madrepérola [não
trabalhada
ou
semitrabalhada];
manequins;
manequins para alfaiates; mangueiras flexíveis
(enroladores não mecânicos e não metálicos para -);
manjedouras para forragem; marcenaria (trabalhos
de -); marfim, não trabalhado ou semitrabalhado;
mastro de bandeira; medicamentos (armários para ); mesa (carrinhos de servir à -) [móveis]; mesas *;
mesas com rodinhas para computadores; mesas de
massagem; mesas de metal; mesas para
datilografia; móbiles [decoração]; móbiles sonoros
[decoração]; mobiliário (peças de -); mobiliário
escolar; molas (colchões de -); molduras (ripas para
-) [caixilhos]; molduras [encaixilhamentos]; molduras
para quadros; molduras para quadros; móveis
(divisórias de madeira para -); móveis (guarnições
não metálicas para -); móveis (rodízios não
metálicos para -); móveis de metal; móveis para
escritório; ninhos [viveiros de criação]; ninhos para
animais domésticos; objetos de publicidade infláveis;
obras de arte de madeira, cera, gesso ou plástico;
painéis de afixação; palha (colchões de -); palha
(fitas de -); palha (tranças de -); palha entrançada
[exceto esteiras]; pão (cesto de -) para padeiros;
parafusos não metálicos; passadeiras de escadas
(barras para -); pateras para cortinas; pedestais para
vasos de flores; penteadeiras; pernos não metálicos;
persianas de lamelas de interior; persianas de
madeira trançada [mobiliário]; persianas de papel;
persianas feitas de matéria têxtil para janelas;
persianas internas para janelas [mobiliário]; pesca
(cestos de -) [samburás]; pias (revestimentos
removíveis para -); pinos guias não metálicos; pipas
(aros não metálicos para -); pipas (suportes não
metálicos para -); pipas (torneiras para -) [não
metálicas]; placas de vidro para espelho; placas não
metálicas de identidade; placas não metálicas de
licenciamento para veículos; plástico (cartões de -)
[chave] [não codificados]; plataformas de carga, não
metálicas; plataformas não metálicas para manuseio;
plataformas não metálicas para transporte de carga;
poltronas; porcas [parafusos], não metálicas; porta
(maçanetas de -), não metálicas; porta-chapéus;
porta-livros
[móveis];
porta-revistas;
portas
(guarnições não metálicas para -); portas para
móveis; portáteis (espelhos -) [espelhos para
banheiro]; postes de arranhar para gatos; prateado
(vidro -) [espelhos]; prateleiras para armas;
prateleiras para armazenagem; prateleiras para

arquivos [móveis]; prateleiras para máquinas de
escrever; prateleiras para móveis; pulseiras não
metálicas de identificação, para uso hospitalar;
quadros
(molduras
para
-);
quadros
[encaixilhamentos]; racks (ingl.); rattan (fr.); rebites
não metálicos; recipientes (fechos não metálicos de ); recipientes de plástico para embalagem;
recipientes não metálicos para combustíveis
líquidos; reservatórios, exceto de metal ou alvenaria;
revestimentos removíveis para pias; ripas para
molduras [caixilhos]; rodízios não metálicos para
móveis; rodízios para cortinas; roldanas de plástico
para persianas; rolhas para garrafas; rolhas para
garrafas, exceto de vidro, metal ou borracha; rolhas,
não metálicas; rolos de cama [travesseiros]; sacos
de dormir para acampamento; sinalizadores de
madeira ou plástico; sinos-dos-ventos [decoração];
sofás; suportes para guarda-chuvas; suportes para
máquinas de calcular; tábuas de carne [mesas de
açougue]; tampas não metálicas para garrafas;
tampões [cavilhas] não metálicos; tanchões [estacas,
esteio de videira]; tanques, exceto de metal ou
alvenaria; tapetes para cercadinhos infantis; tendas
(estacas não metálicas para -); tinas de madeira
para decantar vinho; toalhas (armários para -)
[móveis]; toalhas (dispensadores fixos não metálicos
de -); tonéis não metálicos; torneiras para pipas [não
metálicas]; tornos (bancadas não metálicas de -);
trabalho (bancadas de -); tranças de palha;
transporte de carga (plataformas não metálicas para
-); travesseiros; travesseiros de ar, exceto para uso
medicinal; trilhos para cortinas; tubos de drenagem
(válvulas de plástico para -); união (bornes de -), não
metálicos, para cabos; vagões de ferrovias (bitolas
não metálicas para medidas de carga para -);
válvulas não metálicas, exceto peças de máquinas;
varas não metálicas; varas para cortinas; vedação
(cápsulas não metálicas para -); veículos (placas não
metálicas de licenciamento para -); vestuário
(cabides para -); vestuário (capas para -)
[armazenamento]; vidro prateado [espelhos]; vinho
(tinas de madeira para decantar -); vitrines; vitrines
[móveis]; viveiros de criação; almofada não elétrica
sem fim terapêutico; almofadas plásticas de ar para
proteção de mercadorias em embalagens;
alojamento de madeira para animal; altar [tipo de
móvel]; apoio para braço [móvel]; apoio para
cardápio [móvel]; apoio para livro [móvel]; apoio para
telefone [móvel]; arca; armação de cadeira e
poltrona; armação para bordado; armário bar;
assento de metal dobradiço usado durante
caminhada; balaio; balcão [móvel]; banqueta
[móvel]; banquinho [móvel]; barbatana de tubarão,
não trabalhada ou semitrabalhada; bebê conforto;
bordado [bastidor para -]; botijão de gás não
metálico de uso doméstico (vazio); bucha de fibra
para fixar parafuso; bufê [mobiliário]; bureau
[escrivaninha com gaveta]; busto para alfaiate;
cabide não metálico para chapéu; cabo para enxada
[não metálico]; cadeira de armar para praia e
camping; cadeira de balanço; cadeira episcopal
móvel [faldistório; facistol]; cadeira ou poltrona
[mobiliário];
cadeira
para
bebê;
cadeiras
ergonômicas para aplicação, por terceiros, de
massagem [ompi]; cama [mobiliário]; cama de armar
para camping; cama guarda-roupa; cama para
animal; cama-beliche; cama-mesa [mobiliário];
camiseiro [mobiliário]; canil para animal doméstico;
cantoneira [mobiliário]; cápsula de celulóide para
tampar garrafa; carretel vazio; carrinho para
eletrodoméstico [mobiliário]; carro prateleira para
armazenar talher, prato e copo [mobiliário]; casa
(exceto gaiola) para animal doméstico; celulares
falsos [objetos de decoração]; cepo de cozinha; cepo
para cortar carne; chapeleira [mobiliário]; chaveiro
[porta-chave, parte do mobiliário]; claviculário;
colchão não elétrico; coluna [mobiliário]; concha de
crustáceo; console; coral em bruto; cortina de
madeira; coxim [almofada]; criado mudo; cristaleira;
descanso ou apoio para o pé [mobiliário];
dispensador manual de senhas; dosador flutuante de
plástico para clorar; encosto de espuma; escama de
peixe em bruto; estantes [móveis]; estrado para
cama; estrutura ou base (metálica ou não metálica)
com mecanismo interno de regulagem de altura com
finalidade única de ser componente de cadeiras e
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poltronas de escritório; faldistório [cadeira episcopal
móvel, sem espaldar, usada nos atos litúrgicos que
devem ser realizados em frente do altar; facistol];
ferragem não metálica para cortina de metal;
garrafão de plástico para armazenagem de líquidos;
gaveta; jarina [marfim vegetal]; laminados plásticos
para revestimento de móveis; moisés [cesta para
carregar criança]; móvel modulado; oratório [peça do
mobiliário]; otomana [sofá]; pé para móvel (não
metálico); piaçaba ou piaçava; porta-cd [móvel];
pufe; quadro decorativo; recipiente de plástico para
embalagem; recipiente plástico para coletar urina e
fezes; revestimento de parede feito de fibra de
bagaço de cana; rodízio não metálico para cortina;
rodízio não metálico para móvel; rolo para estofado,
cama e berço; sofá-cama; trocador de fralda portátil
[mobiliário]; venezianas não metálicas para
interiores; vime; viveiro para pássaro; batentes de
portas não metálicos; campainhas de porta não
metálicas não elétricas; divisórias [móveis]; tampas
de rosca não metálicas;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905827783 28/01/2013
003
Tit.CASSIANO DO PRADO OLIVEIRA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08332208000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MASSAS MONTALLI

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEW ORLEANS PELICANS

No.905827848 28/01/2013
Tit.NBA PROPERTIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0180319
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEW ORLEANS PELICANS

003

CFE(4) 3.7.21; 21.3.1; 24.1.9; 27.5.1
NCL(10) 09 mouse pads [informática];
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905827813 28/01/2013
003
Tit.SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/RJ
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03851171000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Samba & Outras Coisas no SESI
NCL(10) 41 produção de shows; produção musical;
shows (produção de -); promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
serviços
de
lazer
e
entretenimento, prestados a título de assistência
social;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 3.7.21; 21.3.1; 24.1.9; 27.5.1
NCL(10) 18 guarda-chuvas;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905827856 28/01/2013
003
Tit.POLENGHI INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 24949232000159
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: P POLENGHI BREAK SABOR
CHOCOLATE

No.905827821 28/01/2013
003
Tit.A & D COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12394603000102
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TL-TOP LEVEL JEANS

CFE(4) 5.3.13; 26.4.6; 27.5.1
NCL(10) 30 alimentares (massas -); empadas
[tortas]; massas [alimentares]; massas alimentares;
massas com ovos [talharim]; pastéis [pastelaria];
pizzas;
ravióli;
talharim;
canelone
[massa
alimentícia]; empada; pastel; tortas [doces e
salgadas];
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES
No.905827791 28/01/2013
003
Tit.GOTTGTROY E MERCERES COMERCIO LTDAME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14666392000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIÃO AUTO CENTER

CFE(4) 8.3.25; 24.1.5; 26.1.1; 27.5.1; 29.1.15
NCL(10) 29 bebidas lácteas [onde o
predomina];
Procurador: LUIZ LEONARDOS & CIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

CFE(4) 1.1.5; 27.5.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para ginástica;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
roupas; comércio (através de qualquer meio) de
tecidos;
Procurador: PAULO CICERO DA SILVA SANTOS
No.905827830 28/01/2013
Tit.NBA PROPERTIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0180319
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEW ORLEANS PELICANS

003

003

003

CFE(4) 3.7.21; 21.3.1; 24.1.9; 27.5.1
NCL(10) 25 camisas;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

CFE(4) 18.1.21; 26.4.2; 27.5.1
NCL(10) 37 instalação e reparo de alarme antifurto;
lavagem de veículos automotivos; manutenção de
veículos; veículo (polimento de -); veículos
(manutenção de -); assessoria, consultoria e
informação em reparo e manutenção de veículos;
instalação e conserto de ar condicionado, inclusive
de veículo; instalação e reparação de alarme para
veículo; serviços de borracheiro;
Procurador: JHONNY RAMOS OLIVEIRA
No.905827805 28/01/2013
Tit.NBA PROPERTIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0180319

No.905827864 28/01/2013
Tit.NBA PROPERTIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0180319
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEW ORLEANS PELICANS

leite

No.905827872 28/01/2013
Tit.NBA PROPERTIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0180319
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: NEW ORLEANS PELICANS

CFE(4) 3.7.21; 21.3.1; 24.1.9; 27.5.1
NCL(10) 16 decalques;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

003
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propaganda; publicidade; publicidade de rádio;
publicidade de televisão; publicidade on-line em rede
de computadores; publicidade por catálogos de
vendas; assessoria promocional, consultoria e
informação
sobre
propaganda;
assessoria,
consultoria e informação em marketing; edição de
texto publicitário; promoção de venda para terceiros
[publicidade]; publicidade por qualquer meio;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.

CFE(4) 3.7.21; 21.3.1; 24.1.9; 27.5.1
NCL(10) 28 tacos de golfe;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905827880 28/01/2013
003
Tit.JORGE RESNICOFF (AR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8933170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INNOVATER
NCL(10) 10 almofadas aquecidas eletricamente,
para uso medicinal; aparelhos de reabilitação física
de uso médico; aparelhos para exercícios físicos,
para uso medicinal; aparelhos terapêuticos
galvânicos; fisioterapia (aparelhos de -); massagem
(aparelhos para -); médicos (aparelhos e
instrumentos -); teste (aparelhos de -) para uso
medicinal; tração (aparelhos de -) para uso
medicinal;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905827899 28/01/2013
003
Tit.SO TRACAS ARTIGOS USADOS LTDA ME
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40433195000188
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Brechó Só Traças

CFE(4) 27.5.22
NCL(10) 39 armazenagem - [informação em];
armazenagem - [consultoria em]; armazenagem [assessoria em]; armazenagem; armazenagem de
mercadorias;
armazéns
(aluguel
de
-);
descarregamento
[carga];
embalagem
de
mercadorias; mercadorias (armazenagem de -);
mercadorias (entrega de -); transporte - [informação
em]; transporte - [consultoria em]; transporte [assessoria em]; transporte; transporte por
caminhão; logística referente ao transporte de carga
- [consultoria em]; logística referente ao transporte
de carga - [assessoria em]; logística referente ao
transporte de carga;
Procurador: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
RIZZO

No.905827945 28/01/2013
003
Tit.FUNDAÇÃO RICHARD HUGH FISK (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67978759000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FISK TEENS UPPER ADVANCED
NCL(10) 16 impresso (material -); material didático
[exceto aparelhos]; periódicos; apostila para fim
educacional; kits educacionais, compreendendo
livros e cds ou dvds, embalados como uma unidade;
livro didático;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905827953 28/01/2013
003
Tit.RSC PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68626142000100
Apres.: Mista ; Nat.: Coletiva
Marca: Bambas do Samba

No.905827929 28/01/2013
003
Tit.GERAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17474303000149
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GERAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CFE(4) 28.11
NCL(10)
41
promotor
artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 2.3.4; 3.13.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de iluminação;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
louça de faiança; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de porcelana; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de vidro;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905827910 28/01/2013
Tit.SERRAPARK LOGISTICA E ARMAZENS
GERAIS LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10564964000116
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 1.15.15; 27.5.1
NCL(10) 37 conserto de estofamento; desinfecção;
lavagem; lavagem a seco; limpeza de fachada de
edificações; limpeza de interiores de edifícios;
polimento; lavagem a vapor; tapete, conserto e
reparo;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA

de

eventos

No.905827970 28/01/2013
Tit.NBA PROPERTIES, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0180319
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NEW ORLEANS PELICANS

[se

003

No.905827937 28/01/2013
003
Tit.PERFIL 252 COMUNICACAO COMPLETA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19140342000135
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: PERFIL252
CFE(4) 3.7.21; 21.3.1; 24.1.9; 27.5.1
NCL(10) 41 fã clube;
Procurador: VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO
No.905827988 28/01/2013
Tit.EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE
LONDRINA S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77338424000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FOLHATV LONDRINA

003

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 agências de propaganda; agências de
publicidade; externa (publicidade -) [letreiros,
outdoors]; marketing; organização de exposições
para fins comerciais ou publicitários; organização de
feiras para fins comerciais ou publicitários;

003
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NCL(10) 25 confeccionado (vestuário -); vestuário *;
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA

CFE(4) 26.4.1-2; 27.5.1
NCL(10) 16 jornais;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905827996 28/01/2013
Tit.SERRAPARK LOGISTICA E ARMAZENS
GERAIS LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10564964000116
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 27.5.22
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios [consultoria em]; assessoria em gestão de negócios;
importação-exportação (agências de -) - [consultoria
em]; importação-exportação (agências de -) [assessoria em]; importação-exportação (agências
de -); negócios (consultoria profissional em -) [consultoria em]; negócios (consultoria profissional
em -) - [assessoria em]; negócios (consultoria
profissional em -); agenciamento de mercadoria
[intermediação] - [consultoria em]; agenciamento de
mercadoria [intermediação] - [assessoria em];
agenciamento de mercadoria [intermediação];
despachante aduaneiro [desembaraço e liberação
de
documento
alfandegário];
representação
comercial [ompi];
Procurador: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
RIZZO
No.905828003 28/01/2013
003
Tit.EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03178524000165
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DENSO TAPE
NCL(10) 02 antioxidante;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828011 28/01/2013
Tit.RENATA MOURE ADEGAS (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15622788000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COOL FUNWEAR

CFE(4) 2.9.22; 9.1.10; 9.7.5; 27.5.10

No.905828020 28/01/2013
003
Tit.FUNDAÇÃO RICHARD HUGH FISK (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67978759000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FISK TEENS HIGHER
NCL(10) 16 impresso (material -); material didático
[exceto aparelhos]; periódicos; apostila para fim
educacional; kits educacionais, compreendendo
livros e cds ou dvds, embalados como uma unidade;
livro didático;
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905828038 28/01/2013
003
Tit.REGINALDO PIRES CRUZ (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15659178000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Congresso e Seminário de Educação
Regional de Inhapim
NCL(10)
41
conferências
(organização
e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; seminários (organização e apresentação
de -); assessoria, consultoria e informação ensino;
cursos livres [ensino];
Procurador: LIDIANY ANGELICA MARQUES SILVA
No.905828046 28/01/2013
003
Tit.CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/C LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91344069000198
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NUCLIMAGEM IMAGEM MOLECULAR

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 44 serviços de clínica médica;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905828054 28/01/2013
003
Tit.JULIANA RAMOS GONÇALVES 08611175735
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17000896000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: Picnic Brigaderia

003

CFE(4) 5.13.11; 8.1.19; 26.1.18; 26.1.22; 29.1.13
NCL(10) 30 bolos; bombons; brioches; café; café
(bebidas à base de -); café (bebidas de -) com leite;
chocolate (bebidas de -) com leite; comestíveis
(gelados -); confeitos *; confeitos para decoração de
árvores de natal; doces [confeitos]; doces com
hortelã-pimenta; doces*; mousses de chocolate;
pãezinhos; pudins; sobremesas sob a forma de

mousse de chocolate; sorvete; sorvetes; tortas; bolo,
preparado para consumo final, confeitado ou não;
brigadeiro, cajuzinho e quindim; crepe; quindim,
brigadeiro e cajuzinho; suspiro;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828062 28/01/2013
003
Tit.OPET ORGANIZACAO PARANAENSE DE
ENSINO TECNICO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75118406000172
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ESCOLA DE PROFISSÕES OPET WORK

CFE(4) 2.1.16; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 41 curso técnico de formação; cursos livres
[ensino];
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905828070 28/01/2013
003
Tit.SANREI IMPORTADORA E EXPORTADORA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16403082000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RAZEL
NCL(10) 24 adesivos (tecidos -) para aplicação a
quente; algodão (tecidos de -); banho (roupa de -)
[exceto vestuário]; bombazinas [tecido]; bordado
(tecidos desenhados para -); braçadeiras de
matérias têxteis [presilha]; cama (colchas de -);
cama (mantas de -); cama (roupa de -); caminhos de
mesa; cânhamo (tecidos de -); cânhamo (tela de -);
capas [soltas] para móveis; capas de plástico para
móveis; capas para almofadas; capas para móveis,
de tecido; cheviotes [tecido]; chita [tecido]; coberta
ornamental para travesseiros; cobertas de cama;
cobertas de cama de papel; cobertores de cama;
colchas; colchões (capas para -); colchões
(protetores de -); cortinas de chuveiro de tecido ou
plástico; cortinas de matérias têxteis ou plásticas;
cortinas de tecidos transparentes; cotim [tecido leve
de linho ou algodão]; crepe [tecido]; crepom [tecido];
damasco [tecido]; descanso de garrafas e copos
[roupas de mesa]; droguete [estofo]; edredons;
entretelas; esparto [tecidos]; estamenha [tecido];
estampagem (tecidos de seda para -); etiquetas
[tecido]; fazendas não-tecidas [não urdidas]; feltro *;
fibra de vidro (tecidos de -) para uso têxtil; flanela
[tecido]; flanela higiênica; forros [têxteis]; forros de
matéria têxtil de chapéus; fronhas de travesseiros;
fustão; gaze [tecido]; guardanapos de mesa têxteis;
jérsei [tecido]; jogos americanos [exceto de papel];
juta (tecidos de -); lençóis [têxteis]; lenços de bolso
têxteis; lenços de tecido para remover maquiagem;
lingerie (tecidos para -); linho (tecido adamascado de
-); linho (tecidos de -); lonas [telas] para tapeçaria ou
para bordados; luvas para toalete; mantas de
viagem; marabu [tecido]; materiais filtrantes de
matérias têxteis; materiais têxteis; mobiliário (tecidos
para -) [estofamento]; molesquim [tecido]; morim
[tecido]; mosquiteiros; oleados [toalhas de mesa];
panos *; panos gomados exceto para papelaria;
panos para bilhar; panos para queijo; raiom; rami
(tecidos de -); reposteiros [cortinados de porta];
roupa de cama; roupa de cama, mesa e banho;
sacos de dormir; sapatos (tecido para forrar -); seda
[tecidos]; seda ou lã aveludada (tecido de -); sudário
[tecido]; tafetá [tecidos]; tapeçarias murais de
matérias têxteis; tecido adamascado de linho; tecido
de lã [estamenha]; tecido de lã frisado; tecido
grosseiro; tecido para calçados; tecido para vidro
[toalha]; tecidos *; tecidos de lã; tecidos desenhados
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para bordado; tecidos elásticos; tecidos imitação de
peles de animais; tecidos para uso têxtil; tela de
treliça; toalhas de mesa [exceto de papel]; toalhas
de rosto de matérias têxteis; toalhas têxteis; tricôs
[tecidos]; tule; veludo; zefir [tecido]; acolchoado
[roupa de cama]; acolchoado para móvel;
acolchoado usado como cobertura para cama;
acolchoado usado como protetor para berço; alpaca
[tecido]; apara de tecido; cambraia [tecido]; casimira
[tecido]; cassa [tecido muito fino, de linho ou de
algodão]; centro de mesa; cetim [tecido]; cobertura
de mesa [toalha]; cochinilha [tecido colorido];
cortinado; faixas têxteis; gabardine [tecido]; gorgorão
[tecido]; lona [tecido]; manta balística [tecido];
otomana [tecido]; panamá [tecido]; pano de copa;
pano de prato; pelúcia; percal [tecido de algodão];
percalina [tecido de algodão]; popelina sarja; roupas
de cama hipoalergênicas; sanefa para cortina e
persiana [têxtil]; sarjel [tecido grosso de lã]; tecido de
fibra sintética; tecido de gaze; tecido para mesa de
bilhar; tecido recamado; tussor [tecido fino, de seda
natural semelhante ao xantungue]; voile [tecido leve
e fino, em geral transparente];
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
No.905828089 28/01/2013
Tit.IDOL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E
ARMARINHO LTDA EPP (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14588511000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: IDOL

003

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: IDOL

CFE(4) 26.13.25
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde] - [informação
em]; academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde] - [consultoria em];
academia de ginástica (serviços de-) [treinamento
físico e para a saúde] - [assessoria em]; academia
de ginástica (serviços de-) [treinamento físico e para
a saúde]; desportivos (serviços de acampamentos -)
- [informação em]; desportivos (serviços de
acampamentos -) - [consultoria em]; desportivos
(serviços de acampamentos -) - [assessoria em];
desportivos (serviços de acampamentos -);
educação física - [informação em]; educação física [consultoria em]; educação física - [assessoria em];
educação física;
Procurador: ROQUE ALOÍSIO SCHARDONG

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alfinetes e agulhas [artigos de armarinho]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de cama,
mesa e banho; comércio (através de qualquer meio)
de botões [artigos de armarinho];
Procurador: CARLOS BASILIO DOS SANTOS
No.905828143 28/01/2013
003
Tit.ESTEIO EDITORA COMERCIO E PRESTACAO
DE SERVICOS LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01164836000194
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BARATO CULTURAL

No.905828119 28/01/2013
003
Tit.SANREI IMPORTADORA E EXPORTADORA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16403082000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RAZEL
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de fios e fibras para uso têxtil;
comércio (através de qualquer meio) de tecidos;
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 24 cama (mantas de -); cama, mesa e
banho (roupa de -); cobertas de cama; roupa de
cama; roupa de cama, mesa e banho;
Procurador: CARLOS BASILIO DOS SANTOS
No.905828097 28/01/2013
003
Tit.CLUB MED INDAIÁ LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04767717000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROYAL MED CARD
NCL(10) 35 cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados - [informação em]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados [consultoria em]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados - [assessoria em]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados;
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [informação em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [consultoria em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [assessoria em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos);
Procurador: GLAUCO ZOLINE
No.905828100 28/01/2013
Tit.GIVANILDO HOLANDA MATIAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28954299873
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEST TRAINER

003

No.905828127 28/01/2013
003
Tit.VIDEO ENG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05301921000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: VÍDEO ENGENHARIA

CFE(4) 27.5.22-23; 29.1.4; 29.1.8,11
NCL(10) 35 promoção de vendas [para terceiros];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828151 28/01/2013
003
Tit.TADEU CARVALHO DE CASTRO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07744738608
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Café Carmo de Minas
NCL(10) 30 café; café (bebidas à base de -); café
(bebidas de -) com leite; café (preparações vegetais
para uso como substitutos de-); café não torrado;
café em grão; café em pó; café solúvel;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828160 28/01/2013
Tit.THIBAUT LEURENT (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8942633
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FALE EQUUS COM JANA

CFE(4) 27.5.8
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos cinematográficos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
fotográficos; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens; comércio (através
de
qualquer
meio)
de
equipamento
de
processamento de dados e computadores [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de equipamento de processamento de dados
e computadores; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias;
Procurador: PIENEGONDA, MOREIRA &
ASSOCIADOS LTDA
No.905828135 28/01/2013
Tit.IDOL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E
ARMARINHO LTDA EPP (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14588511000180

003

003

CFE(4) 2.3.16; 3.3.1; 27.5.1
NCL(10) 41 animais (treinamento de -); espetáculos
(serviços de -); espetáculos ao vivo (apresentação
de -); instrução (serviços de -); organização de
competições
[educação
ou
entretenimento];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento]; serviços de instrução de
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[assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de sinalização;
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES

aulas de atividade física; treinamento prático
[demonstração];
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.

No.905828232 28/01/2013
Tit.RENAN CAMPOS LOPES (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 78597994487
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GLÓRIA AO SENHOR

No.905828178 28/01/2013
003
Tit.ASAAC - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E
ACOMPANHAMENTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66064916000113
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Pastoral Carcerária
NCL(10) 45 serviços de orientação espiritual e
filosófica, prestados a título de assistência social;
Procurador: JOSÉ DE JESUS FILHO
No.905828186 28/01/2013
Tit.KADU FESTAS LTDA - ME (BR/MA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16955980000116
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Kadu Festas Parque & Buffet

003

CFE(4) 7.1.1; 24.9.5; 27.5.1,27.5.9-10
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
competições
desportivas
(organização de -); concursos de beleza
(organização de -); conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos; festas
(planejamento de -); oficinas de trabalho
(organização e apresentação de -) [treinamento];
organização de bailes; organização de competições
[educação ou entretenimento]; organização de
competições desportivas; organização de concursos
de beleza; organização de desfiles de moda para
fins de entretenimento; organização de exposições
para fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de simpósios; planejamento de festas;
seminários (organização e apresentação de -);
simpósios (organização e apresentação de -); agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
aluguel de prédios/edificações transportáveis para
exposições, conferências, shows e eventos; aluguel
de salão de festas para eventos; aluguel de
utensílios para festas [aparelhos e decorações];
animação de festa; cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -); decoração de festa, cerimonial e
outros eventos; locutor de eventos; organização de
programas de intercâmbio cultural e educativo.;
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
sonorização de eventos para empresas e similares;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828194 28/01/2013
Tit.LOPES E CABRAL LTDA ME (BR/RR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10641524000115
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DROGARIA DO TRABALHADOR

003

CFE(4) 4.5.5; 26.1.16; 27.5.1; 29.1.12
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
material para curativos; comércio (através de
qualquer meio) de preparações farmacêuticas;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; drogaria
[comércio]; farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828208 28/01/2013
003
Tit.WILLIAM MERCAY (CO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8942072
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TELDIUX
NCL(10) 12 aéreos (veículos -); automóveis; bicicleta
a motor; bicicletas; carrocerias; carros esportivos;
carros motorizados; chassi de automóvel; chassi de
veículo; correntes de bicicletas, triciclos, etc;
motocicletas; triciclos; veículos elétricos;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905828216 28/01/2013
003
Tit.PEDRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11365431000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ARCOVERDE BUSINESS

CFE(4) 27.5.1,11
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial; agências imobiliárias; aluguel (serviços de
cobrança de -); aluguel de apartamentos; aluguel de
escritórios [imóveis]; arrendamento de fazendas;
arrendamento de imóveis; corretores imobiliários;
imobiliária (avaliação -); locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -); administração de
carteira locatícia; administração de condomínio;
aluguel de loja [imóvel]; assessoria, consultoria e
informação em administração de patrimônio;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária; comércio de imóveis; imóveis [compra e
venda de -];
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905828224 28/01/2013
003
Tit.ROBERVAL STEFANI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13772810861
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SignalGlo
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos de sinalização [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de sinalização [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos e instrumentos de sinalização -

003

CFE(4) 27.5.1; 27.5.4,27.5.9-10; 27.5.25
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes
para -); botas (canos de -); botas (ferragens para -);
botas (viras para -); botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados de madeira; calçados
em geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; ceroulas; chapéus
(armações de -); chapéus [chapelaria]; chapéus de
papel [vestuário]; chapéus, bonés etc; chinelos
[pantufas]; chuteiras de futebol (travas para -);
ciclistas (vestuário para -); cintas [roupa íntima];
cintos [vestuário]; cintos porta-moedas [vestuário];
colarinhos [vestuário]; colarinhos postiços; coletes;
coletes; coletes [roupa íntima]; coletes para pesca;
combinação [roupa íntima]; combinações [vestuário];
confeccionado (vestuário -); confeccionados (forros ) [parte de vestuário]; corpete; couro (roupas de -);
couro (roupas de imitação de -); cuecas; culotes para
bebês; dólmã [veste militar]; dólmã [veste militar];
dormir (máscaras para -); enxovais de bebês;
escapulários; espartilhos; esportes (botas para -) *;
esportes (sapatos para -) *; esqui (botas de -);
estolas de pele; faixas [vestuário]; faixas para a
cabeça [vestuário]; fantasia (roupas de -); ferragens
de metal para sapatos e botas; forros
confeccionados [parte de vestuário]; futebol (sapatos
de -); gabardines [vestuário]; galochas; galochas;
gáspeas para sapatos; ginástica (roupa para -)
[colante]; ginástica (sapatos para -); gorros;
gravatas; guarda-pós; impermeáveis (roupas -);
íntima (roupa -); jaquetas; jardineiras [vestuário];
jérseis [vestuário]; leggings [calças]; lenços de
pescoço; librés; ligas; ligas de meias; lingerie (fr.);
luvas [vestuário]; luvas de esqui; luvas sem dedos;
macacões; malhas [vestuário]; manípulos [estolas];
mantilhas; mantilhas; máscaras para dormir; meias;
meias; meias (calcanheiras para -); meias (ligas de ); meias absorventes de transpiração; meias-calças;
mitras [chapéus]; mitras [chapéus]; orelheiras
[vestuário]; palas de boné; palas para camisas;
paletós; palmilhas; papel (chapéus de -) [vestuário];
parcas; pele (estolas de -); pelerines; peles
[vestuário]; peliças; penhoar; pesca (coletes para -);
pescoço (lenços de -); pijamas; pijamas; plastrom;
polainas; polainas; polainas; polainas (presilhas para
-); ponchos; porta-moedas (cintos -) [vestuário]; praia
(roupas de -); presilhas para calças; presilhas para
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polainas; pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa
de baixo; roupa de baixo; roupa íntima; roupa para
ginástica; roupa para ginástica [colante]; roupas de
banho; roupas de couro; roupas de fantasia; roupas
de imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes para ); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; solidéus [barrete]; sudários
axilares;
suéteres;
sungas;
suspensórios;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
banho; toucas de natação; trajes; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; viras para botas e sapatos; xales; avental
descartável de uso não profissional; babador não
descartável; bandagem elástica [vestuário]; batina;
beca; bermuda para prática de esporte; biquíni;
blusa militar; boné; bota para operário; calçado
esportivo; calçado para uso profissional; calçados
para snowboarding; calção para banho; camisa para
militar; camisola; canga; carapuça [barrete cônico;
gorro]; casaco para operador; chinelo [vestuário
comum]; chuteira; cinta [vestuário comum]; cinta
para menstruação; cobertura descartável para
calçado; coturno; cravo para chuteira; culote [calça
para montaria]; echarpe; estolas; farda; fardão;
fraque; jaleco; lenço de lapela [parte anterior e
superior de um casaco voltada para fora]; maiô;
poncho;
quimono
[vestuário];
roupa
íntima
descartável; solado não ortopédico; spencer; sutiã
para postura sem finalidade terapêutica; tira (faixa)
para a cabeça; viseiras [chapelaria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828240 28/01/2013
003
Tit.PEDRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11365431000178
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEODORO SAMPAIO BUSINESS

CFE(4) 27.5.1,11
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial; agências imobiliárias; aluguel (serviços de
cobrança de -); aluguel de apartamentos; aluguel de
escritórios [imóveis]; arrendamento de fazendas;
arrendamento de imóveis; corretores imobiliários;
imobiliária (avaliação -); locação de apartamentos
(agências imobiliárias de -); administração de
carteira locatícia; administração de condomínio;
aluguel de loja [imóvel]; assessoria, consultoria e
informação em administração de patrimônio;
assessoria, consultoria e informação em avaliação
imobiliária; comércio de imóveis; imóveis [compra e
venda de -];
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905828259 28/01/2013
003
Tit.INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
OLIVEIRA E CAVALCANTE LTDA - ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11129083000130
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FLORASEPT
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia;
cosméticos; cremes cosméticos; desodorante
(sabonete -); desodorantes [perfumaria]; essenciais
(óleos -); óleos essenciais; perfumaria (produtos de ); perfumes; sabonetes; xampus;
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905828267 28/01/2013
Tit.ROBERTO AMARAL DE SOUZA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13993535000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: LINGERIES MINAS BELA

003

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 25 anáguas; banho (calções de -); cintas
[roupa íntima]; coletes [roupa íntima]; combinação
[roupa íntima]; cuecas; espartilhos; íntima (roupa -);
ligas de meias; lingerie (fr.); meias; meias-calças;
pijamas; robe; roupa de baixo; roupa íntima; roupas
de banho; roupas íntimas antitranspirantes; sutiãs;
biquíni; calção para banho; camisola; sutiã para
postura sem finalidade terapêutica;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905828275 28/01/2013
003
Tit.TUMI, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8833915
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TUMI ID LOCK
NCL(10) 18 arreios; baús [bagagem]; baús para
viagem; bengalas; bolsas de couro para embalagem;
bolsas de mão; bolsas de viagem; bolsas para
equipamentos esportivos*; caixas de couro ou de
cartão-couro; carteiras de bolso; chicotes; couro
(imitações de -); couro não trabalhado ou
semitrabalhado; estojos de cosméticos [nécessaire];
guarda-chuvas; guarda-sóis [sombrinhas]; malas de
roupas para viagem; malas de viagem; maletas para
documentos; mochilas; pastas [malas]; peles; peles
de animais; sacolas de compras; sacolas escolares;
selaria; valises; viagem (conjuntos de -) [artigos de
couro]; carteira para moeda; bolsas; bolsas*;
Prior.:11082609
30/07/2012 EM
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.
No.905828283 28/01/2013
Tit.JOSE LASARO DE OLIVEIRA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04710840000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: FASTER EXPRESS

003

CFE(4) 26.11.8; 27.5.5; 27.5.23; 29.1.12
NCL(10) 39 entrega de mercadorias; entrega de
pacotes; transporte; logística referente ao transporte
de carga;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828291 28/01/2013
003
Tit.SCALON E RODRIGUES LTDA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15427950000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TONHÃO BAR E RESTAURANTE
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [informação em]; auto-serviço (restaurantes de -) [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -) - [informação em]; bar (serviços de -) [consultoria em]; bar (serviços de -) - [assessoria
em]; bar (serviços de -); cafés [bares] - [informação
em]; cafés [bares] - [consultoria em]; cafés [bares] [assessoria em]; cafés [bares]; cafeterias [informação em]; cafeterias - [consultoria em];
cafeterias - [assessoria em]; cafeterias; cantinas [informação em]; cantinas - [consultoria em];
cantinas - [assessoria em]; cantinas; lanchonetes [informação em]; lanchonetes - [consultoria em];
lanchonetes - [assessoria em]; lanchonetes;
restaurantes - [informação em]; restaurantes [consultoria em]; restaurantes - [assessoria em];
restaurantes; restaurantes de auto-serviço [informação em]; restaurantes de auto-serviço [consultoria em]; restaurantes de auto-serviço [assessoria em]; restaurantes de auto-serviço;
assessoria, consultoria e informação em culinária [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em culinária - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em culinária [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em culinária; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento [informação em]; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento;
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [informação em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação; assessoria, consultoria e
informações sobre restaurante - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante
[consultoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
restaurante;
churrascaria
[restaurante] - [informação em]; churrascaria
[restaurante] - [consultoria em]; churrascaria
[restaurante] - [assessoria em]; churrascaria
[restaurante];
Procurador: WHINTER BORGES DO NASCIMENTO
FILHO
No.905828305 28/01/2013
Tit.CLAYTON CARDOSO DE SA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 32456848861
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Kymania K

003
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produção de espetáculos]; grupo musical [informação em]; grupo musical - [consultoria em];
grupo musical - [assessoria em]; grupo musical;
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [informação em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [consultoria em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [assessoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -) [informação em]; composição musical (serviços de -)
- [consultoria em]; composição musical (serviços de ) - [assessoria em]; composição musical (serviços de
-); discoteca (serviços de -) - [informação em];
discoteca (serviços de -) - [consultoria em]; discoteca
(serviços de -) - [assessoria em]; discoteca (serviços
de -); divertimento - [informação em]; divertimento [consultoria em]; divertimento - [assessoria em];
divertimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [informação em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -) - [consultoria em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [assessoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); espetáculos (serviços de -) - [informação
em]; espetáculos (serviços de -) - [consultoria em];
espetáculos (serviços de -) - [assessoria em];
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [informação em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [consultoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [assessoria em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -); festas (planejamento de -) - [informação em];
festas (planejamento de -) - [consultoria em]; festas
(planejamento de -) - [assessoria em]; festas
(planejamento de -); organização de bailes [informação em]; organização de bailes - [consultoria
em]; organização de bailes - [assessoria em];
organização de bailes; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [informação em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [consultoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [assessoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; planejamento de
festas - [informação em]; planejamento de festas [consultoria em]; planejamento de festas [assessoria em]; planejamento de festas; produção
de shows - [informação em]; produção de shows [consultoria em]; produção de shows - [assessoria
em]; produção de shows; produção musical [informação em]; produção musical - [consultoria
em]; produção musical - [assessoria em]; produção
musical; agente artístico; literário e cultural [promotor
de evento] - [informação em]; agente artístico;
literário e cultural [promotor de evento] - [consultoria
em]; agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento] - [assessoria em]; agente artístico; literário e
cultural [promotor de evento]; assessoria, consultoria
e informação em entretenimento [lazer] - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer]; banda de
música [serviços de entretenimento] - [informação
em]; banda de música [serviços de entretenimento] [consultoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [assessoria em]; banda de música
[serviços de entretenimento]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [informação em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [assessoria em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [informação em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [consultoria em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [assessoria em]; empresário [organização e

No.905828313 28/01/2013
Tit.RODRIGO FLECK (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95116532020
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MegaHair Profissional
NCL(10) 03 cosméticos;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905828321 28/01/2013
Tit.GONÇALVES E VOSS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09569124000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: C & Z DO BRASIL

003

CFE(4) 5.7.2; 27.5.9-10
NCL(10) 30 arroz;
Procurador: MARCA BRAZIL MARCAS E
PATENTES LTDA
No.905828348 28/01/2013
003
Tit.EMANUEL COM. DE TINTAS E MATERIAL
PARA SERIGRAFIA IMP. E EXP.LTDA (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04393618000110
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: gaúcho's silk & sign

CFE(4) 12.1.9; 27.5.1
NCL(10) 20 andadores para bebês; aparadores
[bufê]; armários; armários [guarda-louças]; armários
para medicamentos; armários para toalhas [móveis];
arquivos [móveis]; balcões; bancos [móveis];
banquinhos para os pés; baú para brinquedos;
berços; biombos; cabides; camas *; carrinhos
[mobiliário]; carrinhos de chá; carrinhos de servir à
mesa [móveis]; carteiras [móveis]; casinhas para
animais domésticos; cavaletes [mobiliário]; cercados
para bebê; cestaria; cômodas com gavetas; divãs;
divisórias de madeira para móveis; escrivaninhas;
espreguiçadeiras [cadeiras]; garrafeiras; guardalouças; jardineiras [móveis]; mesas *; mesas com
rodinhas para computadores; mesas de massagem;
mesas de metal; mesas para datilografia; móbiles
[decoração]; móveis de metal; móveis para
escritório; pedestais para vasos de flores;
penteadeiras; pesca (cestos de -) [samburás];
poltronas; porta-chapéus; porta-livros [móveis];
porta-revistas; prateleiras para armazenagem;
prateleiras para arquivos [móveis]; prateleiras para
máquinas de escrever; prateleiras para móveis;
racks (ingl.); sofás; suportes para guarda-chuvas;
tranças de palha; varas para cortinas; viveiros de
criação; arca; armário bar; balaio; banqueta [móvel];
banquinho [móvel]; bufê [mobiliário]; bureau
[escrivaninha com gaveta]; cadeira de armar para
praia e camping; cadeira de balanço; cadeira ou
poltrona [mobiliário]; cadeira para bebê; cama
[mobiliário]; cama de armar para camping; cama
guarda-roupa; cama para animal; cama-beliche;
cama-mesa [mobiliário]; camiseiro [mobiliário];
carrinho para eletrodoméstico [mobiliário]; carro
prateleira para armazenar talher, prato e copo
[mobiliário]; chaveiro [porta-chave, parte do
mobiliário]; estantes [móveis]; estrado para cama;
moisés [cesta para carregar criança]; móvel
modulado; porta-cd [móvel]; sofá-cama; trocador de
fralda portátil [mobiliário]; viveiro para pássaro;
divisórias [móveis];
Procurador: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS
BADAN
No.905828330 28/01/2013
Tit.LINEU PINZON - ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88424585000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ARROZ DONAZITA

CFE(4) 7.3.1; 7.3.9; 16.3.11; 20.5.25; 20.7.5
NCL(10) 02 alumínio (pó de -) para pintura; alumínio
(tintas de -); cal (branco de -); calçado (tintas para -);
cerâmica (tintas para -); copal; copal (verniz de -);
corante (madeira -); emulsões de prata [pigmentos];
esmaltes
[vernizes];
esmaltes
para
tintas;
espessantes para tintas; fogo (tintas à prova de -);
gravura (tinta para -); impressoras e fotocopiadoras
(cartuchos de toner [cheios] para -); lacas (redutores
para -); madeira (revestimento para -) [tintas];
madeira (tinturas para -); metais em folhas para
pintores, decoradores, impressores e artistas;
pigmentos; pintura a têmpera; preparações
antiferrugem
[para
conservação];
proteção
(revestimento de -) para chassis de veículos;
proteção de metais (preparações para -); redutores
para
lacas;
redutores
para
tintas;
tetos
(revestimentos para -) [tintas]; tintas *; tintas [toner]
para fotocopiadoras; tintas à prova de fogo; tintas de
tipografia; tintas para cerâmica; tintas para couro;
vernizes *; zarcão; azul de prússia [tinta]; azul
ultramar [tinta]; corante para pintura; massa corrida;
tinta anti-corrosiva; tinta de emulsão; tinta em pó;
tinta luminosa; verniz para calçado;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828356 28/01/2013
Tit.COMERCIO DE ROUPAS MONTEIRO
BARRETO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35788157000108
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PONTHION masculino

003

CFE(4) 2.1.25; 27.5.1

003
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NCL(10) 25 bermudas; botas *; calçados *; calçados
em geral *; calças; calças compridas; camisa (punho
de -); camisas; camisetas; casacos [vestuário];
chapéus [chapelaria]; chapéus, bonés etc; cintos
[vestuário]; coletes; coletes [roupa íntima]; cuecas;
espartilhos; faixas [vestuário]; faixas para a cabeça
[vestuário]; gravatas; jaquetas; jérseis [vestuário];
lenços de pescoço; luvas [vestuário]; macacões;
meias; meias-calças; paletós; peles [vestuário];
pijamas; roupa de baixo; roupas de couro; roupas de
imitação couro; saias; sapatos (antiderrapantes para
-); sobretudos [vestuário]; sungas; suspensórios;
sutiãs; ternos; trajes; vestuário *; xales; boné;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828372 28/01/2013
003
Tit.JOSÉ VICTOR HOLANDA PONTES (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03978107333
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: HOTZ

CFE(4) 26.1.16; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços
de
-);
lanchonetes;
restaurantes;
churrascaria [restaurante];
Procurador: BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL
S/C LTDA
No.905828380 28/01/2013
Tit.ALPAR TECNOLOGIA LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07806940000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BOLSA POR MÉRITO

003

CFE(4) 27.5.1,17
NCL(10) 16 jornais; livros; periódicos; revistas
[periódicos];
revistas
em
quadrinhos;
kits
educacionais, compreendendo livros e cassetes de
áudio, embalados como uma unidade; kits
educacionais, compreendendo livros e cds ou dvds,
embalados como uma unidade; kits educacionais,
compreendendo
livros
e
mídia
magnética,
embalados como uma unidade; livro didático;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905828399 28/01/2013
Tit.ABRIL S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44597052000162
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CYBERDINOS

003

CFE(4) 27.5.1; 27.5.4,6
NCL(10) 16 almanaques; atlas; cartas, cartões, etc *;
catálogos; circulares; cromolitografias; cromos;
decalcomania; desenhar (artigos para -); desenhar
(instrumentos para -); desenhos impressos; escrever
(artigos para -); escritório (materiais de -), exceto
móveis; figurinhas, exceto para jogos; folhetos;
fotografias [impressos]; fotogravuras; gráficas
(reproduções -); gravuras; imagens [representações
gráficas]; impressos [gravuras]; jornais; livros;
material didático [exceto aparelhos]; material escolar
[papelaria]; papelão (artigos de -); papelaria (artigos
de -); periódicos; plantas [impressos]; prospectos;
publicações impressas; recortes (álbuns de -);
representações gráficas; reproduções gráficas;
revistas [periódicos]; adesivo para álbum de
figurinha; anuário; compilação de obra literária;
diário; dicionário; enciclopédia; publicações em
fascículos impressos; testes, exercícios ou provas de
inteligência (material impresso);
Procurador: LAURA CRISTINA SANCHES
COLUCCI
No.905828402 28/01/2013
Tit.ALPAR TECNOLOGIA LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07806940000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BOLSA POR MÉRITO

No.905828429 28/01/2013
Tit.ALPAR TECNOLOGIA LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07806940000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: COLÉGIO MV1 TOTAL

003

003

CFE(4) 27.5.1,17
NCL(10) 41 ensino (serviços de -) - [informação em];
ensino (serviços de -) - [consultoria em]; ensino
(serviços de -) - [assessoria em]; ensino (serviços de
-); escolas em regime de internato - [informação em];
escolas em regime de internato - [consultoria em];
escolas em regime de internato - [assessoria em];
escolas em regime de internato; universidade
[serviço de educação] - [informação em];
universidade [serviço de educação] - [consultoria
em]; universidade [serviço de educação] [assessoria em]; universidade [serviço de educação];
escolas (serviços de -) [educação] - [informação em];
escolas (serviços de -) [educação] - [consultoria em];
escolas (serviços de -) [educação] - [assessoria em];
escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905828410 28/01/2013
Tit.ALPAR TECNOLOGIA LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07806940000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: COLÉGIO MV1 TOTAL

CFE(4) 27.5.1,17
NCL(10) 16 jornais; livros; periódicos; revistas
[periódicos];
revistas
em
quadrinhos;
kits
educacionais, compreendendo livros e cassetes de
áudio, embalados como uma unidade; kits
educacionais, compreendendo livros e cds ou dvds,
embalados como uma unidade; kits educacionais,
compreendendo
livros
e
mídia
magnética,
embalados como uma unidade; livro didático;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA

CFE(4) 27.5.1,17
NCL(10) 41 ensino (serviços de -) - [informação em];
ensino (serviços de -) - [consultoria em]; ensino
(serviços de -) - [assessoria em]; ensino (serviços de
-); escolas em regime de internato - [informação em];
escolas em regime de internato - [consultoria em];
escolas em regime de internato - [assessoria em];
escolas em regime de internato; universidade
[serviço de educação] - [informação em];
universidade [serviço de educação] - [consultoria
em]; universidade [serviço de educação] [assessoria em]; universidade [serviço de educação];
escolas (serviços de -) [educação] - [informação em];
escolas (serviços de -) [educação] - [consultoria em];
escolas (serviços de -) [educação] - [assessoria em];
escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905828437 28/01/2013
Tit.ALPAR TECNOLOGIA LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07806940000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SISTEMA MV1 TOTAL

003

003

CFE(4) 27.5.1,17
NCL(10) 16 jornais; livros; periódicos; revistas
[periódicos];
revistas
em
quadrinhos;
kits
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educacionais, compreendendo livros e cassetes de
áudio, embalados como uma unidade; kits
educacionais, compreendendo livros e cds ou dvds,
embalados como uma unidade; kits educacionais,
compreendendo
livros
e
mídia
magnética,
embalados como uma unidade; livro didático;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905828445 28/01/2013
Tit.ALPAR TECNOLOGIA LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07806940000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SISTEMA MV1 TOTAL

003

CFE(4) 27.5.1,17
NCL(10) 41 ensino (serviços de -) - [informação em];
ensino (serviços de -) - [consultoria em]; ensino
(serviços de -) - [assessoria em]; ensino (serviços de
-); escolas em regime de internato - [informação em];
escolas em regime de internato - [consultoria em];
escolas em regime de internato - [assessoria em];
escolas em regime de internato; cursos livres
[ensino] - [informação em]; cursos livres [ensino] [consultoria em]; cursos livres [ensino] - [assessoria
em]; cursos livres [ensino]; universidade [serviço de
educação] - [informação em]; universidade [serviço
de educação] - [consultoria em]; universidade
[serviço de educação] - [assessoria em];
universidade [serviço de educação]; escolas
(serviços de -) [educação] - [informação em]; escolas
(serviços de -) [educação] - [consultoria em]; escolas
(serviços de -) [educação] - [assessoria em]; escolas
(serviços de -) [educação];
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905828461 28/01/2013
Tit.ALPAR TECNOLOGIA LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07806940000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: INSTITUTO LATINO EAD

003

CFE(4) 1.17.2; 1.17.4; 26.11.1; 27.5.1,17
NCL(10) 16 impressas (publicações -); jornais; livros;
periódicos;
publicações
impressas;
revistas
[periódicos];
revistas
em
quadrinhos;
kits
educacionais, compreendendo livros e cassetes de
áudio, embalados como uma unidade; kits
educacionais, compreendendo livros e cds ou dvds,
embalados como uma unidade; kits educacionais,
compreendendo
livros
e
mídia
magnética,
embalados como uma unidade; publicações em
fascículos impressos;
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905828470 28/01/2013
Tit.ALPAR TECNOLOGIA LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07806940000111

Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTITUTO LATINO EAD

003

CFE(4) 1.17.2; 1.17.4; 26.11.1; 27.5.1,17
NCL(10) 41 ensino (serviços de -) - [informação em];
ensino (serviços de -) - [consultoria em]; ensino
(serviços de -) - [assessoria em]; ensino (serviços de
-); escolas em regime de internato - [informação em];
escolas em regime de internato - [consultoria em];
escolas em regime de internato - [assessoria em];
escolas em regime de internato; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]
[informação
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; cursos livres [ensino] [informação em]; cursos livres [ensino] - [consultoria
em]; cursos livres [ensino] - [assessoria em]; cursos
livres [ensino]; universidade [serviço de educação] [informação em]; universidade [serviço de educação]
- [consultoria em]; universidade [serviço de
educação] - [assessoria em]; universidade [serviço
de educação]; escolas (serviços de -) [educação] [informação em]; escolas (serviços de -) [educação] [consultoria em]; escolas (serviços de -) [educação] [assessoria em]; escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE
OLIVEIRA
No.905828488 28/01/2013
003
Tit.CENTERNOX COMERCIAL DE AÇO LTDA
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14297356000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CENTERNOX

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1; 27.5.8; 27.5.10,17
NCL(10) 06 alumínio; colunas metálicas para
edificações; construção (materiais de metal para
reforço de -); construção (painéis de metal para -);
construção civil (vigas de metal para -); construções
de metal; construções transportáveis de metal;
edificações (revestimento de metal para -); escoras
de metal; ferragens de metal [pequenas] *; ferragens
de metal para janelas; ferragens para construção;
ferragens para edificações; ferragens para portas;
ferro fundido, bruto ou semitrabalhado; ferro, bruto
ou semitrabalhado; guarnições de metal para
janelas; guarnições de metal para móveis;
guarnições de metal para portas; ligas de metal
comum; lingüetas de metal; materiais de metal para
construção;
metais
comuns,
brutos
ou
semitrabalhados; reforço de construção (materiais de
metal para -); revestimento de metal para
construções e edificações; revestimento de metal
para paredes e muros [construção]; tubos de aço;
tubos de metal; vigas de metal; vigas de metal para

construção civil; vigas de metal para escadas; aço;
viga metálica;
Procurador: RAPHAEL MARINHO DE ALENCAR
No.905828496 28/01/2013
003
Tit.EDVALSON JOSE ANTONIALLI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58233768000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRANGULÃO
NCL(10) 29 açúcar (frutas cobertas com -); ajvar
[pimentão em conserva]; albumina para uso
culinário; albuminoso (leite -); algas (extratos de -)
para uso alimentar; alginatos para uso culinário; alho
em conserva; alimentos à base de peixe; aloe vera
[babosa] para alimentação humana; amêndoas
moídas; amendoim (manteiga de -); amendoins
processados; anchovas; animal (tutano -) para uso
alimentar; arenques; atum; aves não vivas; azeite de
oliva para uso alimentar; azeitonas em conserva;
bacon; banha de porco para uso alimentar; batata
em flocos; batatas chips com baixo teor de gordura;
batatas fritas; batatas fritas; bebidas lácteas [onde o
leite predomina]; bolinhos de batata; caça (carne de
-); cacau (manteiga de -); cacau (manteiga de -);
caldo; caldo (preparações para fazer -); caldos
concentrados; caldos de vegetais para cozinha;
camarões [não vivos]; caracol (ovos de -) [para
consumo]; carne; carne (molhos de -); carne de
porco; carne em conserva; carne enlatada; carnes
salgadas; cascas [raspas] de frutas; caviar; cebolas
em conserva; charcutaria; charcutaria; chouriços de
sangue; chucrute; clara de ovos; coalho; coco
(gordura de -); coco (manteiga de -); coco (óleo de -);
coco seco; cogumelos em conserva; colza (óleo de -)
para uso alimentar; compotas; concentrados (caldos
-); concentrados (consomês -); consomê; consomês
concentrados; creme batido; creme chantilly;
crisálidas do bicho-da-seda, para consumo humano;
cristalizadas (frutas -); croquetes; crustáceos [não
vivos]; egg nog, não alcoólico; ervilhas em conserva;
extratos de carne; farinha de peixe para consumo
humano; feijões em conserva; fermentos láticos para
uso culinário; fígado; fígado (patê de -); filé de peixe;
flocos (batata em -); fritas (batatas -); fritas (batatas ); fruta (pedaços de -); frutas (geléias de -); frutas
(polpa de -); frutas (saladas de -); frutas cobertas
com açúcar; frutas congeladas; frutas conservadas
em álcool; frutas cozidas; frutas cristalizadas; frutas
em conserva; frutas enlatadas; frutas, legumes e
verduras cozidos; frutas, legumes e verduras em
conserva; frutas, legumes e verduras secos;
gelatina; geléias de frutas cítricas; geléias para uso
alimentar; gema de ovos; gengibre (compotas de -);
gergelim (óleo de -); girassol (óleo de -) para uso
alimentar; gordura de coco; gorduras (misturas
contendo -) para fatias de pão; gorduras
comestíveis;
gorduras
comestíveis
(matérias
gordurosas para fabricação de -); grão-de-bico
(pasta de -); grãos de soja, em conserva, para uso
alimentar; ictiocola [cola de peixe] para uso
alimentar; iogurte; iogurte; kefir [bebida láctea];
koumys [bebida láctea]; koumys [bebida láctea];
lagostas [não vivas]; lagostas [não vivas]; lagostas
[não vivas]; lagostins [não vivos]; lagostins-do-rio
[não vivos]; laticínios; lecitina para uso culinário;
legumes (saladas de -); legumes enlatados; leite;
leite albuminoso; leite de soja [substituto do leite];
lentilhas em conserva; manteiga; manteiga (creme
de -); manteiga de amendoim; manteiga de cacau;
manteiga de cacau; manteiga de coco; margarina;
mariscos [não vivos]; mariscos [não vivos];
mexilhões [não vivos]; milho (óleo de -); milk shakes
[bebidas à base de leite]; mousses de peixe;
mousses de vegetais; nabo silvestre comestível
(óleo de -); nata [laticínios]; ninhos de pássaros
comestíveis; noz de palma (óleo de -) para uso
alimentar; nozes preparadas; óleo de linhaça para
uso culinário; óleo de milho; óleo de palmeira para
uso alimentar; óleos comestíveis; ossos (óleo
comestível de -); ostras [não vivas]; ovas de peixe
processadas; ovos *; ovos de caracol [para
consumo]; ovos em pó; oxicoco (molho de -)
[compota]; pastas de fígado; patê de fígado; pectina
para uso culinário; pedaços de fruta; peixe
(alimentos à base de -); peixe (filé de -); peixe em
conserva; peixe em salmoura; peixe enlatado;
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pepinos em conserva; pepinos-do-mar [não vivos];
pescado [não vivo]; picles; picles de legumes
cortados em pequenos pedaços; pó (ovos em -);
pólen preparado para alimentação; polpas de frutas;
preparações para sopas [frutas, legumes e
verduras]; presunto; purê de maçã; purê de tomate;
quefir [bebida láctea]; queijos; raspas [cascas] de
frutas; saladas de frutas; saladas de legumes;
salgadas (carnes -); salmão; salmoura (peixe em -);
salsicha em pasta; salsichas; sangue (chouriços de ); sardinhas; sebo para uso alimentar; sementes de
girassol processadas; sementes processadas; soja
(leite de - ) [substituto do leite]; sopa (preparações
para fazer -); sopas; sopas (preparações para -)
[frutas, legumes e verduras]; soro de leite; taíne
[massa de gergelim]; tâmaras; tofu; tomate (suco de
-) para cozinha; tripas; trufas em conserva; tutano
animal para uso alimentar; uvas secas [passas];
vegetais para cozinha (caldos de -); alho (óleo de-)
[comestível]; almôndega; arraia [carne de -]; ave em
conserva; azeite de dendê; bacalhau; banana;
bananada; bebidas lácteas fermentadas; bolo de
carne; bucho comestível; cafta; caldo de ave para
cozinha; caldo de carne para cozinha; caldo de fruto
do mar para cozinha; caldo de legume para cozinha;
caldo de peixe para cozinha; camarão em conserva;
camarão não vivo; cápsula de alga marinha para uso
alimentar; cápsula de cartilagem de tubarão para
complemento alimentar; cápsula de gelatina pura
para uso alimentar; cápsula de óleo vegetal para uso
alimentar; caranguejo; carne de cabrito; carne de
carneiro; carne de ovelha; carne de rã; carne fresca;
caviar [ova de peixe]; cenoura em conserva; charque
ou carne seca; chispe [pé de porco]; chouriço;
coalhada; coalho de queijo; coco ralado; codorna;
complemento/ suplemento alimentar à base de
frutas [não medicinal]; costela; costelinha; creme de
leite; croquete, exceto salgadinho; doce de leite;
embutido [frios]; enzimas para consumo humano;
escargô; feijão em conserva [ou ensacado]; frios
[embutido]; frutos do mar; gurjão de peixe;
hambúrguer de carne; hambúrguer de peixe; legume
em conserva; leite condensado; leite de arroz; leite
de coco; leite em pó; língua; lingüiça; lombo; lula;
manteiga de alho; manteiga de cacau, usada em
confeitaria; marmelada; medalhão de peixe; milho
em conserva; molho de carne; molusco em
conserva; moqueca; mortadela; nabo; óleo de alho;
óleo de canola; óleo de caroço de algodão
[comestível]; óleo de copaíba; óleo de espirulina;
óleo de lecitina [comestível]; óleo de soja; ossobuco;
ova de peixe preparada para consumo; ovo
desidratado; ovo em conserva; ovo fresco; ovo para
alimentação; paio; palmito (em conserva); pasta de
carne; pasta de gergelim; patê com ovo e carne;
patê de carne; patê de peixe; pé de porco [chispe];
pele de porco frita [torresmo]; petiscos à base de
soja [alimentos em que a soja é predominante]; pó
de cebola; pó para milk-shake à base de leite; polpa
de tomate; polvo; preparados, complementos e
suplementos alimentares à base de albumina;
preparados,
complementos
e
suplementos
alimentares à base de proteína; rabada [de boi, de
porco ou de vitela]; requeijão; rim; salame; seleta de
legume em conserva; siri
[não vivo]; soja
caramelizada doce [alimentos em que a soja é
predominante]; tatuí [não vivo]; terrine de ave; terrine
de carne; terrine de crustáceo; terrine de molusco;
terrine de peixe; tomate em conserva; tomate seco;
torrone; vegetal em conserva; vôngole; barras de
cereais; compotas; kimchi [alimento à base de
vegetais fermentados]; leite condensado; molhos
para massas alimentares; prostokvasha [leite
coalhado]; ryazhenka [leite fermentado e cozido no
forno];
smetana
[creme
azedo];
vegetais
fermentados (alimento à base de -) [kimchi];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828500 28/01/2013
003
Tit.MARIO SERGIO DE SOUZA OFICINA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11242705000131
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MEGA MOTOS
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CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas] - [informação em]; compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras empresas] - [consultoria em]; compras para
terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
serviços para outras empresas] - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação ao consumidor
sobre produtos e respectivos preços, através de
websites, em conexão com comércio realizado pela
internet - [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de aparelhos de locomoção por terra, por ar
ou por água - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra,
por ar ou por água - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por
água; comércio (através de qualquer meio) de
lubrificantes - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de lubrificantes - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de lubrificantes
- [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de partes
e componentes de aparelhos de locomoção por
terra, por ar ou por água; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de veículos
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de veículos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de partes e componentes de veículos;
comércio (através de qualquer meio) de veículos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de veículos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de veículos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
veículos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828518 28/01/2013
Tit.ELISA OLIVEIRA BRANCO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13217368000158
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BABYNAUTA

003

CFE(4) 4.7
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828526 28/01/2013
003
Tit.CENTERNOX COMERCIAL DE AÇO LTDA
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14297356000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTERNOX

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1; 27.5.8; 27.5.10,17
NCL(10) 37 consultoria na área de construção civil;
informação
sobre
reparos;
instalação
de
equipamentos de cozinha; instalação de portas e
janelas; instalação, manutenção e reparo de
máquinas; isolamento (serviços de -) para
edificações; janelas (instalação de portas e - );
montagem de andaimes; portas e janelas (instalação
de - ); reparos (informação sobre -); restauração de
mobiliário; serviços de isolamento para edificações;
assessoria, consultoria e informações sobre
montagem/construção de estrutura predial; calefação
(instalação, reparo e manutenção de equipamentos
de - ); construção e reparação em colocação de
calha; construção e reparação em colocação de
cerca de arame; construção e reparação em
colocação de esquadria; ferramentaria manual
[reparação, montagem e construção]; reconstrução
de construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício,
ou parte dele, que se reconstruiu ou reformou];
serralheria [conserto]; serviços de sinalização
[instalação, manutenção e construção];
Procurador: RAPHAEL MARINHO DE ALENCAR
No.905828534 28/01/2013
003
Tit.MARINA GASPAROTO DO AMARAL GURGEL
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17413855000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Vanilla Nail Bar
NCL(10) 44 salões de beleza; estética facial e
corporal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828550 28/01/2013
011
Tit.WYLLIAN JOSE COUTINHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14434411000108
*O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
DA UNIÃO (GRU) RELATIVA AO PRESENTE
PEDIDO FOI REALIZADO FORA DO EXPEDIENTE
BANCÁRIO OU EM DATA POSTERIOR AO ENVIO
DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO. EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO MANUAL DO
USUÁRIO DO SISTEMA E-MARCAS, APRESENTE,
POR MEIO DE FORMULÁRIO ESPECÍFICO
(CÓDIGO DE SERVIÇO 338), CÓPIA DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO, CONTENDO
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NÚMERO DA GRU, DATA/HORA DA OPERAÇÃO
BANCÁRIA E AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
LEGÍVEIS.
Procurador: O PRÓPRIO.

Marca: ICCONNE incorporação construção
consultoria e novos negócios ltda

No.905828577 28/01/2013
003
Tit.CENTERNOX COMERCIAL DE AÇO LTDA
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14297356000143
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CENTERNOX

CFE(4) 26.1.18; 27.5.1; 27.5.8; 27.5.10,17
NCL(10) 11 acessórios moldados para fornalhas;
acessórios moldados para fornos; água (instalações
de aquecimento de -); água ou gás (acessórios de
regulagem para aparelhos e canos de -); armações
metálicas para fornos; barras de fornalha; barras de
grelha; chaminés (canos de -); churrasqueiras;
cozinha (exaustores para -); cozinhar (aparelhos e
instalações para -); cozinhar (grelhas para -);
cromatografia (aparelhos de -) [para uso industrial];
exaustores para cozinha; fornalha (barras de -);
fornalhas (acessórios moldados para -); fornalhas
(aparelhos de carregamento para -); fornalhas
[lareiras]; fornos (acessórios moldados para -);
fornos (armações metálicas para -); fornos (suportes
para -); lavanderia (caldeiras de -); regulagem
(acessórios de -) para aparelhos e canos de água ou
gás; segurança (acessórios de -) para aparelhos e
canos de água ou gás; serpentinas [partes de
instalações de destilação, aquecimento ou
resfriamento]; tubos de caldeira para instalações de
aquecimento; tubos flamejantes para a indústria do
petróleo; tubos flamejantes para uso em refinarias de
petróleo; tubos luminosos para iluminação; tubos
para caldeiras de aquecimento; tubos para
descargas elétricas, para iluminação; ventilação
(dutos de -); cúpula; exaustor elétrico de uso
doméstico; forno e fornalha industrial;
Procurador: RAPHAEL MARINHO DE ALENCAR
No.905828607 28/01/2013
Tit.TANIA REGINA DA SILVA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04776292882
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: AGIRH

CFE(4) 26.4.4
NCL(10) 09 programas
download];
Procurador: O PRÓPRIO.

de

computador

003

[para

No.905828631 28/01/2013
003
Tit.ICCONNE INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO
CONSULTORIA E NOVOS NEGÓCIOS LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11587259000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 27.1.2; 29.1.13
NCL(10) 37 assentamento de tijolos - [informação
em]; assentamento de tijolos - [consultoria em];
assentamento de tijolos - [assessoria em];
assentamento de tijolos; construção * - [informação
em]; construção * - [consultoria em]; construção * [assessoria em]; construção *; construção civil
(supervisão de trabalhos de -) - [informação em];
construção civil (supervisão de trabalhos de -) [consultoria em]; construção civil (supervisão de
trabalhos de -) - [assessoria em]; construção civil
(supervisão de trabalhos de -); consultoria na área
de construção civil - [consultoria em]; consultoria na
área de construção civil - [assessoria em];
consultoria na área de construção civil; demolição de
edificações - [informação em]; demolição de
edificações - [consultoria em]; demolição de
edificações - [assessoria em]; demolição de
edificações; informação sobre construção [informação em]; informação sobre construção [consultoria em]; informação sobre construção [assessoria em]; informação sobre construção;
informação sobre reparos - [informação em];
informação sobre reparos - [consultoria em];
informação sobre reparos - [assessoria em];
informação sobre reparos; instalação de portas e
janelas - [informação em]; instalação de portas e
janelas - [consultoria em]; instalação de portas e
janelas - [assessoria em]; instalação de portas e
janelas; janelas (instalação de portas e - ) [informação em]; janelas (instalação de portas e - ) [consultoria em]; janelas (instalação de portas e - ) [assessoria em]; janelas (instalação de portas e - );
montagem de andaimes - [informação em];
montagem de andaimes - [consultoria em];
montagem de andaimes - [assessoria em];
montagem de andaimes; papel de parede
(colocação de-) - [informação em]; papel de parede
(colocação de-) - [consultoria em]; papel de parede
(colocação de-) - [assessoria em]; papel de parede
(colocação de-); pintura, de interior e de exterior [informação em]; pintura, de interior e de exterior [consultoria em]; pintura, de interior e de exterior [assessoria em]; pintura, de interior e de exterior;
piscinas (manutenção de - ) - [informação em];
piscinas (manutenção de - ) - [consultoria em];
piscinas (manutenção de - ) - [assessoria em];
piscinas (manutenção de - ); reboco (serviços de -) [informação em]; reboco (serviços de -) - [consultoria
em]; reboco (serviços de -) - [assessoria em]; reboco
(serviços de -); serviços de carpintaria - [informação
em]; serviços de carpintaria - [consultoria em];
serviços de carpintaria - [assessoria em]; serviços de
carpintaria; aplicação de tinta e impermeabilizante [informação
em];
aplicação
de
tinta
e
impermeabilizante - [consultoria em]; aplicação de
tinta e impermeabilizante - [assessoria em];
aplicação de tinta e impermeabilizante; assessoria
consultoria e informação em construções [informação
em];
assessoria
consultoria
e
informação em construções - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em construções
- [assessoria em]; assessoria consultoria e
informação em construções; assessoria, consultoria
e informação em pintura de prédios - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em pintura
de prédios - [assessoria em]; assessoria, consultoria
e informação em pintura de prédios; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [informação em]; assessoria,

consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em serviços de
revestimentos; assessoria, consultoria e informação
em supervisão de construção - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em supervisão
de construção - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em supervisão de
construção; assessoria, consultoria e informações
sobre montagem/construção de estrutura predial [informação em]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial - [consultoria em]; assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção de estrutura predial [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; carpintaria - [informação em];
carpintaria - [consultoria em]; carpintaria [assessoria em]; carpintaria; construção e reparação
de obra civil - [informação em]; construção e
reparação de obra civil - [consultoria em]; construção
e reparação de obra civil - [assessoria em];
construção e reparação de obra civil; reconstrução
de construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício,
ou parte dele, que se reconstruiu ou reformou] [informação em]; reconstrução de construção [ato ou
efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, que se
reconstruiu ou reformou] - [consultoria em];
reconstrução de construção [ato ou efeito de
reconstruir; edifício, ou parte dele, que se reconstruiu
ou reformou] - [assessoria em]; reconstrução de
construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou
parte dele, que se reconstruiu ou reformou];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828682 28/01/2013
003
Tit.JUNIO EUSTAQUIO GOMES SOUSA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05966551693
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Rottina Hurbana

CFE(4) 27.5.25
NCL(10) 41 composição musical (serviços de -);
produção musical; banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828690 28/01/2013
003
Tit.EDENNA JULIANA DA COSTA SOARES
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04850888941
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Acompanhantes Porto Velho
NCL(10) 35 espaço publicitário (aluguel de -); mala
direta (publicidade por -); preparação de colunas
publicitárias; propaganda; publicidade; publicidade
on-line em rede de computadores; assessoria
promocional, consultoria e informação sobre
propaganda; assessoria, consultoria e informação
em publicidade e propaganda através de qualquer
meio; assessoria, consultoria e informação sobre
publicidade através de mala direta; publicidade por
qualquer meio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828704 29/01/2013
Tit.EDENNA JULIANA DA COSTA SOARES
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04850888941
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

003
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Marca: Acompanhantes Pvh
NCL(10) 35 aluguel de espaço publicitário; aluguel
de tempo de publicidade em meios de comunicação;
espaço publicitário (aluguel de -); mala direta
(publicidade por -); publicidade; publicidade on-line
em rede de computadores; assessoria, consultoria e
informação em publicidade e propaganda através de
qualquer meio; publicidade por qualquer meio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828720 29/01/2013
Tit.ARLEI FERNANDO PINHEIRO RIBEIRO
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53642805000
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Imobiliaria WBrasil
NCL(10) 36 agências imobiliárias;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905828739 29/01/2013
003
Tit.LILIAN EVELINE DE ANDRADE 37026819810
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14852601000137
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UNISSEXY

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 administração comercial - [assessoria
em]; administração comercial; administração de
empresa - [assessoria em]; administração de
empresa; administração de holding [tipo de empresa]
- [assessoria em]; administração de holding [tipo de
empresa];
agenciamento
de
mercadoria
[intermediação] - [assessoria em]; agenciamento de
mercadoria [intermediação]; assessoria, consultoria
e informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
relojoaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de relojoaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de bijuteria - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
óleos essenciais - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de óleos essenciais;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos de perfumaria; comércio (através
de qualquer meio) de roupas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; franchising (venda e licenciamento

de -), tratando-se de administração de negócios em
franchising - [assessoria em]; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising; franchising [sistema pelo
qual empresa detentora de uma marca registrada,
processo patenteado de produção ou direitos
similares concede a outras empresas licença de
utilização dessas marcas ou processos, sob certas
condições - administração de ne - [assessoria em];
franchising [sistema pelo qual empresa detentora de
uma marca registrada, processo patenteado de
produção ou direitos similares concede a outras
empresas licença de utilização dessas marcas ou
processos, sob certas condições - administração de
ne; gestão de franquia - [assessoria em]; gestão de
franquia;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905828755 29/01/2013
003
Tit.GEIA ASSESSORIA EM PROJETOS DE MEIO
AMBIENTE LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13885418000175
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GEIA AMBIENTAL

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 42 campos petrolíferos (levantamentos em ); geológicas (pesquisas -) - [consultoria em];
geológicas (pesquisas -) - [assessoria em];
geológicas (pesquisas -); geológicas (prospecções -)
- [consultoria em]; geológicas (prospecções -) [assessoria em]; geológicas (prospecções -);
levantamentos geológicos - [consultoria em];
levantamentos geológicos - [assessoria em];
levantamentos geológicos; pesquisa no campo de
proteção ambiental - [consultoria em]; pesquisa no
campo de proteção ambiental - [assessoria em];
pesquisa no campo de proteção ambiental;
pesquisas geológicas - [consultoria em]; pesquisas
geológicas - [assessoria em]; pesquisas geológicas;
prospecções geológicas - [consultoria em];
prospecções geológicas - [assessoria em];
prospecções
geológicas;
proteção
ambiental
(pesquisa no campo de - ) - [consultoria em];
proteção ambiental (pesquisa no campo de - ) [assessoria em]; proteção ambiental (pesquisa no
campo de - ); geologia [estudo e pesquisa]; pesquisa
geológica - [consultoria em]; pesquisa geológica [assessoria em]; pesquisa geológica;
Procurador: ADILSON GABARDO

geológicas (pesquisas -); geológicas (prospecções -)
- [consultoria em]; geológicas (prospecções -) [assessoria em]; geológicas (prospecções -);
levantamentos geológicos - [consultoria em];
levantamentos geológicos - [assessoria em];
levantamentos geológicos; pesquisa no campo de
proteção ambiental - [consultoria em]; pesquisa no
campo de proteção ambiental - [assessoria em];
pesquisa no campo de proteção ambiental;
pesquisas geológicas - [consultoria em]; pesquisas
geológicas - [assessoria em]; pesquisas geológicas;
prospecções geológicas - [consultoria em];
prospecções geológicas - [assessoria em];
prospecções
geológicas;
proteção
ambiental
(pesquisa no campo de - ) - [consultoria em];
proteção ambiental (pesquisa no campo de - ) [assessoria em]; proteção ambiental (pesquisa no
campo de - ); pesquisa geológica - [consultoria em];
pesquisa geológica - [assessoria em]; pesquisa
geológica;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905828771 29/01/2013
003
Tit.MAQ-CONNECTION REPRESENTACOES E
LOCACAO DE MAQUINAS OPERATRIZ (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17271654000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAQ CONNECTION

CFE(4) 5.1.16; 27.5.1
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de máquinas;
comércio (através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; representação comercial [ompi];
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905828780 29/01/2013
Tit.PANIFICADORA KAROA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80604200000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: KAROÁ

003

No.905828763 29/01/2013
003
Tit.GEIA ASSESSORIA EM PROJETOS DE MEIO
AMBIENTE LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13885418000175
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

CFE(4) 26.13.25
NCL(10) 42 geológicas (pesquisas -) - [consultoria
em]; geológicas (pesquisas -) - [assessoria em];

CFE(4) 5.7.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 30 alimentares (massas -); amêndoas
(bolinhos ou biscoitos de -); bebidas à base de café;
bebidas à base de chá; bebidas à base de
chocolate; biscoitos; biscoitos amanteigados;
biscoitos de água e sal; bolachas; bolos; bombons;
brioches; cacau (produtos de -); café; café (bebidas
à base de -); café (bebidas de -) com leite; cereais
(lanches à base de -); chá (bebidas à base de -);
chá*; cheeseburgers [sanduíches]; chocolate;
chocolate (bebidas à base de -); comestíveis
(gelados -); confeitos *; doces [confeitos]; doces*;
empadas [tortas]; frutas (geléias de -) [confeitos];
gelado (chá -); gelado (iogurte -); gelados
comestíveis; geléia real; geléias de frutas [confeitos];
iogurte gelado; massas [alimentares]; massas
alimentares; massas com ovos [talharim]; mel;
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Marca: A ALAN MODA INFANTIL

mousses de chocolate; pãezinhos; panquecas; pão;
pizzas; pudins; quiches; ravióli; real (geléia -);
sanduíches; sorvetes; tortas; waffles; brigadeiro,
cajuzinho e quindim; cajuzinho, brigadeiro
e
quindim; empada; empadão; esfiha; goiabada;
lasanha; nhoque; pastel; quibe; quindim, brigadeiro
e cajuzinho; salgadinho, exceto croquete;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905828798 29/01/2013
003
Tit.UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60665981000118
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: FRUTAXX SAL DE FRUTA

CFE(4) 1.15.21; 27.5.1
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
medicamentos para uso veterinário;
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 26.1.5; 27.5.25
NCL(10) 35 compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas]; consultoria em organização de negócios;
importação-exportação (agências de -); informação
comercial (agências de -); organização de feiras para
fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas
[para terceiros]; publicidade; agenciamento de
mercadoria [intermediação]; assessoria, consultoria
e informações sobre franchising [gestão comercial];
gestão de franquia;
Procurador: GUERRA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
No.905828836 29/01/2013
Tit.EXPERT-ELETRONIC INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15384292000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EXPERT-ELETRONIC

003

No.905828801 29/01/2013
003
Tit.MARCELINA RESTAURANTE LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17227717000173
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARMINA

CFE(4) 1.5.1; 27.5.1,25
NCL(10) 09 circuitos impressos; circuitos integrados;
placas de circuito impresso; plaquetas para circuitos
integrados;
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ
CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905828810 29/01/2013
003
Tit.RIC INTERNATIONAL CORPORATION
ADMINISTRADORA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00529080000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OVERLOVE
NCL(10) 03 cosméticos;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905828828 29/01/2013
Tit.SPANISH AGROQUALITY FOOD, SL (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8942056
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPERIENCING SPAIN

No.905828844 29/01/2013
Tit.CALÇADOS CLIPASSOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09502750000136
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DAMRE

003

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 25 alpercatas; botas *; botinas; calçados *;
calçados em geral *; galochas; sandálias; calçado
esportivo; chinelo [vestuário comum]; chuteira;
coturno;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905828852 29/01/2013
Tit.LUZINETE SOARES DE ARRUDA SILVA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07433346000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 2.5.2; 26.1.1; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antitranspirantes (roupas íntimas -);
armações de chapéus; artigos de malha [vestuário];
automobilistas
(vestuário
para
-);
aventais
[vestuário]; axilares (sudários -); babadouros, exceto
de papel; bandanas; banho (calções de -); banho
(chinelos de -); banho (roupas de -); banho (roupões
de -); banho (toucas de -); bermudas; biqueiras;
blazers [vestuário]; boa [estola de plumas]; bolsos;
bolsos para roupas; boné (palas de -); bonés;
cachecóis; calçados *; calças; calças compridas;
calções de banho [sungas]; camisa (punho de -);
camisas; camisas (palas para -); camisas (peitilhos
de -); camisetas; camisetas (peitilhos de -); capotes;
capuzes [vestuário]; casacos [vestuário]; ceroulas;
chapéus [chapelaria]; chapéus, bonés etc; chinelos
[pantufas]; ciclistas (vestuário para -); cintas [roupa
íntima]; cintos [vestuário]; cintos porta-moedas
[vestuário];
colarinhos
[vestuário];
colarinhos
postiços; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
combinação [roupa íntima]; combinações [vestuário];
confeccionado (vestuário -); confeccionados (forros ) [parte de vestuário]; corpete; couro (roupas de -);
couro (roupas de imitação de -); cuecas; culotes para
bebês; dormir (máscaras para -); enxovais de bebês;
espartilhos; esportes (sapatos para -) *; estolas de
pele; faixas [vestuário]; faixas para a cabeça
[vestuário]; fantasia (roupas de -); forros
confeccionados [parte de vestuário]; gabardines
[vestuário]; ginástica (roupa para -) [colante]; gorros;
gravatas; guarda-pós; impermeáveis (roupas -);
íntima (roupa -); jaquetas; jardineiras [vestuário];
jérseis [vestuário]; leggings [calças]; lenços de
pescoço; librés; ligas; ligas de meias; lingerie (fr.);
luvas [vestuário]; luvas sem dedos; macacões;
malhas [vestuário]; manípulos [estolas]; mantilhas;
mantilhas; máscaras para dormir; meias; meias;
meias (calcanheiras para -); meias (ligas de -); meias
absorventes
de
transpiração;
meias-calças;
orelheiras [vestuário]; palas de boné; palas para
camisas; paletós; palmilhas; parcas; pele (estolas de
-); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pescoço (lenços de -); pijamas; pijamas; plastrom;
polainas; polainas; polainas; ponchos; porta-moedas
(cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -); pulôveres;
punhos de camisa; robe; roupa de baixo; roupa de
baixo; roupa íntima; roupa para ginástica; roupa para
ginástica [colante]; roupas de banho; roupas de
couro; roupas de fantasia; roupas de imitação couro;
roupas íntimas absorventes de transpiração; roupas
íntimas antitranspirantes; roupões de banho; saias;
saias-calças;
sáris;
sarongues;
sobretudos
[vestuário]; solidéus [barrete]; sudários axilares;
suéteres; sungas; suspensórios; suspensórios;
sutiãs; ternos; togas; toucas de banho; toucas de
natação; trajes; trajes de banho; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; véus [vestuário]; xales;
babador não descartável; baby-doll; bandagem
elástica [vestuário]; beca; bermuda para prática de
esporte; biquíni; boné; calça para equitação;
camisola; canga; carapuça [barrete cônico; gorro];
chinelo [vestuário comum]; cinta [vestuário comum];
cinta para menstruação; culote [calça para montaria];
echarpe; estolas; farda; fardão; fraque; jaleco; lenço
de lapela [parte anterior e superior de um casaco
voltada para fora]; maiô; poncho; quimono
[vestuário]; spencer; sutiã para postura sem
finalidade terapêutica; tira (faixa) para a cabeça;
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Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905828860 29/01/2013
Tit.EXPERT-ELETRONIC INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15384292000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EXPERT-ELETRONIC

003

NCL(10) 29 aves não vivas; carne; salsichas; carne
fresca;
Procurador: CARLOS EDUARDO PARREIRA DE
OLIVEIRA
No.905828933 29/01/2013
Tit.EXPERT-ELETRONIC INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15384292000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPERT-ELETRONIC

CFE(4) 1.5.1; 27.5.1,25
NCL(10) 11 elétricas (lâmpadas -); elétricas
(lâmpadas -); lâmpadas; lâmpadas; lâmpadas
elétricas; lâmpadas elétricas; lâmpadas elétricas;
lâmpadas elétricas;
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ
No.905828879 29/01/2013
Tit.PANIFICADORA KAROA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80604200000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: KAROÁ

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06069921000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ST SAMA TREVISO

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 assentamento de tijolos; construção *;
construção civil (supervisão de trabalhos de -);
consultoria na área de construção civil; demolição de
edificações; instalação de portas e janelas; pintura,
de interior e de exterior; supervisão de trabalhos de
construção civil; assessoria, consultoria e informação
em pintura de prédios; assessoria, consultoria e
informações
sobre
montagem/construção
de
estrutura predial; construção e reparação de obra
civil; construção e reparação em colocação de
alvenaria; construção e reparação em colocação de
calha; construção e reparação em colocação de
esquadria; construção e reparação em colocação de
piso; perfuração do solo; reconstrução de construção
[ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele,
que se reconstruiu ou reformou]; terraplanagem;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905828917 29/01/2013
003
Tit.MASTER AQUECIMENTO LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14650101000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MASTER AQUECIMENTO

CFE(4) 5.7.2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 43 cafeterias; lanchonetes; cestas de café
da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação];
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905828887 29/01/2013
003
Tit.MAQ-CONNECTION REPRESENTACOES E
LOCACAO DE MAQUINAS OPERATRIZ (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17271654000152
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAQ CONNECTION

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de aquecimento; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de refrigeração;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de ventilação;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA

003

CFE(4) 1.5.1; 27.5.1,25
NCL(10) 35 aluguel de escritório virtual [aluguel de
equipamentos e material de escritório e fornecimento
de serviços de escritório]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de aquecimento;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de cozimento; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de produção de vapor; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
refrigeração; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de secagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de controle (inspeção); comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens; comércio (através de qualquer meio) de
cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de escovas;
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas; comércio (através de qualquer meio) de
máquinas de calcular; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de escrever; comércio (através
de qualquer meio) de máquinas ferramentas;
comércio (através de qualquer meio) de material
para a fabricação de escovas; representação
comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ
No.905828941 29/01/2013
003
Tit.MARILENE DE FATIMA DA MOTTA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00031023940
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SAÚDE FEMMINI

No.905828925 29/01/2013
003
Tit.AVEBOM-INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02719035000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: BELACHICKEN brazilian top quality

CFE(4) 2.3.8; 2.3.23; 5.7.13; 27.5.1
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde]; aulas de
ginástica; educação física; serviços de instrução de
aulas de atividade física; serviços de personal trainer
[serviços de academia de ginástica]; assessoria,
consultoria e informação em educação física; yoga e
yogaterapia, meditação e filosofia da índia, sendo
atividade desenvolvida em academias de ginástica;
Procurador: ANTONIO DERSEU CANDIDO DE
PAULA

CFE(4) 5.1.16; 27.5.1
NCL(10) 37 aluguel de equipamento de construção;
instalação, manutenção e reparo de máquinas;
automação industrial [instalação e manutenção de
máquinas]; aluguel de ferramentas pneumáticas;
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905828909 29/01/2013
Tit.SAMA TREVISO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA (BR/SP)

003
CFE(4) 3.7.3; 3.7.21; 24.1.25; 26.13.25; 27.5.1
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No.905828950 29/01/2013
003
Tit.BIÓ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
DE CAFÉ LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13010791000182
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: aracafé

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 30 café; café (bebidas à base de -); café
(bebidas de -) com leite; café (preparações vegetais
para uso como substitutos de-); café (sucedâneos de
-); café não torrado; sucedâneos de café; café em
grão; café em pó; café solúvel;
Procurador: SÁVIO FARIA NEVES
No.905828968 29/01/2013
Tit.RODRIGO QUEIROZ SILVÉRIO (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02437046151
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Cosmopolitan bartenders

003

CFE(4) 11.3.1; 27.5.1
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
Procurador: RENATA AMORIM DE OLIVEIRA
No.905828976 29/01/2013
003
Tit.MASTER AQUECIMENTO LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14650101000112
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MASTER AQUECIMENTO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 37 ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -); instalação e reparo de aparelhos
elétricos; instalação e reparo de equipamentos de
aquecimento; instalação e reparo de equipamentos
de refrigeração; instalação, manutenção e reparo de
máquinas; reparação de equipamento de gás
[serviço de manutenção e reparo];
Procurador: CARLOS EDUARDO GOMES DA
SILVA
No.905828984 29/01/2013
003
Tit.BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23000728821
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Revista Caravela

NCL(10) 16 almanaques; revistas
apostila para fim educacional;
Procurador: O PRÓPRIO.

[periódicos];

No.905828992 29/01/2013
003
Tit.AVEBOM-INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02719035000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: BELACHICKEN brazilian top quality

CFE(4) 3.7.3; 3.7.21; 24.1.15; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de alimentos para
animais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de alimentos para animais; comércio (através
de qualquer meio) de animais vivos - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de animais
vivos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de animais vivos - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de animais
vivos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios - [informação em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios;
Procurador: CARLOS EDUARDO PARREIRA DE
OLIVEIRA
No.905829000 29/01/2013
Tit.EXPERT-ELETRONIC INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15384292000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPERT-ELETRONIC

003

No.905829026 29/01/2013
003
Tit.INNOVATUS TECNOLOGIA LTDA EPP (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05823111000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MESSAGEX

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1,27.5.9-10
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; mala direta (publicidade por
-);
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
No.905829034 29/01/2013
003
Tit.EMPÓRIO FESTA SOLUÇÕES PARA EVENTOS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05283285000139
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: empório cenografia

CFE(4) 1.5.1; 27.5.1,25
NCL(10) 37 computadores (instalação, manutenção
e reparo de -); informação sobre reparos; instalação
de equipamentos de cozinha; instalação e reparo de
aparelhos elétricos; instalação, manutenção e reparo
de máquinas; instalação, manutenção e reparo de
máquinas e equipamentos de escritório; manutenção
de aparelhos fotográficos; reparo e manutenção de
projetor de filmes; assessoria, consultoria e
informação em reparo e manutenção de utensílios
domésticos; assistência técnica e manutenção de
computador [hardware]; conserto de aparelho de
som de veículo; conserto de aparelho fotográfico;
instalação e conserto de telefone; instalação,
manutenção e conserto de computador [hardware];
manutenção de equipamentos elétricos;
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ
No.905829018 29/01/2013

Tit.EMPÓRIO FESTA SOLUÇÕES PARA EVENTOS
LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05283285000139
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EMPÓRIO CENOGRAFIA
NCL(10) 41 aluguel de cenários para palco; aluguel
de cenários para shows; cenários para palco
(aluguel de -); cenários para shows (aluguel de -);
conferências (organização e apresentação de -);
congressos (organização e apresentação de -);
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; simpósios (organização e apresentação
de -); aluguel de prédios/edificações transportáveis
para exposições, conferências, shows e eventos;
cenografia (serviços de -);
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 41 aluguel de cenários para palco; aluguel
de cenários para shows; cenários para palco
(aluguel de -); cenários para shows (aluguel de -);
conferências (organização e apresentação de -);
congressos (organização e apresentação de -);
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; organização e apresentação
de colóquios; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários; organização e apresentação de
simpósios; simpósios (organização e apresentação
de -); aluguel de prédios/edificações transportáveis
para exposições, conferências, shows e eventos;
cenografia (serviços de -);
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[consultoria em]; perícia contábil - [assessoria em];
perícia contábil; perícia técnica na área contábil [informação em]; perícia técnica na área contábil [consultoria em]; perícia técnica na área contábil [assessoria em]; perícia técnica na área contábil;
serviços de fatura [emissão de notas fiscais] [informação em]; serviços de fatura [emissão de
notas fiscais] - [consultoria em]; serviços de fatura
[emissão de notas fiscais] - [assessoria em]; serviços
de fatura [emissão de notas fiscais];
Procurador: IMPERIO DAS MARCAS SERVICOS
DOCUMENTAIS LTDA - ME

Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905829050 29/01/2013
003
Tit.POLICOM CABOS E CONECTORES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00413540000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GERP IP

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1,27.5.9-10
NCL(10) 38 serviços de correio de voz; transmissão
de mensagens e de imagens por meio de
computador; aluguel de caixas postais eletrônicas
para e-mail;
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA

CFE(4) 3.7.5; 3.7.24; 27.5.1
NCL(10) 09 acumuladores (caixas de -) [baterias];
acumuladores elétricos; alarmes *; antenas;
aparelhos para medição; baterias de alta tensão;
bobinas elétricas; cabos coaxiais; cabos de fibra
óptica; cabos de ignição para motores; cabos
elétricos; cabos elétricos (mangas de junção para -);
caixas de distribuição [eletricidade]; caixas de
distribuição [eletricidade]; câmeras cinematográficas;
câmeras de vídeo; capacidade (medidores de -);
capacitores
[condensadores
elétricos];
cinematográficas (câmeras -); coaxiais (cabos -);
coletores
elétricos;
condensadores
elétricos
[capacitores]; condutores elétricos; condutos de
eletricidade
[eletrodutos];
condutos
elétricos
(material para -) [fios, cabos]; conectores
[eletricidade]; conexões elétricas; conexões para
linhas elétricas; conjuntores; contadores [medidores];
contatos
elétricos;
conversores
elétricos;
densímetros; densitômetros; disjuntores; distribuição
(consoles de -) [eletricidade]; elétrica (indicadores de
perda -); elétricas (conexões -); fibra óptica (cabos
de -); fibras ópticas; fios (conectores de -)
[eletricidade]; fios de ligas metálicas [fio de fusível];
fios elétricos; fios magnéticos; fios para identificação
para fios elétricos; fios telefônicos; fios telegráficos;
fusível (fios de -); identificação (fios para -) para fios
elétricos; identificadores para fios elétricos;
indicadores de quantidade; indutores [eletricidade];
instalações elétricas para controle remoto de
operações industriais; interruptores cronométricos
automáticos; interruptores elétricos; junção (caixas
de -) [eletricidade]; junção (mangas de -) para cabos
elétricos; ligas metálicas (fios de -) [fio de fusível];
máscaras para proteção *; medidores; medidores;
medidores (aparelhos elétricos -); monitorar
(aparelhos elétricos para -); painéis de controle
[eletricidade]; painéis de distribuição; precisão
(aparelhos medidores de -); prumo (fios de -);
quadros de distribuição [eletricidade]; quantidade
(indicadores de -); relés elétricos; segurança (redes
de -); sinais eletrônicos (transmissores de -); sinais,
luminosos
ou
mecânicos;
transformadores
[eletricidade]; transmissores de sinais eletrônicos;
adaptador [elemento elétrico básico]; adaptador
[eletricidade - parte de aparelho]; alarme de
segurança; aparelho de gravação de vídeo; aparelho
de proteção contra variação de tensão; aparelho de
resistência; aparelho elétrico para comutação;
aparelho ou instrumento de aferição; aparelho ou
instrumento de controle; aparelho ou instrumento de
proteção; aparelho ou instrumento de segurança;
cabina de distribuição de eletricidade; condensador
elétrico [capacitor];
Procurador: SIGILO`S MARCAS E PATENTES S/C
LTDA.
No.905829069 29/01/2013
003
Tit.INNOVATUS TECNOLOGIA LTDA EPP (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05823111000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MESSAGEX

No.905829107 29/01/2013
003
Tit.EXPERT-ELETRONIC INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15384292000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EXPERT-ELETRONIC CONNECTING THE
WORLD

No.905829077 29/01/2013
003
Tit.SPAZIO DESIGN ACESSORIOS PARA MOVEIS
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03446391000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SPAZIO DESIGN

CFE(4) 1.5.1; 27.5.1,25
NCL(10) 09 circuitos impressos; circuitos integrados;
placas de circuito impresso; plaquetas para circuitos
integrados;
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ

CFE(4) 29.1.4,6
NCL(10) 40 encomenda (montagem de materiais sob
-) [para terceiros]; montagem de materiais sob
encomenda [para terceiros];
Procurador: BRENDA TAIS PEREIRA
No.905829085 29/01/2013
003
Tit.ACADEMIA ENCONTRO LTDA - ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13979800000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACADEMIA ENCONTRO
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde]; academias
[educação]; aulas de ginástica; competições
desportivas (organização de -); educação (serviços
de -); educação física; informações sobre educação
[instrução]; informações sobre entretenimento [lazer];
informações sobre recreação; organização de
competições desportivas; prático (treinamento -)
[demonstração];
provimento
de
instalações
desportivas; serviços de instrução de aulas de
atividade física; treinamento prático [demonstração];
academia de dança; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em educação
física; cursos livres [ensino]; personal trainer;
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.905829093 29/01/2013
003
Tit.MORAES LEME CONTABILIDADE LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15466540000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MORAES LEME CONSULTORIA
CONTABIL
NCL(10) 35 contabilidade - [informação em];
contabilidade - [consultoria em]; contabilidade [assessoria
em];
contabilidade;
assessoria,
consultoria e informação em contabilidade [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em contabilidade - [consultoria em];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
contabilidade - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em contabilidade; perícia
contábil - [informação em]; perícia contábil -

No.905829115 29/01/2013
003
Tit.SEGREDOS E INSPIRAÇÕES COMÉRCIO DE
BOLACHAS ARTESANAIS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17164293000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Segredos e Inspirações
NCL(10) 30 alimentares (massas -); alimentos
farináceos; biscoitos amanteigados; bolachas; bolos;
Procurador: RODRIGO MARTINS NAVES
No.905829123 29/01/2013
003
Tit.VERI & FREITAS RESTAURANTE LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10935523000183
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RESTAURANTE URANO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: ANA PAULA BARBOSA NAHES
No.905829131 29/01/2013
003
Tit.GIULIANA ROMANO COMÉRCIO E
CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA - ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07707412000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GIULIANA ROMANNO
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Tit.LOJA AZUL E ROSA CONFECÇÕES LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05895501000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AZUL & ROSA MODA INFANTIL E
GESTANTE

CFE(4) 25.12.25; 27.5.1
NCL(10) 41 televisão (programas de entretenimento
de -);
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905829204 29/01/2013
003
Tit.MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61074175000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Seguro RESIDENCIAL Empreendedor

CFE(4) 26.4.2
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de roupas;
Procurador: CLAUDINEY DE ANGELO
No.905829140 29/01/2013
003
Tit.FCGL TURISMO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14599626000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PREÇO & CLASSE
NCL(10) 39 assessoria, consultoria e informação em
viagem e turismo - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em viagem e turismo [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em viagem e turismo - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905829158 29/01/2013
003
Tit.INNOVATUS TECNOLOGIA LTDA EPP (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05823111000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: LOKELO

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de bijuteria; comércio
(através de qualquer meio) de carpetes e tapetes;
comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de
malas e bolsas de viagem; comércio (através de
qualquer meio) de produtos de perfumaria; comércio
(através de qualquer meio) de produtos têxteis;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias
murais; comércio (através de qualquer meio) de
tecidos; comércio (através de qualquer meio) de
utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905829182 29/01/2013
003
Tit.ROSELI DA DALT PEREIRA E CIA LTDA - ME
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17414578000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Smart Sul

CFE(4) 26.4.1-2; 26.13.25; 27.5.1
NCL(10)
41
promotor
de
eventos
artísticos/culturais];
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA

No.905829212 29/01/2013
Tit.SARAIVA COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10662159000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TEMPER MAIS SABOR E SAÚDE

003

[se

No.905829166 29/01/2013
003
Tit.UNIVERSIDADE DO CAVALO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05543101000122
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: UNIVERSIDADE DO CAVALO The Horse
University

CFE(4) 26.13.25
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de papelaria;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905829190 29/01/2013
003
Tit.FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO
PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61914891000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: SEU PEDIDO É UMA ORDEM

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 08 alicates; canivetes; cutelaria *; cutelos
[facas]; facas *; tesoura para poda; tesouras
[instrumentos manuais]; estilete; facão;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905829174 29/01/2013

CFE(4) 26.11.1; 27.5.10
NCL(10) 36 seguro contra acidentes - [informação
em]; seguro contra acidentes - [consultoria em];
seguro contra acidentes - [assessoria em]; seguro
contra acidentes; seguros - [informação em]; seguros
- [consultoria em]; seguros - [assessoria em];
seguros; seguros contra incêndio - [informação em];
seguros contra incêndio - [consultoria em]; seguros
contra incêndio - [assessoria em]; seguros contra
incêndio; seguros de vida - [informação em]; seguros
de vida - [consultoria em]; seguros de vida [assessoria em]; seguros de vida; assessoria,
consultoria e informação especializada em matéria
de previdência privada; pecúlio - [informação em];
pecúlio - [consultoria em]; pecúlio - [assessoria em];
pecúlio;
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA

003

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.3
NCL(10) 29 amêndoas moídas; amendoim (manteiga
de -); amendoins processados; anchovas; azeite de
oliva para uso alimentar; azeitonas em conserva;
batata em flocos; batatas fritas; carne em conserva;
carne enlatada; cebolas em conserva; cogumelos
em conserva; cristalizadas (frutas -); ervilhas em
conserva; feijões em conserva; flocos (batata em -);
fritas (batatas -); frutas cristalizadas; frutas em
conserva; frutas enlatadas; frutas, legumes e
verduras cozidos; frutas, legumes e verduras em
conserva; frutas, legumes e verduras secos;
legumes enlatados; lentilhas em conserva; alho (óleo
de-) [comestível]; azeite de dendê; cenoura em
conserva; feijão em conserva [ou ensacado]; legume
em conserva; manteiga de alho; milho em conserva;
óleo de soja; palmito (em conserva); pó de cebola;
tomate em conserva; tomate seco; vegetal em
conserva;
Procurador: ADILSON GABARDO

RPI 2214 de 11/06/2013

No.905829220 29/01/2013
Tit.CY AUDIO SYSTEM SS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03734604000150
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CRIADECK
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003

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1-3
NCL(10) 41 aluguel de câmeras de vídeo [assessoria em]; aluguel de câmeras de vídeo;
aluguel de cenários para palco - [assessoria em];
aluguel de cenários para palco; aluguel de cenários
para shows - [assessoria em]; aluguel de cenários
para shows; aluguel de equipamento de áudio [assessoria em]; aluguel de equipamento de áudio;
aluguel de equipamento de jogos - [assessoria em];
aluguel de equipamento de jogos; aluguel de
equipamentos para gravação de som - [assessoria
em]; aluguel de equipamentos para gravação de
som; aluguel de equipamentos para iluminação de
teatro ou estúdios de televisão - [assessoria em];
aluguel de equipamentos para iluminação de teatro
ou estúdios de televisão; aluguel de filmes
cinematográficos - [assessoria em]; aluguel de filmes
cinematográficos; aluguel de projetores e acessórios
para cinema - [assessoria em]; aluguel de projetores
e acessórios para cinema; colóquios (organização e
apresentação de -) - [assessoria em]; colóquios
(organização e apresentação de -); concursos de
beleza (organização de -) - [assessoria em];
concursos de beleza (organização de -); congressos
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
congressos (organização e apresentação de -);
equipamentos desportivos (aluguel de -) [exceto
veículos]
[assessoria
em];
equipamentos
desportivos (aluguel de -) [exceto veículos];
equipamentos para gravação de som (aluguel de -) [assessoria em]; equipamentos para gravação de
som (aluguel de -); exposições (organização de -)
para fins culturais ou educativos - [assessoria em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos; festas (planejamento de -) - [assessoria
em]; festas (planejamento de -); locação de espaços
para prática de esporte - [assessoria em]; locação de
espaços para prática de esporte; museus
(provimento de instalações para -) [apresentações e
exposições] - [assessoria em]; museus (provimento
de instalações para -) [apresentações e exposições];
organização de concursos de beleza - [assessoria
em]; organização de concursos de beleza;
organização de desfiles de moda para fins de
entretenimento - [assessoria em]; organização de
desfiles de moda para fins de entretenimento;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [assessoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos;
organização e apresentação de colóquios [assessoria em]; organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de
conferências - [assessoria em]; organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos - [assessoria em];
organização e apresentação de congressos;
planejamento de festas - [assessoria em];
planejamento de festas; projetores e acessórios para
cinema (aluguel de -) - [assessoria em]; projetores e
acessórios para cinema (aluguel de -); aluguel de
equipamento de lazer - [assessoria em]; aluguel de
equipamento de lazer; aluguel de material para trilha
e acampamento - [assessoria em]; aluguel de
material para trilha e acampamento; aluguel de
prédios/edificações transportáveis para exposições,
conferências, shows e eventos - [assessoria em];
aluguel de prédios/edificações transportáveis para

exposições, conferências, shows e eventos; aluguel
de salão de festas para eventos - [assessoria em];
aluguel de salão de festas para eventos; aluguel de
utensílios para festas [aparelhos e decorações] [assessoria em]; aluguel de utensílios para festas
[aparelhos e decorações]; cerimonial de eventos
(serviços relativos ao -) - [assessoria em]; cerimonial
de eventos (serviços relativos ao -); decoração de
festa, cerimonial e outros eventos - [assessoria em];
decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
sonorização - [assessoria em]; sonorização;
sonorização de eventos para empresas e similares [assessoria em]; sonorização de eventos para
empresas e similares;
Procurador: SOLIMAR JERONIMO BERTOLETTO
No.905829239 29/01/2013
003
Tit.EXPERT-ELETRONIC INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15384292000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: EXPERT-ELETRONIC CONNECTING THE
WORLD

CFE(4) 1.5.1; 27.5.1,25
NCL(10) 11 elétricas (lâmpadas -); lâmpadas;
lâmpadas elétricas; lâmpadas elétricas;
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ

CFE(4) 26.4.1; 27.5.1
NCL(10) 25 aventais [vestuário]; banho (roupas de ); banho (roupões de -); bermudas; blazers
[vestuário]; bonés; cachecóis; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisas;
camisetas; casacos [vestuário]; cintos [vestuário];
coletes; confeccionado (vestuário -); ginástica (roupa
para -) [colante]; íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; leggings [calças]; lingerie (fr.);
macacões; malhas [vestuário]; meias; meias-calças;
parcas; pijamas; polainas; roupa de baixo; roupa
íntima; roupa para ginástica; roupa para ginástica
[colante]; roupas de banho; roupas de imitação
couro; roupões de banho; saias; saias-calças;
sungas; sutiãs; ternos; trajes; trajes de banho;
vestuário *; bermuda para prática de esporte; biquíni;
calção para banho; camisola; canga; jaleco; maiô;
Procurador: PERCY FORTUNA
No.905829280 29/01/2013
003
Tit.MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61074175000138
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Seguro RESIDENCIAL
MicroEmpreendedor

No.905829247 29/01/2013
003
Tit.INNOVATUS TECNOLOGIA LTDA EPP (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05823111000111
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE EVENTOS

CFE(4) 26.13.25; 27.5.1
NCL(10) 35 promotor de eventos [se comerciais];
Procurador: SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
No.905829255 29/01/2013
003
Tit.LEONARDO SOARES TITO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17474294000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Embaixadores do Galo
NCL(10) 25 bonés; camisas; uniformes; vestuário *;
boné;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905829271 29/01/2013
Tit.ROBERTO LEMMERTZ (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89181572000128
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

003

CFE(4) 26.11.1; 27.5.10
NCL(10) 36 seguro contra acidentes - [informação
em]; seguro contra acidentes - [consultoria em];
seguro contra acidentes - [assessoria em]; seguro
contra acidentes; seguros - [informação em]; seguros
- [consultoria em]; seguros - [assessoria em];
seguros; seguros contra incêndio - [informação em];
seguros contra incêndio - [consultoria em]; seguros
contra incêndio - [assessoria em]; seguros contra
incêndio; seguros de vida - [informação em]; seguros
de vida - [consultoria em]; seguros de vida [assessoria em]; seguros de vida; assessoria,
consultoria e informação especializada em matéria
de previdência privada - [informação em];
assessoria, consultoria e informação especializada
em matéria de previdência privada - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação especializada
em matéria de previdência privada - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação especializada
em matéria de previdência privada; pecúlio [informação em]; pecúlio - [consultoria em]; pecúlio [assessoria em]; pecúlio;
Procurador: PAULO ROBERTO MARIANO DA
SILVA
No.905829298 29/01/2013
Tit.SARAIVA COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10662159000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALHO MAIS SABOR E SAÚDE

003
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CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.3
NCL(10) 29 amêndoas moídas; amendoim (manteiga
de -); amendoins processados; anchovas; azeite de
oliva para uso alimentar; azeitonas em conserva;
batata em flocos; batatas fritas; carne em conserva;
carne enlatada; cebolas em conserva; cogumelos
em conserva; cristalizadas (frutas -); ervilhas em
conserva; feijões em conserva; flocos (batata em -);
fritas (batatas -); frutas cristalizadas; frutas em
conserva; frutas enlatadas; frutas, legumes e
verduras cozidos; frutas, legumes e verduras em
conserva; frutas, legumes e verduras secos;
legumes enlatados; lentilhas em conserva; alho (óleo
de-) [comestível]; azeite de dendê; cenoura em
conserva; feijão em conserva [ou ensacado]; legume
em conserva; manteiga de alho; milho em conserva;
óleo de alho; óleo de soja; palmito (em conserva); pó
de cebola; tomate em conserva; tomate seco;
vegetal em conserva;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905829301 29/01/2013
003
Tit.EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 42150987000170
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EQUATORIAL

CFE(4) 1.5.1; 26.1.2; 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 36 consultoria em seguros; consultoria
financeira; empréstimos a prazo; financeira
(administração -); financeira (consultoria -); fundos
de pensão [aposentadoria]; informações financeiras;
previdência (serviços de fundos de-); seguros;
assessoria, consultoria e informação especializada
em matéria de previdência privada;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905829328 29/01/2013
003
Tit.EXPERT-ELETRONIC INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15384292000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPERT-ELETRONIC CONNECTING THE
WORLD
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CFE(4) 27.5.1,25
NCL(10) 35 aluguel de escritório virtual [aluguel de
equipamentos e material de escritório e fornecimento
de serviços de escritório]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de aquecimento;
comércio (através de qualquer meio) de aparelhos
de cozimento; comércio (através de qualquer meio)
de aparelhos de produção de vapor; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos de
refrigeração; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de secagem; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos de ventilação; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos de controle (inspeção); comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos para o
registro, a transmissão e a reprodução de som ou
imagens; comércio (através de qualquer meio) de
cabos e fios de metal comuns não elétricos;
comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores; comércio (através de qualquer meio)
de escovas; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas de calcular; comércio (através de
qualquer meio) de máquinas de escrever; comércio
(através de qualquer meio) de máquinas
ferramentas; comércio (através de qualquer meio) de
material
para
a
fabricação
de
escovas;
representação comercial de aparelho elétrico,
eletrônico e térmico;
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ

No.905829336 29/01/2013
003
Tit.EXPRESSO NOSSA SENHORA DA SAÚDE
LTDA. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21008370000145
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ENSS

CFE(4) 27.5.23
NCL(10) 39 transporte de passageiros;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905829344 29/01/2013
Tit.J C DA SILVA MODAS ME (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16564384000105
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DINGO BOY

003

CFE(4) 3.1.8; 26.11.1; 27.5.1
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; alpercatas;
anáguas; antitranspirantes (roupas íntimas -); artigos
de malha [vestuário]; automobilistas (vestuário para ); aventais [vestuário]; babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(toucas de -); bermudas; biqueiras; blazers
[vestuário]; boa [estola de plumas]; bolsos; bolsos
para roupas; bonés; cachecóis; calçados *; calças;
calças compridas; calções de banho [sungas];
camisas; camisetas; capotes; capuzes [vestuário];
casacos [vestuário]; ceroulas; chapéus, bonés etc;
chinelos [pantufas]; ciclistas (vestuário para -); cintas
[roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes [roupa íntima]; combinação
[roupa
íntima];
combinações
[vestuário];
confeccionado (vestuário -); confeccionados (forros ) [parte de vestuário]; corpete; couro (roupas de -);
couro (roupas de imitação de -); cuecas; culotes para
bebês; dormir (máscaras para -); enxovais de bebês;
espartilhos; estolas de pele; faixas [vestuário]; faixas
para a cabeça [vestuário]; fantasia (roupas de -);
forros confeccionados [parte de vestuário];
gabardines [vestuário]; ginástica (roupa para -)
[colante];
gorros;
gravatas;
guarda-pós;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas sem
dedos; macacões; malhas [vestuário]; manípulos
[estolas]; mantilhas; máscaras para dormir; meias;
meias (ligas de -); meias-calças; orelheiras
[vestuário]; paletós; pelerines; peliças; penhoar;
pijamas; plastrom; polainas; ponchos; pulôveres;
robe; roupa de baixo; roupa íntima; roupa para
ginástica; roupas de banho; roupas de couro; roupas
de fantasia; roupas de imitação couro; roupas
íntimas absorventes de transpiração; roupas íntimas
antitranspirantes; roupões de banho; saias; saiascalças; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
sudários axilares; suéteres; sungas; suspensórios;
sutiãs; ternos; togas; trajes; trajes de banho; túnicas;
turbantes; uniformes; vestuário *; xales; babador não
descartável;
baby-doll;
bandagem
elástica
[vestuário]; beca; bermuda para prática de esporte;
biquíni; boné; calça para equitação; calção para
banho; camisola; canga; carapuça [barrete cônico;
gorro]; chinelo [vestuário comum]; cinta [vestuário
comum]; cinta para menstruação; culote [calça para
montaria]; echarpe; estolas; farda; fardão; fraque;
jaleco; lenço de lapela [parte anterior e superior de
um casaco voltada para fora]; maiô; quimono
[vestuário]; spencer; tira (faixa) para a cabeça;
Procurador: PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905829352 29/01/2013
Tit.TEMAKERIA FAST FOOD DE COMIDA
JAPONESA EIRELI - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15686431000120
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TEMAKY

003
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12832055000147
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: INTERAGE BABY

CFE(4) 26.7.25; 27.5.1
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -);
lanchonetes; restaurantes de auto-serviço;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905829360 29/01/2013
003
Tit.DELIVERY SHOES CALÇADOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11517494000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DELIVERY SHOES

CFE(4) 27.5.1,25
NCL(10) 25 botas *; calçados *; calçados em geral *;
sandálias; solas para calçados; vestuário *; calçado
esportivo;
Procurador: MARCO A. ROCHA MACHADO
No.905829379 29/01/2013
003
Tit.EXPERT-ELETRONIC INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15384292000180
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: EXPERT-ELETRONIC CONNECTING THE
WORLD

CFE(4) 27.5.1; 27.7.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
móveis;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.
No.905829395 29/01/2013
Tit.FABIO VELASCO LUNA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06924868797
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: HOPFUL cerveja artesanal

003

CFE(4) 27.5.1,27.5.8-9; 27.5.23,25
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905829409 29/01/2013
Tit.RODRIGO REIGOTA CORRÊA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15369791000107
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Publicertta mídias sustentáveis

003

CFE(4) 1.3.1; 6.1.2; 25.1.9; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de bijuteria; comércio (através de qualquer
meio) de produtos confeccionados de metais
preciosos ou folheados; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.905829425 29/01/2013
003
Tit.BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA S.A.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77388007000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FUSION COLORIST O BOTICÁRIO
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de
lavanda;
antitranspirante
(sabonete
-);
antitranspirantes [produtos de toalete]; banhos
(preparações cosméticas para -); barbear (produtos
para -); beleza (máscaras de -); bronzear
(preparações para-) [cosméticos]; clarear (cremes
para -) a pele; cosméticos; cosméticos (estojos de -);
cremes cosméticos; dentifrícios; desodorantes
[perfumaria]; esmalte para as unhas; filtros solares;
lápis para uso cosmético; lenços impregnados com
loções cosméticas; maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); óleos
essenciais; óleos para uso cosmético; perfumaria
(produtos de -); perfumes; sabonete desodorante;
sabonetes; toalete (produtos de-); unhas (produtos
para o cuidado das -); xampus; algodão para a
higiene pessoal; condicionador [cosmético]; produto
para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso;
Procurador: ANDRÉ LUIS FLESCH BRETANHA
JORGE
No.905829433 29/01/2013
Tit.SARAIVA COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10662159000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: TEMPER MAIS SABOR E SAÚDE

CFE(4) 1.5.1; 27.5.1,25
NCL(10) 37 computadores (instalação, manutenção
e reparo de -); informação sobre reparos; instalação
de equipamentos de cozinha; instalação e reparo de
aparelhos elétricos; instalação, manutenção e reparo
de máquinas; instalação, manutenção e reparo de
máquinas e equipamentos de escritório; manutenção
de aparelhos fotográficos; reparo e manutenção de
projetor de filmes; assessoria, consultoria e
informação em reparo e manutenção de utensílios
domésticos; assistência técnica e manutenção de
computador [hardware]; conserto de aparelho
fotográfico; instalação de aparelho de som para
veículo; instalação e conserto de telefone;
instalação, manutenção e conserto de computador
[hardware]; manutenção de equipamentos elétricos;
Procurador: BARBARA MARQUES SCHLOZ
No.905829387 29/01/2013
003
Tit.INTTERAGE COMERCIAL LTDA - ME (BR/MG)

003

CFE(4) 21.3.21
NCL(10) 35 franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de ne;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905829417 29/01/2013
Tit.RAMON GERMAN FUENTEALBA VILLAR
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 38491916000164
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AMANHECER MINAS

003

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.3
NCL(10) 30 algas [condimentos]; alimentos
farináceos; arroz; arroz (tortas de -); aveia (alimentos
à base de -); aveia (farinha de -); aveia (flocos de -);
aveia descascada; aveia moída; batata (farinha de -)
para uso alimentar; canela [especiaria]; canjica;
condimentos; conservar alimentos (sal para -);
cozinha (sal de -); cravos-da-índia [especiaria];
doces com hortelã-pimenta; especiarias; essências
para alimentos [exceto essências etéreas e óleos
essenciais]; farinha de rosca; farinha de milho; feijão
(farinha de -); flocos de aveia; flocos de milho;
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gengibre
[especiaria];
maçapão;
massas
[alimentares]; massas alimentares; massas com
ovos [talharim]; milho (farinha de -); milho (flocos de ); milho moído; milho para pipoca; molho para
salada; molhos [condimentos]; noz-moscada;
pimenta; pimenta-da-jamaica [tempero]; pimentão
[temperos]; pipoca (milho para -); pizzas; sagu; sal
de cozinha; sal para conservar alimentos; tempero
[condimento]; temperos; trigo (farinha de -); vinagre;
alcaravia
(cominho-armênio);
alecrim;
alfafa
[condimento]; alho [condimento]; bicarbonato de
sódio para uso culinário; cominho; complemento/
suplemento alimentar composto por cereais [não
medicinal]; extrato de tomate; farinha de mandioca;
farinha de trigo; farinha integral [uso alimentar];
farofa; fécula de araruta; floco de cereal; fubá; louro;
orégano; pipoca doce [pronta]; pipoca salgada
[pronta]; polvilho; urucum para uso alimentar
[condimento]; vinagre de álcool; vinagre de erva;
vinagre de leite; vinagre de vinho;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905829441 29/01/2013
Tit.SOMA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12761802000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: AUTOSOMA

003

No.905829530 29/01/2013
003
Tit.MEGA BURG LANCHONETE LTDA ME (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02456086000197
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: CARLINHOS REBOLADOR & FORRÓ
REBOLO

CFE(4) 1.1.1; 13.1.6; 27.5.1
NCL(10) 38 bbs [serviços de telecomunicação]; cabo
(teledifusão por -); comunicação por redes de fibra
óptica; comunicação por terminais de computador;
comunicações por telefone; serviços de difusão sem
fim [telecomunicações]; teledifusão; teledifusão por
cabo; noticiário [serviço de transmissão de -];
televisionamento; transmissão de filmes de televisão
via cabo, satélite, rede de telecomunicação;
Procurador: EUDES LOPES DE CASTRO
No.905829484 29/01/2013
003
Tit.OLIVEIRA & FERRARI BUFFET LTDA. ME.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15864238000132
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: O GATO COMEU
NCL(10) 43 bufê (serviço de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905829492 29/01/2013
003
Tit.BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA S.A.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77388007000157
Apres.: Tridimensional ; Nat.: De Produto

CFE(4) 27.5.1-2; 27.5.13
NCL(10) 41 boates - [informação em]; boates [consultoria em]; boates - [assessoria em]; boates;
produção de shows - [informação em]; produção de
shows - [consultoria em]; produção de shows [assessoria em]; produção de shows; produção
musical - [informação em]; produção musical [consultoria em]; produção musical - [assessoria em];
produção musical; banda de música [serviços de
entretenimento] - [informação em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [consultoria em];
banda de música [serviços de entretenimento] [assessoria em]; banda de música [serviços de
entretenimento];
Procurador: HERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
No.905829549 29/01/2013
Tit.JOÃO SEVERINO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07212711896
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: tutor amigo

003

CFE(4) 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
veículos; concessionária de veículos (comércio de
veículos);
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905829450 29/01/2013
Tit.RENATO MIRANDA STEINER (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00629664994
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Serviço

003

CFE(4) 7.1.19,24
NCL(10) 43 acomodações temporárias (aluguel de );
aluguel
de
acomodações
temporárias;
restaurantes;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905829476 29/01/2013
003
Tit.ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33989468000100
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TV ABEN CONHECIMENTO EM BOAS
MÃOS

CFE(4) 19.7.9
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de
lavanda;
antitranspirante
(sabonete
-);
antitranspirantes [produtos de toalete]; banhos
(preparações cosméticas para -); barbear (produtos
para -); beleza (máscaras de -); bronzear
(preparações para-) [cosméticos]; clarear (cremes
para -) a pele; cosméticos; cosméticos (estojos de -);
cremes cosméticos; dentifrícios; desodorantes
[perfumaria]; esmalte para as unhas; filtros solares;
lápis para uso cosmético; lenços impregnados com
loções cosméticas; maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); óleos
essenciais; óleos para uso cosmético; perfumaria
(produtos de -); perfumes; sabonete desodorante;
sabonetes; toalete (produtos de-); unhas (produtos
para o cuidado das -); xampus; algodão para a
higiene pessoal; condicionador [cosmético]; produto
para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso;
Procurador: ANDRÉ LUIS FLESCH BRETANHA
JORGE
No.905829506 29/01/2013
003
Tit.FRANCISCO APOLICARPO GOIS ANDRADE
ME (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05559427000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DYZARDE
NCL(10) 25 bermudas; calças; camisas; saias;
Procurador: ABM ASSESSORIA BRASILEIRA DE
MARCAS LTDA.

CFE(4) 3.7.5
NCL(10) 41 assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905829557 29/01/2013
003
Tit.DA HORTA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDAEPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09466487000177
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DA HORTA HORTIFRUTIGRANJEIROS

CFE(4) 5.7.24; 27.5.1
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
produtos alimentícios; comércio (através de qualquer
meio) de sementes, plantas e flores naturais;
Procurador: EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO
SIM
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No.905829565 29/01/2013
Tit.HIGINO ANTONIO FRANÇA CHAVES DE
MAGALHAES (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03572464000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: Casa da Moldura

DIRMA – Despachos em Pedidos 1117

003

CFE(4) 26.13.25; 29.1.1; 29.1.8,12
NCL(10) 40 molduragem de obras de arte [consultoria em]; molduragem de obras de arte [assessoria em]; molduragem de obras de arte;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905829573 29/01/2013
003
Tit.BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA S.A.
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77388007000157
Apres.: Tridimensional ; Nat.: De Produto

CFE(4) 19.7.1,9
NCL(10) 03 água de cheiro; água de colônia; água
de
lavanda;
antitranspirante
(sabonete
-);
antitranspirantes [produtos de toalete]; banhos
(preparações cosméticas para -); barbear (produtos
para -); beleza (máscaras de -); bronzear
(preparações para-) [cosméticos]; clarear (cremes
para -) a pele; cosméticos; cosméticos (estojos de -);
cremes cosméticos; dentifrícios; desodorantes
[perfumaria]; esmalte para as unhas; filtros solares;
lápis para uso cosmético; lenços impregnados com
loções cosméticas; maquiagem (produtos para -);
maquiagem (produtos para remover -); óleos
essenciais; óleos para uso cosmético; perfumaria
(produtos de -); perfumes; sabonete desodorante;
sabonetes; toalete (produtos de-); unhas (produtos
para o cuidado das -); xampus; algodão para a
higiene pessoal; condicionador [cosmético]; produto
para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso;
Procurador: ANDRÉ LUIS FLESCH BRETANHA
JORGE
No.905829581 29/01/2013
Tit.SARAIVA COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10662159000125
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ALHO MAIS SABOR E SAÚDE

003

CFE(4) 26.1.1; 26.13.25; 27.5.3
NCL(10) 30 algas [condimentos]; alimentos
farináceos; arroz; arroz (lanches à base de -); arroz
(tortas de -); aveia (flocos de -); aveia descascada;
aveia moída; batata (farinha de -) para uso alimentar;
canela [especiaria]; canjica; condimentos; conservar
alimentos (sal para -); cozinha (sal de -); cravos-daíndia [especiaria]; doces com hortelã-pimenta;
especiarias; essências para alimentos [exceto
essências etéreas e óleos essenciais]; farinha de
rosca; farinha de milho; feijão (farinha de -); flocos de
aveia; flocos de milho; gengibre [especiaria];
maçapão;
massas
[alimentares];
massas
alimentares; massas com ovos [talharim]; milho
(farinha de -); milho (flocos de -); milho para pipoca;
molho para salada; molhos [condimentos]; nozmoscada; pimenta; pimenta-da-jamaica [tempero];
pimentão [temperos]; pipoca (milho para -); pizzas;
sagu; sal de cozinha; tempero [condimento];
temperos; trigo (farinha de -); vinagre; alcaravia
(cominho-armênio); alecrim; alfafa [condimento]; alho
[condimento]; bicarbonato de sódio para uso
culinário; cominho; complemento/ suplemento
alimentar composto por cereais [não medicinal];
extrato de tomate; farinha de mandioca; farinha de
trigo; farinha integral [uso alimentar]; farofa; fécula
de araruta; floco de cereal; fubá; louro; orégano;
pipoca doce [pronta]; pipoca salgada [pronta];
polvilho; urucum para uso alimentar [condimento];
vinagre de álcool; vinagre de erva; vinagre de leite;
vinagre de vinho;
Procurador: ADILSON GABARDO
No.905829590 29/01/2013
003
Tit.METROFILE BRASIL GESTÃO DA
INFORMAÇÃO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03301925000160
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: METRODIGITAL & CLOUD
NCL(10) 35 aluguel de tempo de publicidade em
meios de comunicação; compilações de estatísticas;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador; aluguel de escritório virtual [aluguel
de equipamentos e material de escritório e
fornecimento de serviços de escritório]; assessoria,
consultoria e informação em compilação de
informações em bancos de dados de computador;
serviços de processamento de dados [compilação
em banco de dados];
Procurador: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
JÚNIOR
No.905829603 29/01/2013
003
Tit.BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS LTDA
(BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16872196000144
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: hot dream

CFE(4) 5.7.13; 5.7.23; 27.5.1
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético;
adesivos
para
enfeitar
unhas;
adstringentes para uso cosmético; água de colônia;
água de colônia; amaciar (pedras para -); âmbar
[perfume]; amêndoas (sabonete de -); anti-séptico
bucal, exceto para uso medicinal; antitranspirante
(sabonete -); antitranspirante (sabonete -);
antitranspirantes [produtos de toalete]; aromáticos
[óleos essenciais]; banhos (preparações cosméticas
para -); barba (tinturas para -); barbear (produtos
para -); batons para os lábios; beleza (máscaras de ); beleza (máscaras de -); bigode (cera para -);
bigode (cera para -); branquear (sais para -); brilho
para os lábios; bronzear (preparações para-)
[cosméticos]; cabelos (preparações para ondular -);
cabelos (tinturas para os -); cera para bigode; cera
para depilação; cílios (produtos cosméticos para os); cílios postiços; cílios postiços (substâncias
adesivas para fixar -); cosméticos; cosméticos
(estojos de -); cosméticos (estojos de); cosméticos
para os cílios; cremes cosméticos; cremes para
clarear pele; defumação (produtos para -)
[perfumaria]; dental (géis para clareamento -);
depilatórios (produtos -); descolorantes (produtos -);
descolorantes (produtos -); descolorantes (produtos ) para uso cosmético; desodorante (sabonete -);
desodorantes [perfumaria]; enxaguar a roupa
(produtos para -) [lavanderia]; esmalte para unhas;
geléia de petróleo para uso cosmético; hálito
(pulverizadores para perfumar -); hastes com pontas
de algodão para fins cosméticos; ionona
[perfumaria]; lápis de sobrancelhas; lápis para uso
cosmético; loções para uso cosmético; loções pósbarba; maquiagem (pó para -); maquiagem (produtos
para -); maquiagem (produtos para remover -);
maquiagem para o rosto; menta (essência de -) [óleo
essencial]; menta para perfumaria; óleos para
perfumes e essências; óleos para uso cosmético;
acetona (removedor de esmalte de unhas); acetona
para uso pessoal; água depilatória; água-de-toalete;
alga [cosmético]; antiperspirante [desodorante];
banho de imersão de uso pessoal (preparações para
- ), exceto para uso medicinal; condicionador
[cosmético]; creme desengraxante para limpeza de
mãos; dentifrício e composto fluorado usado na
higiene bucal de animal; estojo de cosméticos de
brinquedo (com cosméticos reais); líquido, creme e
pó para limpeza do dente; matéria prima para
indústria cosmética; henna [tintura cosmética];
Procurador: CIDWAN UBERLÂNDIA LTDA ME
No.905829670 29/01/2013
Tit.MELISSA TRIGO FERNANDES (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12581102705
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ODDLY
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905829697 29/01/2013
003
Tit.PENTHOUSE DIGITAL MEDIA PRODUCTIONS
INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8942021
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: QUICKIES
NCL(10) 41 entretenimento;
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905829743 29/01/2013
003
Tit.RENAISSANCE CABELEIREIROS LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04789953000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: RENAISSANCE
NCL(10) 44 cabeleireiro (salões de -);
Procurador: ANDRE BRETONES
No.905829751 29/01/2013
003
Tit.JORGE LUIS SALDANHA PINTO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05630997807
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Outletfair
NCL(10) 35 exposições (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [informação em];
exposições (organização de -) para fins comerciais
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ou publicitários - [consultoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; exposições
(organização de -) para fins comerciais ou
publicitários; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [informação em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários - [consultoria em]; feiras (organização
de -) para fins comerciais
ou publicitários [assessoria em]; feiras (organização de -) para fins
comerciais
ou publicitários; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários [informação em]; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de exposições para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de
exposições para fins comerciais ou publicitários;
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [informação em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários - [consultoria
em]; organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905829786 29/01/2013
003
Tit.FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO
PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61914891000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ENIGMA
NCL(10)
38
radiodifusão;
transmissão
de
mensagens e de imagens por meio de computador;
radiocomunicação;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA
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No.905830040 29/01/2013
003
Tit.UNILYNER COMÉRCIO SERVIÇOS E
REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68962992000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NOVATECH
NCL(10) 09 alarmes *; alarmes de incêndio; antiroubo (dispositivos de alarme -); anti-roubo
(instalações elétricas -); programas de computador
gravados; redes de segurança; alarme de
segurança; aparelho ou instrumento de segurança;
cartão magnético para abrir portas; timer [dispositivo
que liga ou desliga automaticamente qualquer
equipamento, em momento predeterminado];
Procurador: NEW COMPANY MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905830075 29/01/2013
Tit.LUCAS SANTI PEREIRA WINCK (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02055435027
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Brasina
NCL(10) 32 cerveja;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905830091 29/01/2013
003
Tit.DANILLO FERNANDES MUNIZ (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37828009828
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TV FOCO
NCL(10) 41 guias eletrônicos, revistas, jornais e
boletins oferecidos ao consumidor online [somente
para acesso, sem possibilidade de download];
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO

No.905829808 29/01/2013
003
Tit.VIVIANE GONÇALVES MOREIRA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02759981185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SORRISO MAROTO
NCL(10) 25 bermudas; calças; camisetas; vestuário
*;
Procurador: MARCO A. ROCHA MACHADO

No.905830113 29/01/2013
003
Tit.EDITORA EUROPA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56934599000195
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MUNDO NERD
NCL(10) 16 periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos];
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES

No.905829883 29/01/2013
003
Tit.GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS
DOMÉSTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61077830000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROCHEDO CERAMIC DURA+
NCL(10) 21 frigideiras; panelas de pressão, não
elétricas; panelas para cozinha; utensílios para
cozinha;
Procurador: NASCIMENTO, ARARIPE & UCHIDA
S/C LTDA.

No.905830130 29/01/2013
003
Tit.PAULA DA SILVA GARCIA ME. (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62076344000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BATATARIA E PIZZARIA CUMURU
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -) - [informação em]; bar (serviços de -) [consultoria em]; bar (serviços de -) - [assessoria
em]; bar (serviços de -); lanchonetes - [informação
em]; lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria em]; lanchonetes; restaurantes [informação em]; restaurantes - [consultoria em];
restaurantes - [assessoria em]; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço - [informação em];
restaurantes de auto-serviço - [consultoria em];
restaurantes de auto-serviço - [assessoria em];
restaurantes de auto-serviço; assessoria consultoria
e informação em culinária - [informação em];
assessoria consultoria e informação em culinária [consultoria em]; assessoria consultoria e informação
em culinária - [assessoria em]; assessoria
consultoria e informação em culinária; assessoria,
consultoria e informação em culinária - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
culinária - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em culinária - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em culinária;
assessoria, consultoria e informação relativa à
produção de alimento - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação relativa à produção de
alimento - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento;
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [informação em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [consultoria em];

No.905829891 29/01/2013
003
Tit.ANTONIO CARLOS CASIMIRO COSTA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13644086869
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: bionico
NCL(10) 42 fornecimento de mecanismos de busca
para a internet; software como serviço [saas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905829905 29/01/2013
003
Tit.MANSUR & CONSULTORES ASSOCIADOS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22735906000197
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONSULGENCY
NCL(10) 35 negócios (assessoria em gestão de -);
assessoria, consultoria e informação empresarial;
Procurador: PEZZUOL & ASSOCIADOS MARCAS E
PATENTES SC LTDA
No.905829913 29/01/2013
003
Tit.COR E CHARME COMERCIO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17430654000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COR E CHARME
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos do vestuário;
Procurador: O PRÓPRIO.

assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação técnica em
serviço de alimentação; assessoria, consultoria e
informações sobre restaurante - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante
[consultoria
em];
assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre restaurante;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905830156 29/01/2013
003
Tit.FCGL TURISMO LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14599626000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PREÇO E CLASSE
NCL(10) 39 assessoria, consultoria e informação em
viagem e turismo - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em viagem e turismo [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em viagem e turismo - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905830172 29/01/2013
003
Tit.FRIZON & LAGO ENGARRAFAMENTO DE
BEBIDAS LTDA ME (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16910576000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Cana Boa
NCL(10) 33 aguapé; aguardente de arroz;
aguardente destilada de vinho ou de suco de frutas;
alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja]; amargas
(bebidas -); anis [licor]; anisete [licor de anis];
aperitivos *; araca [áraque]; áraque [araca]; arroz
(aguardente de -); bebidas alcoólicas [exceto
cerveja]; bebidas alcoólicas contendo frutas; bebidas
alcóolicas prontas; bebidas destiladas; coquetéis *;
curaçau; destiladas (bebidas -); destiladas [bebidas
alcoólicas] [espirituosas]; digestivos [licores e
destilados]; essências alcoólicas; extratos alcoólicos;
extratos de fruta [alcoólicos]; frutas (bebidas
alcoólicas contendo -); gim; hidromel [mulso]; licores;
menta (licores de -); mosto de pêra [vinho de pêra];
mulso [hidromel]; quirche [kirsch]; rum; saquê; sidra;
uísque; vinho; vodca; absinto [bebida alcoólica];
algália [licor]; bebida energética alcoólica; bebida
fermentada alcoólica; brandy [bebida]; cidra bebida
alcoólica [cf. sidra]; essência alcoólica para fabricar
bebidas; pó para caipirinha; vinho de fruta; nira
[bebida alcoólica à base de cana-de-açúcar];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905830229 29/01/2013
003
Tit.GVC INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16977972000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Las Paletas
NCL(10) 30 comestíveis (gelados -); congelado
(iogurte -); cremes gelados (agentes para engrossar
-); engrossar sorvetes [cremes gelados] (agentes
para -); gelados comestíveis; gelados comestíveis
(pós para preparar -); sorvete; sorvete; sorvetes;
sorvetes; sorvetes (agentes para engrossar -);
sorvetes (pós para preparar -); agente para
engrossar sorvete; casquinha para sorvete; frozens
[iogurte congelado]; iogurte congelado [sorvete à
base de iogurte]; iogurte gelado [sorvete à base de
iogurte];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905830245 29/01/2013
003
Tit.KOH PEE PEE RESTAURANTE E COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01346837000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: K THAI BAR
NCL(10) 43 bar (serviços de -); cafés [bares];
restaurantes;
Procurador: D' MARK REGISTROS DE MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.905830296 29/01/2013

003
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Tit.LUCAS RODRIGUES FERREIRA BESSAS
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05513017679
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUIZA BESSAS
NCL(10) 25 calçados *; calçados em geral *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905830326 29/01/2013
Tit.ATSUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06215185000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRO COMPLEX
NCL(10) 03 cosméticos;
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA

003

No.905830369 29/01/2013
003
Tit.INSTITUTO DIREITO & NEGÓCIOS (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07017384000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: COGNORAMA
NCL(10) 41 editoração eletrônica; livros (publicação
de -); publicação de textos [exceto para publicidade];
publicação on-line de livros e jornais eletrônicos;
publicações eletrônicas on-line (provimento de-) [não
downloadable];
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO
No.905830377 29/01/2013
003
Tit.GVC INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16977972000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: La Tucumbita
NCL(10) 30 comestíveis (gelados -); congelado
(iogurte -); cremes gelados (agentes para engrossar
-); engrossar sorvetes [cremes gelados] (agentes
para -); gelado (iogurte -); gelados comestíveis;
gelados comestíveis (pós para preparar -); sorvete;
sorvete; sorvetes; sorvetes; sorvetes (agentes para
engrossar -); sorvetes (pós para preparar -); agente
para engrossar sorvete; casquinha para sorvete;
frozens [iogurte congelado]; iogurte congelado
[sorvete à base de iogurte]; iogurte gelado [sorvete à
base de iogurte];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905830385 29/01/2013
003
Tit.UNILEVER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8347220
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AXE TOP
NCL(10) 03 água de colônia; anti-séptico bucal,
exceto para uso medicinal; banhos (preparações
cosméticas para -); barbear (produtos para -);
cosméticos; dentifrícios; desodorantes [perfumaria];
essenciais (óleos -); loções capilares; loções pósbarba; perfumaria (produtos de -); sabonetes; talco
para toalete; toalete (produtos de-); água-de-toalete;
antiperspirante
[desodorante];
condicionador
[cosmético];
Procurador: TRENCH, ROSSI E WATANABE
No.905830415 29/01/2013
003
Tit.PATRÍCIA DE JESUS DOS SANTOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08767913725
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PATRÍCIA MEL
NCL(10) 41 entretenimento; espetáculos ao vivo
(apresentação de -); banda de música [serviços de
entretenimento]; fã clube;
Procurador: MARCELA ROCHA MACHADO
No.905830431 29/01/2013
Tit.ATSUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06215185000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: XPURE
NCL(10) 03 cosméticos;
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA

003

No.905830466 29/01/2013
Tit.GVC INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME (BR/PR)

003

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16977972000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: La Michoacana
NCL(10) 30 comestíveis (gelados -); congelado
(iogurte -); cremes gelados (agentes para engrossar
-); engrossar sorvetes [cremes gelados] (agentes
para -); gelados comestíveis; gelados comestíveis
(pós para preparar -); sorvete; sorvete; sorvetes;
sorvetes; sorvetes (agentes para engrossar -);
sorvetes (pós para preparar -); agente para
engrossar sorvete; casquinha para sorvete; frozens
[iogurte congelado]; iogurte congelado [sorvete à
base de iogurte]; iogurte gelado [sorvete à base de
iogurte];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905830474 29/01/2013
003
Tit.101 DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA - EPP.
(BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03408722000178
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VDKA
NCL(10) 33 alcoólicas (bebidas -) [exceto cerveja];
amargas (bebidas -); aperitivos *; bebidas alcoólicas
[exceto cerveja]; bebidas alcoólicas contendo frutas;
bebidas alcóolicas prontas; bebidas destiladas;
coquetéis *; destiladas (bebidas -); destiladas
[bebidas
alcoólicas]
[espirituosas];
extratos
alcoólicos; frutas (bebidas alcoólicas contendo -);
licores; menta (licores de -); rum; uísque; vinho;
vodca; absinto [bebida alcoólica]; bebida energética
alcoólica; bebida fermentada alcoólica; vinho de
fruta;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905830482 29/01/2013
Tit.ATSUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06215185000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITAMARE
NCL(10) 03 cosméticos;
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA

003

No.905830547 29/01/2013
003
Tit.NITAPLAST IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
INDUSTRIAIS. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 82295817000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NITAPLAST
NCL(10) 17 chapa ou lamina de plástico;
Procurador: YURI YACISCHIN DA CUNHA
No.905830580 29/01/2013
003
Tit.CÉSAR FERNANDES DE ALMEIDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31461384842
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Garoa Hostel
NCL(10) 43 acomodações temporárias (aluguel de ); aluguel de acomodações temporárias; bar
(serviços de -); casas para turistas [alojamento];
hotéis; albergue;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905830644 29/01/2013
003
Tit.ANTONIO LUIZ DE MOURA NETO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12267502739
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO VEM NO KLIMA
NCL(10) 41 grupo musical;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905830709 29/01/2013
003
Tit.LAMARTINA MASSAS ALIMENTICIAS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15334546000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAIRES
NCL(10) 30 alimentares (massas -); alimentos
(essências para -) [exceto essências etéreas e óleos
essenciais]; alimentos farináceos; bolachas; bolo
(massa para -); bolo (pó para -); bolos; bolos
(flavorizantes para -), exceto óleos essenciais;
condimentos;
empadas
[tortas];
espaguete;
macarrão;
massas
[alimentares];
massas
alimentares; massas com ovos [talharim]; molho de

tomate;
molhos
[condimentos];
pãezinhos;
pãezinhos; panquecas; pão; pastéis [pastelaria];
pastéis [pastelaria]; pastelaria; pizzas; quiches;
ravióli; talharim; talharim; tomate (molho de -); tortas;
tortillas; bolo, preparado para consumo final,
confeitado ou não; capeletti [massa alimentícia];
empada; empadão; lasanha; nhoque; pastel; tortas
[doces e salgadas];
Procurador: RAFAEL SANTOS MONTORO
No.905830768 29/01/2013
003
Tit.H. K. INDUSTRIA E COMERCIO DE FUMOS E
PAPEIS PARA CIGARROS LTDA. - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17323641000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CACIQUE
NCL(10) 16 encerado (papel -); envoltórios
[papelaria]; filtro de papel; papel *; papel encerado;
anel de papel e papelão para charuto; apara de
papel; papel acetinado; papel de seda; papel
vegetal;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905830792 29/01/2013
003
Tit.H. K. INDUSTRIA E COMERCIO DE FUMOS E
PAPEIS PARA CIGARROS LTDA. - ME (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17323641000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NORDESTINO
NCL(10) 34 bolsas para tabaco [fumo]; cachimbos
para tabaco; charuteiras; charutos; cigarreiras;
cigarro (filtros de -); cigarro (piteira de -); cigarros;
cigarros (enrolador de -); cortadores de charuto;
ervas para fumar *; filtros de cigarro; fósforos;
fósforos (caixas de -); fumantes (isqueiros para -);
fumo; fumo para mascar; isqueiros para fumantes;
pacotes de papéis para cigarros; papéis para
cigarros (pacotes de -); papel absorvente para
cachimbos de tabaco; papel de cigarro; pedras de
isqueiro; rapé; artigo para fumante; bocal para
charuto ou cigarro; cabeça de cachimbo; caixa
[estojo] para cachimbo; cordão para limpeza de
cachimbo; floco de tabaco; folha de fumo; fumo de
rolo; tabaco;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905830938 29/01/2013
003
Tit.JORNAL DIARIO DA REGIAO LTDA EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07351093000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PLUS SIZE VALE
NCL(10) 16 impressas (publicações -); impresso
(material -); publicações impressas; revistas
[periódicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905830970 29/01/2013
003
Tit.LAMARTINA MASSAS ALIMENTICIAS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15334546000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BAIRES
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [informação em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [consultoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [assessoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
assessoria em gestão comercial ou industrial [informação em]; assessoria em gestão comercial ou
industrial - [consultoria em]; assessoria em gestão
comercial ou industrial - [assessoria em]; assessoria
em gestão comercial ou industrial; assessoria em
gestão de negócios - [informação em]; assessoria
em gestão de negócios - [consultoria em]; assessoria
em gestão de negócios - [assessoria em]; assessoria
em gestão de negócios; consultoria em organização
de negócios - [informação em]; consultoria em
organização de negócios - [consultoria em];
consultoria em organização de negócios [assessoria em]; consultoria em organização de
negócios; consultoria profissional em negócios [informação em]; consultoria profissional em
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negócios - [consultoria em]; consultoria profissional
em negócios - [assessoria em]; consultoria
profissional em negócios; gestão (consultoria em -)
de negócios - [informação em]; gestão (consultoria
em -) de negócios - [consultoria em]; gestão
(consultoria em -) de negócios - [assessoria em];
gestão (consultoria em -) de negócios; administração
comercial - [informação em]; administração
comercial - [consultoria em]; administração comercial
- [assessoria em]; administração comercial;
administração comercial do licenciamento de
produtos e serviços de terceiros [ompi] - [informação
em]; administração comercial do licenciamento de
produtos e serviços de terceiros [ompi] - [consultoria
em]; administração comercial do licenciamento de
produtos e serviços de terceiros [ompi] - [assessoria
em]; administração comercial do licenciamento de
produtos
e
serviços
de
terceiros
[ompi];
administração de empresa - [informação em];
administração de empresa - [consultoria em];
administração de empresa - [assessoria em];
administração de empresa; assessoria, consultoria e
informação empresarial - [informação em];
assessoria, consultoria e informação empresarial [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação
empresarial
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação empresarial;
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [informação em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação relacionadas ao
planejamento, análise, gestão e organização de
negócios para empresas; assessoria, consultoria e
informações sobre franchising [gestão comercial] [informação em]; assessoria, consultoria e
informações sobre franchising [gestão comercial] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre franchising [gestão comercial] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre franchising [gestão comercial];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos alimentícios [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de produtos alimentícios - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
alimentícios; franchising (venda e licenciamento de ), tratando-se de administração de negócios em
franchising - [informação em]; franchising (venda e
licenciamento de -), tratando-se de administração de
negócios em franchising - [consultoria em];
franchising (venda e licenciamento de -), tratando-se
de administração de negócios em franchising [assessoria em]; franchising (venda e licenciamento
de -), tratando-se de administração de negócios em
franchising; franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de ne - [informação em]; franchising
[sistema pelo qual empresa detentora de uma marca
registrada, processo patenteado de produção ou
direitos similares concede a outras empresas licença
de utilização dessas marcas ou processos, sob
certas condições - administração de ne - [consultoria
em]; franchising [sistema pelo qual empresa
detentora de uma marca registrada, processo
patenteado de produção ou direitos similares
concede a outras empresas licença de utilização
dessas marcas ou processos, sob certas condições administração de ne - [assessoria em]; franchising
[sistema pelo qual empresa detentora de uma marca
registrada, processo patenteado de produção ou
direitos similares concede a outras empresas licença
de utilização dessas marcas ou processos, sob
certas condições - administração de ne; gestão de
franquia - [informação em]; gestão de franquia [consultoria em]; gestão de franquia - [assessoria
em]; gestão de franquia;
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Procurador: RAFAEL SANTOS MONTORO
No.905831012 29/01/2013
003
Tit.THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0133566
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OLAY REGENERIST LUMINOUS
NCL(10) 03 pele (produtos cosméticos para
cuidados da -);
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905831080 29/01/2013
003
Tit.REIZINHO CONSULTORIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04994980000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLACK TIE
NCL(10) 33 bebidas alcoólicas [exceto cerveja];
bebidas destiladas;
Procurador: CARLOS JOSE DOS SANTOS
LINHARES
No.905831136 29/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SURTADAS NA YOGA
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905831160 29/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SURTADAS NA YOGA
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905831179 29/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DETONADORES
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS

No.905831195 29/01/2013
003
Tit.LAMARTINA MASSAS ALIMENTICIAS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15334546000156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BAIRES
NCL(10) 43 auto-serviço (restaurantes de -) [informação em]; auto-serviço (restaurantes de -) [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -);
cafés [bares] - [informação em]; cafés [bares] [consultoria em]; cafés [bares] - [assessoria em];
cafés [bares]; cafeterias - [informação em]; cafeterias
- [consultoria em]; cafeterias - [assessoria em];
cafeterias; cantinas - [informação em]; cantinas [consultoria em]; cantinas - [assessoria em];
cantinas;
lanchonetes
[informação
em];
lanchonetes - [consultoria em]; lanchonetes [assessoria em]; lanchonetes; restaurantes [informação em]; restaurantes - [consultoria em];
restaurantes - [assessoria em]; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço - [informação em];
restaurantes de auto-serviço - [consultoria em];
restaurantes de auto-serviço - [assessoria em];
restaurantes de auto-serviço; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo] - [informação em]; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo] - [consultoria em]; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo] - [assessoria em]; alimentação natural,
macrobiótica [preparação de alimentos para
consumo]; assessoria consultoria e informação em
culinária - [informação em]; assessoria consultoria e
informação em culinária - [consultoria em];
assessoria consultoria e informação em culinária [assessoria em]; assessoria consultoria e informação
em culinária; assessoria, consultoria e informação
em culinária - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em culinária - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
culinária - [assessoria em]; assessoria, consultoria e
informação em culinária; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento [informação em]; assessoria, consultoria e
informação relativa à produção de alimento [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação relativa à produção de alimento;
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações sobre restaurante [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações sobre restaurante - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
restaurante;
Procurador: RAFAEL SANTOS MONTORO
No.905831217 29/01/2013
003
Tit.MORENA ROSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES S/A (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15095271000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ROSA MORENA
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; alpercatas;
anáguas; antiderrapantes para botas e sapatos;
antitranspirantes (roupas íntimas -); armações de
chapéus; artigos de malha [vestuário]; automobilistas
(vestuário para -); aventais [vestuário]; axilares
(sudários -); babadouros, exceto de papel;
bandanas; banho (calções de -); banho (chinelos de
-); banho (roupas de -); banho (roupões de -); banho
(sandálias de -); banho (toucas de -); bermudas;
biqueiras; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; borzeguins; botas (antiderrapantes
para -); botas (canos de -); botas (ferragens para -);
botas (viras para -); botas *; botas de esqui; botas
para esportes *; botinas; cachecóis; calçados (saltos
para-); calçados *; calçados de madeira; calçados
em geral *; calcanheiras para meias; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
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(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; casulas sacerdotais
[vestimenta]; ceroulas; chapéus (armações de -);
chapéus [chapelaria]; chapéus de papel [vestuário];
chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas]; chuteiras de
futebol (travas para -); ciclistas (vestuário para -);
cintas [roupa íntima]; cintos [vestuário]; cintos portamoedas [vestuário]; colarinhos [vestuário]; colarinhos
postiços; coletes; coletes; coletes [roupa íntima];
coletes para pesca; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); confeccionados (forros -) [parte de vestuário];
corpete; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; culotes para bebês; dólmã
[veste militar]; dólmã [veste militar]; dormir
(máscaras para -); enxovais de bebês; escapulários;
espartilhos; esportes (botas para -) *; esportes
(sapatos para -) *; esqui (botas de -); estolas de pele;
faixas [vestuário]; faixas para a cabeça [vestuário];
fantasia (roupas de -); ferragens de metal para
sapatos e botas; forros confeccionados [parte de
vestuário]; futebol (sapatos de -); gabardines
[vestuário]; galochas; galochas; gáspeas para
sapatos; ginástica (roupa para -) [colante]; ginástica
(sapatos para -); gorros; gravatas; guarda-pós;
impermeáveis (roupas -); íntima (roupa -); jaquetas;
jardineiras [vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings
[calças]; lenços de pescoço; librés; ligas; ligas de
meias; lingerie (fr.); luvas [vestuário]; luvas de esqui;
luvas sem dedos; macacões; malhas [vestuário];
manípulos [estolas]; mantilhas; mantilhas; máscaras
para dormir; meias; meias; meias (calcanheiras para
-); meias (ligas de -); meias absorventes de
transpiração; meias-calças; mitras [chapéus]; mitras
[chapéus]; orelheiras [vestuário]; palas de boné;
palas para camisas; paletós; palmilhas; papel
(chapéus de -) [vestuário]; parcas; pele (estolas de ); pelerines; peles [vestuário]; peliças; penhoar;
pesca (coletes para -); pescoço (lenços de -);
pijamas; pijamas; plastrom; polainas; polainas;
polainas; polainas (presilhas para -); ponchos; portamoedas (cintos -) [vestuário]; praia (roupas de -);
presilhas para calças; presilhas para polainas;
pulôveres; punhos de camisa; robe; roupa de baixo;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de couro; roupas de fantasia; roupas de
imitação couro; roupas íntimas absorventes de
transpiração; roupas íntimas antitranspirantes;
roupas para esqui náutico; roupões de banho; saias;
saias-calças; saltos de sapatos; saltos para
calçados; sandálias; sapatos (antiderrapantes para ); sapatos (ferragens para -); sapatos (gáspeas para
-); sapatos (viras para -); sapatos de futebol; sapatos
de praia; sáris; sarongues; sobretudos [vestuário];
solas para calçados; solidéus [barrete]; sudários
axilares;
suéteres;
sungas;
suspensórios;
suspensórios; sutiãs; ternos; togas; toucas de
banho; toucas de natação; trajes; trajes de banho;
travas para chuteiras de futebol; túnicas; turbantes;
uniformes; vestuário *; vestuário de papel; véus
[vestuário]; viras para botas e sapatos; xales; alba
[vestimenta de padre]; avental descartável de uso
não profissional; babador não descartável; baby-doll;
bandagem elástica [vestuário]; batina; beca;
bermuda para prática de esporte; biquíni; blusa
militar; boné; bota para operário; calça para
equitação; calçado esportivo; calçado para uso
profissional; calçados para snowboarding; calção
para banho; camisa para militar; camisola; canga;
carapuça [barrete cônico; gorro]; casaco para
operador; casula [vestimenta sacerdotal que se põe
sobre a alva e a estola]; chinelo [vestuário comum];
chuteira; cinta [vestuário comum]; cinta para
menstruação; cobertura descartável para calçado;
coturno; cravo para chuteira; culote [calça para
montaria]; echarpe; estolas; farda; fardão; fraque;
jaleco; lenço de lapela [parte anterior e superior de
um casaco voltada para fora]; maiô; poncho;
quimono [vestuário]; roupa íntima descartável;
solado não ortopédico; spencer; sutiã para postura
sem finalidade terapêutica; tira (faixa) para a cabeça;
viseiras [chapelaria];
Procurador: MANOEL PAIXAO DO NASCIMENTO
No.905831225 29/01/2013

003

Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DETONADORES
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905831233 29/01/2013
003
Tit.UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01289530000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UCI Orient XPlus
NCL(10) 41 aluguel de filmes cinematográficos;
cinema (estúdios de -); cinematográficos (aluguel de
filmes -); divertimento; entretenimento; espetáculos
(serviços de -); estúdios de cinema; filmes de cinema
(aluguel de -); projetores e acessórios para cinema
(aluguel de -); salas de cinema (provimento de
instalações para -); salas de cinema; venda de
ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905831241 29/01/2013
003
Tit.SUPERA FARMA LABORATÓRIOS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43312503000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOVERE
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
preparações farmacêuticas;
Procurador: RUBENS DOS SANTOS FILHO
No.905831276 29/01/2013
003
Tit.ACADEMIA INCORPORE LTDA - ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07944294000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ACADEMIA INCORPORE
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde] - [consultoria em];
academia de ginástica (serviços de-) [treinamento
físico e para a saúde] - [assessoria em]; academia
de ginástica (serviços de-) [treinamento físico e para
a saúde]; academias [educação] - [consultoria em];
academias [educação] - [assessoria em]; academias
[educação]; serviços de personal trainer [serviços de
academia de ginástica] - [informação em]; serviços
de personal trainer [serviços de academia de
ginástica] - [consultoria em]; serviços de personal
trainer [serviços de academia de ginástica] [assessoria em]; serviços de personal trainer
[serviços de academia de ginástica]; academia de
dança - [consultoria em]; academia de dança [assessoria em]; academia de dança; aluguel de
armários para vestiários para escolas/academias;
assessoria, consultoria e informação em atividades
desportivas e culturais; yoga e yogaterapia,
meditação e filosofia da índia, sendo atividade
desenvolvida em academias de ginástica;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905831284 29/01/2013
003
Tit.TRABALHANDO.COM BRASIL CONSULTORIA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09349501000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRABALHANDO.COM
NCL(10) 35 agências de emprego; agências de
informação comercial; aluguel de espaço publicitário;

compilação de informação para bancos de dados de
computador; consultoria em gestão de pessoal; mala
direta (publicidade por -); marketing (estudos de -);
pesquisas de opinião; promoção de vendas [para
terceiros]; propaganda; publicação de textos
publicitários; publicidade on-line em rede de
computadores;
recrutamento
de
pessoal;
relocalização (serviços de -) para empresas;
sistematização de informações em bancos de dados
de computador; testes psicológicos, para seleção de
pessoal; agenciamento de mão-de-obra;
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905831292 29/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPECIAL: POLE DANCE
NCL(10) 38 agências de notícias; correio eletrônico;
radiodifusão; satélite (transmissão por -); teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de mensagens e
de imagens por meio de computador; agência de
notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de
informações); assessoria, consultoria e informação
em comunicação no campo áudio visual; leasing de
espaço na internet; noticiário [serviço de transmissão
de -]; televisionamento; transmissão de filmes de
televisão
via
cabo,
satélite,
rede
de
telecomunicação;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905831306 29/01/2013
003
Tit.UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01289530000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UCI Orient XPlus
NCL(10) 43 cafés [bares]; cafeterias; cantinas;
lanchonetes; restaurantes; restaurantes de autoserviço; cyber-café [restaurante];
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905831314 29/01/2013
003
Tit.TRABALHANDO.COM BRASIL CONSULTORIA
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09349501000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TRABALHANDO.COM.BR
NCL(10) 35 agências de emprego; agências de
informação comercial; aluguel de espaço publicitário;
compilação de informação para bancos de dados de
computador; consultoria em gestão de pessoal;
distribuição de material publicitário; gestão
computadorizada de arquivos; marketing (estudos de
-); pesquisas de opinião; psicológicos (testes -), para
seleção de pessoal; publicação de textos
publicitários; publicidade; publicidade on-line em
rede de computadores; recrutamento de pessoal;
relocalização (serviços de -) para empresas;
agenciamento de mão-de-obra; pesquisa de
mercado;
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905831322 29/01/2013
003
Tit.GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00811990000148
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESPECIAL: POLE DANCE
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; televisão
(programas de entretenimento de -); agência de
notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens
fotográficas ou não); assessoria, consultoria e
informação em entretenimento [lazer]; distribuição de
filmes; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download]; jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
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Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905831365 29/01/2013
Tit.FELIPE RAUSCH BELLO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05240575754
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Velha Guarda dos Toca Discos
NCL(10) 41 festas (planejamento de -);
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905831381 29/01/2013
003
Tit.UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01289530000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UCI Kinoplex XPlus
NCL(10) 41 aluguel de filmes cinematográficos;
cinema (estúdios de -); cinematográficos (aluguel de
filmes -); divertimento; entretenimento; espetáculos
(serviços de -); estúdios de cinema; filmes de cinema
(aluguel de -); projetores e acessórios para cinema
(aluguel de -); salas de cinema (provimento de
instalações para -); salas de cinema; venda de
ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905831390 29/01/2013
Tit.FELIPE RAUSCH BELLO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05240575754
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Território Livre
NCL(10) 41 festas (planejamento de -);
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905831438 29/01/2013
003
Tit.UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01289530000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UCI Kinoplex XPlus
NCL(10) 43 cafés [bares]; cafeterias; cantinas;
lanchonetes; restaurantes; restaurantes de autoserviço; cyber-café [restaurante];
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
No.905831446 29/01/2013
Tit.FELIPE RAUSCH BELLO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05240575754
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Baile da Pesada
NCL(10) 41 festas (planejamento de -);
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905831454 29/01/2013
003
Tit.ABS CONSULTING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65695207000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SGIC - WEB
NCL(10) 09 programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905831462 29/01/2013
003
Tit.ABS CONSULTING LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65695207000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SGIM
NCL(10) 09 programas de computador [para
download]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.905831497 29/01/2013
003
Tit.REVISTA TRÈS LTDA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14112295000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Revista Très
NCL(10) 16 álbuns; almanaques; anotações (blocos
para -); blocos para anotações; impressas
(publicações -); impresso (material -); impressos
horários; livros; livros para escrever ou desenhar;
livros razão; manuais [impressos]; panfletos;

panfletos [flyers]; papelaria (artigos de -); pastas
[papelaria]; pastas de arquivo; pastas para papéis;
pastas para papéis; periódicos; publicações
impressas; recortes (álbuns de -); representações
gráficas; reproduções gráficas; revistas [periódicos];
revistas em quadrinhos; agenda; anuário; boletim
informativo; diário; livro cartonado; livro de bolso;
livro encadernado; publicações em fascículos
impressos;
Procurador: CLISSIE BAZAN CORRAL SILVA
No.905831616 29/01/2013
003
Tit.OLCANA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65011801000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VINDO DAS ESTRELAS
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem; comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos;
Procurador: JOSÉ EDUARDO VICENTE
No.905831624 29/01/2013
003
Tit.INTERMONOREF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
REFRATARIOS LTDA. EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01862300000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RAGO
NCL(10) 08 afiar [amolar] (instrumentos para -);
amolar (pedras para -); amolar (pedras para -)
[ferramentas manuais]; correias de couro usadas
para afiar; cortadores [ferramentas manuais]; esmeril
[rebolo] (rodas de -); lixas; rebitadores [máquina para
rebitar] [ferramentas manuais]; rebolos [pedras para
amolar] [ferramentas manuais]; rodas de esmeril
[rebolo]; serras (lâminas para -) [partes de
ferramentas manuais]; serras [ferramentas manuais];
afiador de corda manual; afiador manual para
instrumento de corte [acionado por força muscular];
correia abrasiva; tira abrasiva;
Procurador: SOLIMAR JERONIMO BERTOLETTO
No.905831640 29/01/2013
003
Tit.LUAR PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64019854000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VINDO DAS ESTRELAS
NCL(10) 38 teledifusão; televisionamento;
Procurador: JOSÉ EDUARDO VICENTE
No.905831713 29/01/2013
003
Tit.LUAR PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 64019854000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VINDO DAS ESTRELAS
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento]; entretenimento; produção de
shows; rádio e televisão (produção de programas de
-); televisão (programas de entretenimento de -);
guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins
oferecidos ao consumidor online [somente para
acesso, sem possibilidade de download];
Procurador: JOSÉ EDUARDO VICENTE
No.905831748 29/01/2013
003
Tit.MRX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16723698000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MRX
NCL(10) 20 acampamento (sacos de dormir para -);
almofadas; colchões *; colchões de ar, exceto para
uso medicinal; colchões de molas; colchões de
palha; colchonetes para troca de fraldas; molas
(colchões de -); palha (colchões de -); poltronas;
sofás; almofada não elétrica sem fim terapêutico;
colchão não elétrico; sofá-cama;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA

No.905831772 29/01/2013
003
Tit.MRX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16723698000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MRX
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cutelaria; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de couro e imitações de couro; comércio (através de
qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados
de peles de animais; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de chicotes,
arreios e artigos de selaria; comércio (através de
qualquer meio) de cosméticos; comércio (através de
qualquer meio) de preparações veterinárias;
comércio (através de qualquer meio) de roupas;
comércio (através de qualquer meio) de sapatos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905831810 29/01/2013
003
Tit.NADIM ELIAS FILHO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 22713707870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BODYLIFE NUTRITION
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); caseína
(suplemento alimentar de -); enzimas (suplemento
alimentar de -); germe de trigo (suplemento alimentar
de -); glicose (suplemento alimentar de-); lecitina
(suplemento alimentar de-); linhaça (suplemento
alimentar de -); proteína (suplemento alimentar de -);
suplementos alimentares minerais; complemento/
suplemento
alimentar para uso medicinal;
suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para
uso medicinal;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905831829 29/01/2013
003
Tit.PROMON TECNOLOGIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04000158000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROMON INTELLIGENS
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática];
elaboração [concepção] de software de computador;
instalação de software de computador; manutenção
de software de computador; programação de
computador [informática]; projeto de sistema de
computadores; assessoria, consultoria e informação
em tecnologia da informação; assessoria, consultoria
e informação no campo da seleção, implementação
e uso dos sistemas hardware e software para
terceiros; serviços de análise de processamento de
dados [serviço de informática]; suporte técnico em
informática, a saber instalação, manutenção e
configuração de banco de dados; tratamento de
informação/dados [serviço de informática]; pesquisa
e desenvolvimento para terceiros de novos produtos;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905831861 29/01/2013
003
Tit.LOGOS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11506549000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: LOGOS RASTREAMENTO
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
equipamento de processamento de dados e
computadores;
Procurador: MARCIA REGINA DE AZEVEDO
SALDANHA
No.905831896 29/01/2013
003
Tit.PROMON TECNOLOGIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04000158000112
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROMON INTELLIGENS
NCL(10) 35 assessoria em gestão de negócios;
gestão computadorizada de arquivos; industrial ou
comercial (assessoria em gestão -); negócios
(consultoria em gestão e organização de -); pesquisa
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de dados em arquivos de computador [para
terceiros]; assessoria, consultoria e informação
econômica, para os setores industrial e comercial
das
empresas,
visando
o
planejamento,
organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em
gestão comercial]; assessoria, consultoria e
informação em gestão de negócios para companhias
industriais ou comerciais; assessoria, consultoria e
informação relacionadas ao planejamento, análise,
gestão e organização de negócios para empresas;
gerenciamento de banco de dados;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905831926 29/01/2013
003
Tit.BORDON GOMES GERENCIAMENTO E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08451087000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: "BUFFET TURANDOT"
NCL(10) 41 aluguel de aparelhos de rádio e
televisão - [informação em]; aluguel de aparelhos de
rádio e televisão - [consultoria em]; aluguel de
aparelhos de rádio e televisão - [assessoria em];
aluguel de aparelhos de rádio e televisão; aluguel de
câmeras de vídeo - [informação em]; aluguel de
câmeras de vídeo - [consultoria em]; aluguel de
câmeras de vídeo - [assessoria em]; aluguel de
câmeras de vídeo; festas (planejamento de -) [informação em]; festas (planejamento de -) [consultoria em]; festas (planejamento de -) [assessoria em]; festas (planejamento de -);
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [informação em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [consultoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [assessoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
conferências - [informação em]; organização e
apresentação de conferências - [consultoria em];
organização e apresentação de conferências [assessoria em]; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos - [informação em]; organização e
apresentação de congressos - [consultoria em];
organização e apresentação de congressos [assessoria em]; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de
seminários - [informação em]; organização e
apresentação de seminários - [consultoria em];
organização e apresentação de seminários [assessoria em]; organização e apresentação de
seminários; planejamento de festas - [informação
em]; planejamento de festas - [consultoria em];
planejamento de festas - [assessoria em];
planejamento de festas; aluguel de brinquedos [informação em]; aluguel de brinquedos - [consultoria
em]; aluguel de brinquedos - [assessoria em];
aluguel de brinquedos;
Procurador: ROMEU GUILHERME TRAGANTE
No.905832060 29/01/2013
003
Tit.BONNAVILLE PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14083820000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BONNAVILLE
NCL(10) 36 administração de imóveis; imóveis
[compra e venda de -]; incorporação de imóvel;
Procurador: FERNANDO GOMES CHAVES
No.905832086 29/01/2013
003
Tit.BORDON GOMES GERENCIAMENTO E
PARTICIPAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08451087000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: "BUFFET TURANDOT"
NCL(10) 43 aluguel de aparelhos de cozimento [informação em]; aluguel de aparelhos de cozimento
- [consultoria em]; aluguel de aparelhos de
cozimento - [assessoria em]; aluguel de aparelhos
de cozimento; aluguel de cadeiras, mesas, toalhas
de mesa e artigos de vidro - [informação em]; aluguel
de cadeiras, mesas, toalhas de mesa e artigos de
vidro - [consultoria em]; aluguel de cadeiras, mesas,
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toalhas de mesa e artigos de vidro - [assessoria em];
aluguel de cadeiras, mesas, toalhas de mesa e
artigos de vidro; auto-serviço (restaurantes de -) [informação em]; auto-serviço (restaurantes de -) [consultoria em]; auto-serviço (restaurantes de -) [assessoria em]; auto-serviço (restaurantes de -); bar
(serviços de -) - [informação em]; bar (serviços de -) [consultoria em]; bar (serviços de -) - [assessoria
em]; bar (serviços de -); bufê (serviço de -) [informação em]; bufê (serviço de -) - [consultoria
em]; bufê (serviço de -) - [assessoria em]; bufê
(serviço de -); cafés [bares] - [informação em]; cafés
[bares] - [consultoria em]; cafés [bares] - [assessoria
em]; cafés [bares]; cafeterias - [informação em];
cafeterias - [consultoria em]; cafeterias - [assessoria
em]; cafeterias; cantinas - [consultoria em]; cantinas
- [assessoria em]; cantinas; lanchonetes [informação em]; lanchonetes - [consultoria em];
lanchonetes - [assessoria em]; lanchonetes;
restaurantes - [informação em]; restaurantes [consultoria em]; restaurantes - [assessoria em];
restaurantes; restaurantes de auto-serviço [informação em]; restaurantes de auto-serviço [consultoria em]; restaurantes de auto-serviço [assessoria em]; restaurantes de auto-serviço;
cestas de café da manhã (fornecimento de -)
[serviços de alimentação] - [informação em]; cestas
de café da manhã (fornecimento de -) [serviços de
alimentação] - [consultoria em]; cestas de café da
manhã (fornecimento de -) [serviços de alimentação]
- [assessoria em]; cestas de café da manhã
(fornecimento de -) [serviços de alimentação];
Procurador: ROMEU GUILHERME TRAGANTE
No.905832213 29/01/2013
003
Tit.LIVIA ROSA DE ASSUNÇÃO GOMES DA SILVA
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16750590000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITTA FLOWER
NCL(10) 03 cosméticos; cremes cosméticos; pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905832248 29/01/2013
003
Tit.ANANDA METAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04215721000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SPOTLIGHT
NCL(10) 11 automóveis (luzes para -); lâmpadas;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905832256 29/01/2013
003
Tit.HUMUS QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73732539000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PNGE - PRÊMIO NACIONAL DE GESTÃO
EDUCACIONAL & PRÊMIO GESTOR
EDUCACIONAL DO ANO
NCL(10) 41 colóquios (organização e apresentação
de -); congressos (organização e apresentação de -);
informações
sobre
educação
[instrução];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e
apresentação de conferências; organização e
apresentação de congressos; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento];
organização e apresentação de seminários;
organização e apresentação de simpósios; serviços
de premiação;
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.905832418 29/01/2013
003
Tit.YEO JUN KIM (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02245173848
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MESTRE KIM
NCL(10) 41 competições desportivas (organização
de -); educação física; ensino (serviços de -); cursos
livres [ensino];
Procurador: SAO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA

No.905832779 29/01/2013
003
Tit.LARISSA LONGO DE OLIVEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10665711719
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: dloox
NCL(10) 25 bermudas; blazers [vestuário]; calças;
calças compridas; camisas; camisetas; cintos
[vestuário]; coletes; combinação [roupa íntima];
combinações [vestuário]; confeccionado (vestuário ); jaquetas; jardineiras [vestuário]; leggings [calças];
macacões; meias; pijamas; praia (roupas de -); robe;
roupa de baixo; saias; saias-calças; sandálias;
suéteres; sutiãs; baby-doll; biquíni; camisola; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905832817 29/01/2013
003
Tit.MARIA INEZ FONSECA DE OLIVEIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10328023752
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Miss Meg
NCL(10) 24 caminhos de mesa; descanso de
garrafas e copos [roupas de mesa]; guardanapos de
mesa têxteis; roupa de cama, mesa e banho; toalhas
de mesa [exceto de papel]; centro de mesa;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905832825 29/01/2013
003
Tit.OLIBANO ARTIGOS ESOTERICOS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07281248000117
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Incenso da Sorte
NCL(10) 03 varetas de incenso;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905832833 29/01/2013
003
Tit.ANDRE VICENTE DAQUINO (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 75716364934
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MedJuris
NCL(10) 44 assessoria, consultoria e informação em
assistência médica, prestada por médicos e outros
especialistas da área médica; consultas médicas
[serviços médicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905832841 29/01/2013
003
Tit.NATALINA DE JESUS VENETILLO AFONSO
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91662079753
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Sonhos & Fantasias
NCL(10) 25 agasalhos para as mãos; almofada
forrada não elétrica para aquecer os pés; anáguas;
artigos de malha [vestuário]; aventais [vestuário];
babadouros, exceto de papel; bandanas; banho
(calções de -); banho (chinelos de -); banho (roupas
de -); banho (roupões de -); banho (toucas de -);
bermudas; biqueiras; blazers [vestuário]; boa [estola
de plumas]; bolsos; bolsos para roupas; boné (palas
de -); bonés; botas *; cachecóis; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisas (palas para -);
camisas (peitilhos de -); camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capotes; capuzes [vestuário];
cartolas; casacos [vestuário]; ceroulas; chapéus
[chapelaria]; chapéus, bonés etc; chinelos [pantufas];
ciclistas (vestuário para -); cintas [roupa íntima];
cintos [vestuário]; cintos porta-moedas [vestuário];
coletes; coletes [roupa íntima]; combinação [roupa
íntima]; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); corpete; cuecas; enxovais de bebês;
espartilhos; faixas [vestuário]; faixas para a cabeça
[vestuário]; fantasia (roupas de -); forros
confeccionados [parte de vestuário]; ginástica (roupa
para -) [colante]; ginástica (sapatos para -); gorros;
guarda-pós; íntima (roupa -); jaquetas; jardineiras
[vestuário]; jérseis [vestuário]; leggings [calças];
lenços de pescoço; ligas; lingerie (fr.); luvas
[vestuário]; luvas sem dedos; malhas [vestuário];
mantilhas; máscaras para dormir; meias-calças;
mitras [chapéus]; paletós; parcas; penhoar; pijamas;
pijamas;
polainas;
porta-moedas
(cintos
-)
[vestuário]; praia (roupas de -); robe; roupa de baixo;
roupa de baixo; roupa íntima; roupa para ginástica;
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roupa para ginástica [colante]; roupas de banho;
roupas de fantasia; roupas de imitação couro;
roupões de banho; saias; saias-calças; sáris;
sarongues; sobretudos [vestuário]; suéteres; sungas;
suspensórios; sutiãs; ternos; toucas de banho;
toucas de natação; trajes; trajes de banho; túnicas;
turbantes; uniformes; vestuário *; véus [vestuário];
xales; avental descartável de uso não profissional;
babador não descartável; baby-doll; bandagem
elástica [vestuário]; beca; bermuda para prática de
esporte; biquíni; boné; calça para equitação; calção
para banho; camisola; canga; carapuça [barrete
cônico; gorro]; chinelo [vestuário comum]; cobertura
descartável para calçado; echarpe; jaleco; lenço de
lapela [parte anterior e superior de um casaco
voltada para fora]; maiô; poncho; quimono
[vestuário]; tira (faixa) para a cabeça; viseiras
[chapelaria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905832990 30/01/2013
003
Tit.DIMITRI OLIVEIRA DA SILVA ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17339625000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Maratona Internacional de Porto Alegre
NCL(10) 41 organização de competições [educação
ou entretenimento] - [assessoria em]; organização de
competições desportivas - [assessoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905833040 30/01/2013
003
Tit.TIFERET COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07308705000110
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: THE BEST T-SHIRT IN THE WORLD
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário]; camisas;
camisetas; malhas [vestuário]; vestuário *;
Procurador: VICENTE DONNICI
No.905833058 30/01/2013
003
Tit.CITYTOUR INFORMÁTICA S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03737641000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ESTOUDENTRO
NCL(10) 35 agências de emprego; aluguel de tempo
de publicidade em meios de comunicação;
marketing; modelos (agências de -) para publicidade
ou promoção de vendas; promoção de vendas [para
terceiros]; publicidade por catálogos de vendas;
agenciamento de mercadoria [intermediação] [assessoria em]; agenciamento de mercadoria
[intermediação]; assessoria, consultoria e informação
em agências de modelos para publicidade ou
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação em marketing - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação em marketing;
assessoria, consultoria e informação em negócios
relacionados à estratégia, marketing, produção,
pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas; franchising (venda e licenciamento de -),
tratando-se de administração de negócios em
franchising; promoção de venda para terceiros
[publicidade];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905833066 30/01/2013
003
Tit.CLAUDIO MARCOS MACIEL DA SILVA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90058240772
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GESTÃO E FINANÇAS
NCL(10) 41 cursos livres [ensino] - [informação em];
cursos livres [ensino] - [consultoria em]; cursos livres
[ensino] - [assessoria em]; cursos livres [ensino];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905833147 30/01/2013
003
Tit.FREDERICO HONORATO RODRIGUES
MOREIRA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02038332797
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Centrimóveis
NCL(10) 36 administração de imóveis; administração
predial; avaliação imobiliária; corretores imobiliários;
imobiliária (avaliação -); imobiliárias (agências -);
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imobiliários (corretores -); imóveis (administração de
-); imóveis [compra e venda de -];
Procurador: GUILHERME ARAUJO DRAGO
No.905833210 30/01/2013
003
Tit.MAURICIO CATHARINO CARDOSO (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 23872918168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: contexto social
NCL(10) 16 revistas [periódicos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905833244 30/01/2013
Tit.TINCO IND. E COMÉRCIO DE MATERIAL
PLASTICOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 12224467000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Policlear G
NCL(10) 17 chapa ou lamina de plástico;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905833287 30/01/2013
003
Tit.SOLUSOFT INFORMATICA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 81399123000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BXBSOFT
NCL(10) 09 computador (programas de -), gravados;
computador (programas de -), gravados [programas];
computador (programas operacionais para -)
[gravados]; programas de computador gravados;
programas
operacionais
para
computador
[gravados];
Procurador: BRUNO HENRIQUE GODOY
No.905833317 30/01/2013
003
Tit.CELIO MESSIAS DE SANTANA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36121509104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KILBOY
NCL(10) 25 alpercatas; artigos de malha [vestuário];
automobilistas (vestuário para -); bandanas; banho
(calções de -); banho (chinelos de -); banho (roupas
de -); banho (roupões de -); banho (sandálias de -);
bermudas; blazers [vestuário]; boné (palas de -);
bonés; botas *; calçados em geral *; calças; calças
compridas; calções de banho [sungas]; camisa
(punho de -); camisas; camisetas; camisetas
(peitilhos de -); capuzes [vestuário]; casacos
[vestuário]; ciclistas (vestuário para -); cintas [roupa
íntima]; cintos [vestuário]; coletes; coletes; coletes
para pesca; combinações [vestuário]; confeccionado
(vestuário -); confeccionados (forros -) [parte de
vestuário]; couro (roupas de -); couro (roupas de
imitação de -); cuecas; faixas [vestuário]; faixas para
a cabeça [vestuário]; fantasia (roupas de -); ginástica
(roupa para -) [colante]; jaquetas; lingerie (fr.);
macacões; malhas [vestuário]; meias; meias;
pijamas; pijamas; roupa de baixo; roupa de baixo;
roupa para ginástica; roupas de banho; roupas de
couro; roupas de imitação couro; suéteres; sungas;
trajes; trajes de banho; vestuário *; bermuda para
prática de esporte; biquíni; boné; calça para
equitação; calçado esportivo; calção para banho;
chinelo [vestuário comum]; chuteira; maiô;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905833368 30/01/2013
003
Tit.DEFENSIVE COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03894340000100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEAPLEX
NCL(10) 01 fertilizantes; fertilizantes (preparações -);
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.905833538 30/01/2013
003
Tit.EUROPEAN & GLOBAL LICENSING B.V. (PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8944229
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MONSKEY
NCL(10) 28 bonecas; brinquedos; jogos *;
Procurador: JULIO GUIDI LIMA DA ROCHA
No.905833562 30/01/2013
003
Tit.PAULO RICARDO COELHO PEREIRA VALLE
(BR/GO)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00100601111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAMBURI
NCL(10) 36 agências imobiliárias; corretores
imobiliários; locação de apartamentos (agências
imobiliárias de -); comércio de imóveis; imóveis
[compra e venda de -]; incorporação de imóvel;
loteamento imobiliário - [informação em]; loteamento
imobiliário - [consultoria em]; loteamento imobiliário [assessoria em]; loteamento imobiliário;
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO
No.905833589 30/01/2013
003
Tit.CELIO MESSIAS DE SANTANA (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36121509104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KILBOY
NCL(10)
35
administração
comercial
do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [informação em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [consultoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros [assessoria em]; administração comercial do
licenciamento de produtos e serviços de terceiros;
agenciamento de artistas - [informação em];
agenciamento de artistas - [consultoria em];
agenciamento de artistas - [assessoria em];
agenciamento de artistas; agências de propaganda;
aluguel de espaço publicitário - [informação em];
aluguel de espaço publicitário - [consultoria em];
aluguel de espaço publicitário - [assessoria em];
aluguel de espaço publicitário; aluguel de tempo de
publicidade em meios de comunicação; bancos de
dados de computador (compilação de informação em
-); bancos de dados de computador (sistematização
de informações em -); captação de patrocínio [informação em]; captação de patrocínio [consultoria em]; captação de patrocínio [assessoria em]; captação de patrocínio; comerciais
de rádio - [informação em]; comerciais de rádio [consultoria em]; comerciais de rádio - [assessoria
em]; comerciais de rádio; comerciais de televisão [informação em]; comerciais de televisão [consultoria em]; comerciais de televisão [assessoria em]; comerciais de televisão; comercial
ou industrial (assessoria em gestão -) - [informação
em]; comercial ou industrial (assessoria em gestão -)
- [consultoria em]; comercial ou industrial (assessoria
em gestão -) - [assessoria em]; comercial ou
industrial (assessoria em gestão -); marketing [informação em]; marketing - [consultoria em];
marketing - [assessoria em]; marketing; publicidade;
publicidade de rádio; publicidade de televisão;
publicidade por catálogos de vendas - [informação
em]; publicidade por catálogos de vendas [consultoria em]; publicidade por catálogos de
vendas - [assessoria em]; publicidade por catálogos
de vendas; publicitário (aluguel de material -) [informação em]; publicitário (aluguel de material -) [consultoria em]; publicitário (aluguel de material -) [assessoria em]; publicitário (aluguel de material -);
venda
de
assinaturas
de
serviços
de
telecomunicações para terceiros; administração
comercial - [informação em]; administração
comercial - [consultoria em]; administração comercial
- [assessoria em]; administração comercial;
administração comercial de shopping center [informação em]; administração comercial de
shopping center - [consultoria em]; administração
comercial de shopping center - [assessoria em];
administração comercial de shopping center;
administração comercial do licenciamento de
produtos e serviços de terceiros [ompi] - [informação
em]; administração comercial do licenciamento de
produtos e serviços de terceiros [ompi] - [consultoria
em]; administração comercial do licenciamento de
produtos e serviços de terceiros [ompi] - [assessoria
em]; administração comercial do licenciamento de
produtos
e
serviços
de
terceiros
[ompi];
administração de cartão de desconto; administração
de empresa; aluguel de escritório virtual [aluguel de
equipamentos e material de escritório e fornecimento
de serviços de escritório] - [informação em]; aluguel
de escritório virtual [aluguel de equipamentos e
material de escritório e fornecimento de serviços de
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escritório] - [consultoria em]; aluguel de escritório
virtual [aluguel de equipamentos e material de
escritório e fornecimento de serviços de escritório] [assessoria em]; aluguel de escritório virtual [aluguel
de equipamentos e material de escritório e
fornecimento de serviços de escritório]; anúncio [informação em]; anúncio - [consultoria em]; anúncio
- [assessoria em]; anúncio; atendimento ao cliente
[s.a.c.; serviço de orientação ao consumidor] [informação em]; atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor] - [consultoria
em]; atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de
orientação ao consumidor] - [assessoria em];
atendimento ao cliente [s.a.c.; serviço de orientação
ao consumidor]; comércio (através de qualquer
meio) de adesivos para papelaria ou para uso
doméstico; comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos náuticos; comércio
(através de qualquer meio) de aparelhos e
instrumentos ópticos; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de cama, mesa e banho; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de papelaria [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos de papelaria - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos de
papelaria - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos de papelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos do vestuário [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos do vestuário - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos e produtos
confeccionados de couro e imitações de couro [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos e produtos confeccionados de couro
e imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
ginástica - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para ginástica [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para prática de esportes; comércio
(através de qualquer meio) de couro - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de couro [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de couro - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de couro; comércio (através de
qualquer meio) de fotografias - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de fotografias [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de fotografias - [assessoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de fotografias; comércio
(através de qualquer meio) de jogos e brinquedos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de jogos e brinquedos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de jogos e
brinquedos - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio
(através de qualquer meio) de malas e bolsas de
viagem - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de malas e bolsas de viagem [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de malas e bolsas de viagem - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de malas
e bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de materiais impressos - [informação em];
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comércio (através de qualquer meio) de materiais
impressos - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de materiais impressos - [assessoria
em]; comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos; comércio (através de qualquer
meio) de produtos feitos de madeira; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
matérias plásticas; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de produtos têxteis - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de produtos
têxteis; comércio (através de qualquer meio) de
roupas - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de roupas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de roupas [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de roupas; comércio (através de qualquer
meio) de sacos e sacolas - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de sacos e sacolas - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sacos e
sacolas; comércio (através de qualquer meio) de
sapatos - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de sapatos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de sapatos; comércio (através de qualquer
meio) de tecidos; publicidade por qualquer meio [informação em]; publicidade por qualquer meio [consultoria em]; publicidade por qualquer meio [assessoria em]; publicidade por qualquer meio;
representação comercial [ompi] - [informação em];
representação comercial [ompi] - [consultoria em];
representação comercial [ompi] - [assessoria em];
representação
comercial
[ompi];
venda
de
assinaturas de serviços de telecomunicações para
terceiros [ompi];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905833600 30/01/2013
003
Tit.PAULO RICARDO COELHO PEREIRA VALLE
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00100601111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAMBURI
NCL(10) 37 construção *; construção civil
(supervisão de trabalhos de -); consultoria na área
de construção civil; assessoria consultoria e
informação em construções; construção e reparação
de obra civil; construtor (serviços de -); reconstrução
de construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício,
ou parte dele, que se reconstruiu ou reformou];
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO
No.905833619 30/01/2013
003
Tit.RICARDO TRAMONTINA ARQUITETURA LTDA
- ME (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04415285000182
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BLOCO DIGITAL
NCL(10) 42 arquitetura; artes gráficas (serviços de
criação em -); construção (desenho de plantas para ); consultoria em arquitetura; decoração de
interiores; desenho de embalagens (serviços de -);
desenho de plantas para construção; desenho
industrial; embalagens (serviços de desenho de -);
industrial (desenho -); assessoria, consultoria e
informações
sobre
arquitetura;
assessoria,
consultoria e informações sobre artes gráficas;
composição gráfica [criação em arte gráfica];
computação gráfica [serviços de informática]; criação
e projeto de planta para construção; desenho
artístico; desenho de arte gráfica, inclusive para
homepage; perícia técnica na área de arquitetura;
projeto de arquitetura; serviços de sinalização
[projetos arquitetônicos e engenharia];
Procurador: AUDITA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
No.905833660 30/01/2013
003
Tit.PAULO RICARDO COELHO PEREIRA VALLE
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00100601111

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAMBURI
NCL(10) 42 estudos para projetos técnicos;
planejamento
urbano
[informação
em];
planejamento
urbano
[consultoria
em];
planejamento
urbano
[assessoria
em];
planejamento urbano; projetos técnicos (estudos
para -); engenharia civil [projeto de -] - [informação
em]; engenharia civil [projeto de -] - [consultoria em];
engenharia civil [projeto de -] - [assessoria em];
engenharia civil [projeto de -]; projeto de engenharia
de qualquer natureza;
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO
No.905833678 30/01/2013
003
Tit.JEAN CARLOS DE ANDRADE RIBEIRO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 77236025020
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GOJIMAX
NCL(10) 35 compras para terceiros (serviços de -)
[compra de produtos e serviços para outras
empresas] - [informação em]; compras para terceiros
(serviços de -) [compra de produtos e serviços para
outras empresas] - [consultoria em]; compras para
terceiros (serviços de -) [compra de produtos e
serviços para outras empresas] - [assessoria em];
compras para terceiros (serviços de -) [compra de
produtos e serviços para outras empresas];
demonstração de produtos - [informação em];
demonstração de produtos - [consultoria em];
demonstração de produtos - [assessoria em];
demonstração de produtos; distribuição de amostras
- [informação em]; distribuição de amostras [consultoria em]; distribuição de amostras [assessoria em]; distribuição de amostras; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos [informação em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de cosméticos [assessoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos; comércio (através de qualquer
meio) de preparações farmacêuticas - [informação
em]; comércio (através de qualquer meio) de
preparações farmacêuticas - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
farmacêuticas - [assessoria em]; comércio (através
de qualquer meio) de preparações farmacêuticas;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [informação em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [consultoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal - [assessoria em];
comércio (através de qualquer meio) de preparações
higiênicas para uso medicinal; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias dietéticas para uso
medicinal - [informação em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias dietéticas para uso
medicinal - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias dietéticas para uso
medicinal - [assessoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias dietéticas para uso
medicinal; farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos] - [informação em]; farmácia [comércio
de produtos farmacêuticos] - [consultoria em];
farmácia [comércio de produtos farmacêuticos] [assessoria em]; farmácia [comércio de produtos
farmacêuticos];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905833813 30/01/2013
003
Tit.ANUAR - COSMÉTICOS LTDA - ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07307698000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: RIONEKEYSA
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; banhos (preparações cosméticas para -);
bronzear
(preparações
para-)
[cosméticos];
cosméticos; cremes cosméticos; descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; lenços impregnados
com loções cosméticas; loções capilares; loções
para uso cosmético; pele (produtos cosméticos para
cuidados da -); perfumes; preparações de aloe vera
para uso cosmético; preparações de babosa para
uso cosmético; preparações de banho para higiene
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íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene
pessoal];
tinturas
cosméticas;
xampus;
condicionador [cosmético]; removedor de cosmético;
Procurador: WELLITON PIMENTEL COUTINHO
No.905833848 30/01/2013
Tit.FRYSK INDUSTRIAL LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14034584000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Arista
NCL(10) 05 suplemento nutricional de
comestível para uso medicinal;
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA

003

óleo

No.905833880 30/01/2013
003
Tit.RAMIRO DA SILVA RODRIGUES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 19940147848
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FELIPE STREPARAVA
NCL(10) 41 aluguel de cenários para shows;
espetáculos ao vivo (apresentação de -);
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; produção de shows; shows (produção
de -); empresário [organização e produção de
espetáculos]; fã clube; venda de ingressos para
shows e espetáculos;
Procurador: LARISSA MARQUES DA FONSECA
No.905833902 30/01/2013
003
Tit.STUDIO VITTY COMÉRCIO, DESIGN E
SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08746809000179
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EGIX
NCL(10) 09 agendas eletrônicas; aparelhos para
transmissão de som; computador (periféricos de -);
computadores; computadores portáteis [laptop];
leitores [equipamentos de processamentos de
dados]; mouse [informática]; portáteis (telefones -);
receptores de áudio e de vídeo; secretária eletrônica
(aparelhos de -); som (aparelhos para reprodução de
-); televisão (aparelhos de -); tocadores portáteis de
mídia; unidades centrais de processamento
[processadores] [informática]; alto-falante para
eletrodoméstico; aparelho de gravação de vídeo;
aparelho de telecomunicação; aparelho e unidade de
controle eletrônico para processamento, avaliação e
medição de sinal gerado por sensor; aparelho, placa
e acessórios de telecomunicação; dispositivo portátil
de armazenamento de dados [pen drive (ing)]; dvd,
disco digital de vídeo; máquina de edição de som e
imagem; notebook [microcomputador portátil, menor
que o laptop];
Procurador: JULIO CESAR GONÇALVES
No.905833945 30/01/2013
003
Tit.COPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PERFILADOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46742300000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: COPERFIL
NCL(10) 06 aço (canos de -); aço (chapas de -); aço
(folhas de -); aço, bruto ou semitrabalhado; batentes
de metal; canaletas de metal; canos de metal;
chapas e placas de metal; folhas de aço; telhas de
metal; tubos de aço; vigas de metal; aço laminado;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905833953 30/01/2013
003
Tit.RICH ON, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8929254
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GIOVI
NCL(10) 03 cosméticos; maquiagem (produtos para ); maquiagem (produtos para remover -); maquiagem
para o rosto;
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
SC LTDA.
No.905833970 30/01/2013
Tit.COPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PERFILADOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46742300000147
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço

003

Marca: COPERFIL
NCL(10)
40
laminação;
ferramentaria
[transformação, tratamento ou beneficiamento];
usinagem [operação mecânica pela qual se dá forma
à matéria-prima], transformação, beneficiamento e
tratamento;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905834003 30/01/2013
003
Tit.LUIZ CLAUDIO CUNNINGHAM DE CARVALHO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01933577800
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAGIK SOFTWARE
NCL(10) 42 software como serviço [saas] [informação em]; software como serviço [saas] [consultoria em]; software como serviço [saas] [assessoria em]; software como serviço [saas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905834127 30/01/2013
003
Tit.CARLOS ALBERTO DO ROSARIO SANTOS
(BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17732670515
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: INSTALOAR
NCL(10) 37 ar-condicionado (instalação e reparo de
aparelhos de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905834135 30/01/2013
003
Tit.FRYSK INDUSTRIAL LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14034584000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Arista
NCL(10) 29 coco (gordura de -); coco (manteiga de ); coco (óleo de -); coco seco; gordura de coco;
manteiga de coco; coco ralado; leite de coco;
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA
No.905834143 30/01/2013
003
Tit.PEÇA FACIL AUTO PEÇAS COMERCIAL LTDA EPP (BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06164474000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: www.peçafacildistribuidora.com.br
NCL(10) 35 assessoria, consultoria e informação ao
consumidor sobre produtos e respectivos preços,
através de websites, em conexão com comércio
realizado pela internet; comércio (através de
qualquer meio) de partes e componentes de
veículos;
Procurador: ERONILSON BARBOSA DA SILVA
No.905834151 30/01/2013
003
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CHAMADA DA ESPERANÇA
NCL(10) 38 agências de notícias; computador
(comunicação por terminais de -); computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-); comunicação por redes de fibra óptica;
comunicação por terminais de computador;
fornecimento de acesso a banco de dados;
fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores;
informações sobre telecomunicação; radiodifusão;
radiodifusão; serviços de difusão sem fim
[telecomunicações];
teledifusão;
teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de arquivos
digitais; assessoria consultoria e informação em
telecomunicação;
assessoria,
consultoria
e
informação em telecomunicações; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for o provimento de
acesso a um website); fornecimento de salas de
bate-papo na internet [ompi]; serviços de
carregamento, compartilhamento e postagem de
fotos áudio e vídeo [transmissão]; transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação;

Procurador: O PRÓPRIO.
No.905834291 30/01/2013
003
Tit.FRYSK INDUSTRIAL LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14034584000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Arista
NCL(10) 30 farinhas*; tortas; tortas [doces e
salgadas];
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA
No.905834305 30/01/2013
003
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CHAMADA DA ESPERANÇA
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; cinema (estúdios de -);
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
competições
desportivas
(organização de -); concursos de beleza
(organização de -); conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); divertimento; eletrônicos
(provimento
de
serviços
para
jogos
-);
entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); espetáculos (serviços de -); espetáculos ao
vivo (apresentação de -); estúdios de cinema;
estúdios de gravação (serviços de -); informações
sobre entretenimento [lazer]; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -); jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de concursos de
beleza; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]; organização de exposições
para fins culturais ou educativos; produção de filmes,
exceto para fins de publicidade; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção de vídeos; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos; publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable]; rádio
(programas de entretenimento de -); rádio e televisão
(produção de programas de -); shows (produção de ); televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
agência de notícias/jornalismo (se for elaboração de
reportagens fotográficas ou não); assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; banda de música [serviços de
entretenimento]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio); grupo musical; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade
de
download];
jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905834348 30/01/2013
003
Tit.FRYSK INDUSTRIAL LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14034584000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Arista
NCL(10) 31 cascas de coco; coco (cascas de -);
cocos;
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA
No.905834372 30/01/2013
Tit.FRYSK INDUSTRIAL LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14034584000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Arista
NCL(10) 32 frutas (sucos de -); água-de-coco;
Procurador: MARCUS VINICIUS ANDRADE
TEIXEIRA

003

No.905834399 30/01/2013
Tit.MICHEL SANTOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14336042721
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Lord'J
NCL(10) 25 vestuário *;

003
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Procurador: O PRÓPRIO.
No.905834470 30/01/2013
003
Tit.EDITORA CARAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56324114000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLUBE DO ASSINANTE CARAS
NCL(10) 35 administração de programa de incentivo;
cartão de afinidade que oferece descontos aos
afiliados - [informação em]; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados - [consultoria em];
cartão de afinidade que oferece descontos aos
afiliados - [assessoria em]; cartão de afinidade que
oferece descontos aos afiliados; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [informação em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [consultoria em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [assessoria em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); serviços de programas de fidelidade
(clube, cartão, talão) - [informação em]; serviços de
programas de fidelidade (clube, cartão, talão) [consultoria em]; serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão) - [assessoria em];
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão); venda de assinaturas de serviços de
telecomunicações para terceiros [ompi];
Procurador: LAURA CRISTINA SANCHES
COLUCCI
No.905834488 30/01/2013
003
Tit.D & D GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07300013000125
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARRAIÁ DO POETA
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
entretenimento; organização de bailes; planejamento
de festas; produção de shows; reservas de lugares
para shows; reserva e emissão de bilhetes para
shows;
Procurador: ISABEL SOLANGE F. DE CASTRO
No.905834518 30/01/2013
003
Tit.EDITORA CARAS S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56324114000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARAS VIAGEM
NCL(10) 35 venda de assinaturas de serviços de
telecomunicações para terceiros; vendas de
assinaturas de jornal [para terceiros]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados [informação em]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados - [consultoria em]; cartão de
afinidade que oferece descontos aos afiliados [assessoria em]; cartão de afinidade que oferece
descontos aos afiliados; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [informação em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos) - [consultoria em]; cartão de vantagem
(emissão e distribuição de cartões de benefícios que
dão ao respectivo titular acesso a vantagens no
preço de determinados produtos) - [assessoria em];
cartão de vantagem (emissão e distribuição de
cartões de benefícios que dão ao respectivo titular
acesso a vantagens no preço de determinados
produtos); programas de cartão de pontuação (tipo
programa de milhagem/fidelidade) - [informação em];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade) - [consultoria em];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade) - [assessoria em];
programas de cartão de pontuação (tipo programa
de milhagem/fidelidade); serviços de programas de
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fidelidade (clube, cartão, talão) - [informação em];
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão) - [consultoria em]; serviços de programas de
fidelidade (clube, cartão, talão) - [assessoria em];
serviços de programas de fidelidade (clube, cartão,
talão);
Procurador: LAURA CRISTINA SANCHES
COLUCCI
No.905834550 30/01/2013
003
Tit.SILMARA GALO BELATTO (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07574165000116
Apres.: Nominativa ; Nat.: Certific.
Marca: BRECHO LEVA E TRAZ
NCL(10) 42 comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios lojas de variedades, exceto
lojas de departamentos ou magazines comércio
varejista de outros artigos usados
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905834690 30/01/2013
003
Tit.QUANTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14753721000187
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CONTAINER EXPRESS
NCL(10)
39
aluguel
de
contêineres
de
armazenagem; armazenagem; embalagem de
mercadorias; logística referente ao transporte de
carga;
Procurador: PROIND MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905834720 30/01/2013
003
Tit.DIVCOM PHARMA COMÉRCIO E ATACADO
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03945354000105
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DAX
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: LUIZ ROBERTO FERNANDES
No.905834747 30/01/2013
003
Tit.MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. (IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8944881
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEEDBOX
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
pesticidas;
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.905834755 30/01/2013
003
Tit.POUSADA OOSTERHUIS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10300746000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Oosterhuis
NCL(10) 43 acomodações temporárias (aluguel de -)
- [assessoria em]; acomodações temporárias
(aluguel de -); acomodações temporárias (reservas
de -) - [assessoria em]; acomodações temporárias
(reservas de -); agências de acomodações [hotéis,
pensões] - [assessoria em]; agências de
acomodações [hotéis, pensões]; reservas de
acomodações temporárias - [assessoria em];
reservas de acomodações temporárias;
Procurador: MURILO KARASINSKI
No.905834763 30/01/2013
003
Tit.MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. (IL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8944881
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SOYLUTION
NCL(10) 05 fungicidas; herbicidas; inseticidas;
pesticidas;
Procurador: JOSÉ MOITA HORTA
No.905834836 30/01/2013
003
Tit.PIZZARIA E CHOPERIA MASCOTE LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00964333000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MASCOTE
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
LTDA

No.905835018 30/01/2013
Tit.KARYNE MAGALHAES (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80265677149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Saúde Salivar
NCL(10) 44 odontologia [cirurgião-dentista];
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905835190 30/01/2013
003
Tit.'ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
PONTE NOVA' (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17426172000124
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BAR, BOTECO & CIA - ACIP
NCL(10) 41 cronometragem de eventos desportivos;
agente artístico; literário e cultural [promotor de
evento];
aluguel
de
prédios/edificações
transportáveis para exposições, conferências, shows
e eventos; aluguel de salão de festas para eventos;
cerimonial de eventos (serviços relativos ao -);
decoração de festa, cerimonial e outros eventos;
locutor de eventos; promotor de eventos [se
artísticos/culturais]; sonorização de eventos para
empresas e similares;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905835204 30/01/2013
003
Tit.THE NEW SCHOOL (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8866015
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PARSONS
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905835220 30/01/2013
003
Tit.THE NEW SCHOOL (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8866015
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PARSONS
NCL(10) 41 educação (serviços de -);
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905835239 30/01/2013
003
Tit.CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02814497000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARBONCIN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905835271 30/01/2013
003
Tit.CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02814497000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BACTROPIN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905835298 30/01/2013
003
Tit.CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02814497000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GINKOMED
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905835310 30/01/2013
003
Tit.'RENAN MIRANDA E SILVA 09028211721 ME'
(BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15538927000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REVER HAIR
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; amêndoas (óleo de -); banhos
(preparações cosméticas para -); batons para os
lábios; beleza (máscaras de -); brilho para os lábios;
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bronzear (preparações para-) [cosméticos]; cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); cera para depilação; cílios (produtos
cosméticos para os-); clarear (cremes para -) a pele;
cosméticos; cosméticos (estojos de); cosméticos
para os cílios; cremes cosméticos; cremes para
clarear pele; descolorantes (produtos -) para uso
cosmético; desodorantes [perfumaria]; esmalte para
as unhas; filtros solares; géis de massagem, exceto
para uso medicinal; lápis de sobrancelhas; laquê
para cabelos; loções capilares; loções para uso
cosmético; loções pós-barba; maquiagem (pó para ); maquiagem (produtos para -); maquiagem
(produtos para remover -); maquiagem para o rosto;
óleos essenciais; óleos essenciais de limão; óleos
para limpeza; óleos para perfumes e essências;
óleos para uso cosmético; perfumaria (produtos de ); perfumes; preparações para proteção solar;
produtos depilatórios; sabonetes; sais de banho,
exceto para uso medicinal; tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; unhas (esmalte para -);
xampus; argila para estética; caixa para pó de arroz
[estojo cosmético]; condicionador [cosmético];
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético; estojo cosmético; produto para limpeza e
hidratação da pele não medicamentoso; henna
[tintura cosmética];
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905835352 30/01/2013
003
Tit.CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02814497000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: METFORMED
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905835379 30/01/2013
003
Tit.CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02814497000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VALERIMED
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.905835387 30/01/2013
003
Tit.JESSE SAMUEL WHEELER (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 72364181100
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Encompass Brasil
NCL(10) 41 clubes (serviços de -) [lazer ou
educação] - [informação em]; clubes (serviços de -)
[lazer ou educação] - [consultoria em]; clubes
(serviços de -) [lazer ou educação] - [assessoria em];
colônia de férias - [informação em]; colônia de férias
- [consultoria em]; colônia de férias - [assessoria
em]; conferências (organização e apresentação de -)
- [informação em]; conferências (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; conferências
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
conferências (organização e apresentação de -);
congressos (organização e apresentação de -) [informação em]; congressos (organização e
apresentação de -) - [consultoria em]; congressos
(organização e apresentação de -) - [assessoria em];
congressos (organização e apresentação de -);
educação (informações sobre -) [instrução] [informação em]; educação (informações sobre -)
[instrução] - [consultoria em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [assessoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução]; educação (serviços
de -) - [informação em]; educação (serviços de -) [consultoria em]; educação (serviços de -) [assessoria em]; educação (serviços de -);
eletrônicos (provimento de serviços para jogos -) [informação em]; eletrônicos (provimento de serviços
para jogos -) - [consultoria em]; eletrônicos
(provimento de serviços para jogos -) - [assessoria
em]; eletrônicos (provimento de serviços para jogos ); ensino (serviços de -) - [informação em]; ensino
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(serviços de -) - [consultoria em]; ensino (serviços de
-) - [assessoria em]; entretenimento - [informação
em];
entretenimento
[consultoria
em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento
[lazer] (informações sobre -) - [informação em];
entretenimento [lazer] (informações sobre -) [consultoria em]; entretenimento [lazer] (informações
sobre -) - [assessoria em]; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); espetáculos (serviços de -) [informação em]; espetáculos (serviços de -) [consultoria em]; espetáculos (serviços de -) [assessoria em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [informação em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [consultoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [assessoria em];
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos
[informação
em];
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos [consultoria em]; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos - [assessoria em]; férias
(colônia de -) - [informação em]; férias (colônia de -) [consultoria em]; férias (colônia de -) - [assessoria
em]; informações sobre educação [instrução] [consultoria em]; informações sobre educação
[instrução] - [assessoria em]; informações sobre
educação
[instrução];
informações
sobre
entretenimento [lazer] - [consultoria em]; informações
sobre entretenimento [lazer] - [assessoria em];
informações sobre entretenimento [lazer]; jogos
eletrônicos (provimento de serviços para -) [informação em]; jogos eletrônicos (provimento de
serviços para -) - [consultoria em]; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -) - [assessoria em];
jogos eletrônicos (provimento de serviços para -);
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [informação em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [consultoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [informação em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [consultoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos - [assessoria em];
organização de exposições para fins culturais ou
educativos; organização e apresentação de
colóquios - [informação em]; organização e
apresentação de colóquios - [consultoria em];
organização e apresentação de colóquios [assessoria em]; organização e apresentação de
colóquios; organização e apresentação de
conferências - [informação em]; organização e
apresentação de conferências - [consultoria em];
organização e apresentação de conferências [assessoria em]; organização e apresentação de
conferências; organização e apresentação de
congressos - [informação em]; organização e
apresentação de congressos - [consultoria em];
organização e apresentação de congressos [assessoria em]; organização e apresentação de
congressos; organização e apresentação de oficinas
de trabalho [treinamento] - [informação em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [consultoria em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento] [assessoria em]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento]; organização e
apresentação de seminários - [informação em];
organização e apresentação de seminários [consultoria em]; organização e apresentação de
seminários - [assessoria em]; organização e
apresentação de seminários; organização e
apresentação de simpósios - [informação em];
organização e apresentação de simpósios [consultoria em]; organização e apresentação de
simpósios - [assessoria em]; organização e
apresentação de simpósios; reciclagem profissional [informação
em];
reciclagem
profissional
[consultoria
em];
reciclagem
profissional
[assessoria em]; seminários (organização e
apresentação de -) - [informação em]; seminários
(organização e apresentação de -) - [consultoria em];
seminários (organização e apresentação de -) [assessoria em]; seminários (organização e
apresentação de -); serviços de intérprete [idiomas] [informação em]; serviços de intérprete [idiomas] -

[consultoria em]; serviços de intérprete [idiomas] [assessoria em]; serviços de intérprete [idiomas];
tradução - [informação em]; tradução - [consultoria
em]; tradução - [assessoria em]; tradução;
treinamento prático [demonstração] - [informação
em];
treinamento
prático
[demonstração]
[consultoria em]; treinamento prático [demonstração]
[assessoria
em];
treinamento
prático
[demonstração];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução] - [informação em]; assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [assessoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução];
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [informação em]; assessoria, consultoria e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em treinamento [demonstração][ensino];
assessoria, consultoria e informação ensino [informação em]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino; curso
de idioma - [informação em]; curso de idioma [consultoria em]; curso de idioma - [assessoria em];
curso de idioma; curso técnico de formação [informação em]; curso técnico de formação [consultoria em]; curso técnico de formação [assessoria em]; curso técnico de formação; cursos
livres [ensino] - [informação em]; cursos livres
[ensino] - [consultoria em]; cursos livres [ensino] [assessoria em]; cursos livres [ensino]; organização
de programas de intercâmbio cultural e educativo. [informação em]; organização de programas de
intercâmbio cultural e educativo. - [consultoria em];
organização de programas de intercâmbio cultural e
educativo. - [assessoria em]; organização de
programas de intercâmbio cultural e educativo.;
escolas (serviços de -) [educação] - [informação em];
escolas (serviços de -) [educação] - [consultoria em];
escolas (serviços de -) [educação] - [assessoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905835425 30/01/2013
003
Tit.SONIA MARIA DA SILVA SANTOS RODRIGUES
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15609206000190
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: mundiar sistema de ar condicionado
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos de refrigeração;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905835476 30/01/2013
003
Tit.JEFERSON MOREIRA CORREA (BR/MS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14118650000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BRASA GRILL
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
combustíveis (incluindo a gasolina para motores);
comércio (através de qualquer meio) de minérios;
comércio (através de qualquer meio) de produtos
feitos de madeira - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de produtos feitos de
madeira;
Procurador: RENATA AMORIM DE OLIVEIRA
No.905835514 30/01/2013

003
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Tit.MORAES & VIDAL CONSULTORIA EM
ENGENHARIA DE NEGÓCIOS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08318421000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STOGAS
NCL(10) 39 armazenagem de mercadorias;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905835573 30/01/2013
003
Tit.ABEIVA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
EMPRESAS IMPORTADORAS DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65518748000126
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ABEIVA
NCL(10) 45 representação jurídica de associados,
grupos civis organizados ou da sociedade civil para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos; representação, diante da administração
pública ou de entidades privadas, de associados,
grupos civis organizados ou da sociedade civil para
defesa de interesses e direitos individuais, coletivos
e difusos; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, assistência
jurídica aos associados; serviços prestados por
entidades de representação de classe, a saber,
representação jurídica de uma determinada classe;
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905835638 30/01/2013
003
Tit.VANESSA CURCI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 26822923802
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Margarida Grenah
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
apoio de cabeça [móveis]; arquivos [móveis];
arquivos para fichas [móveis]; bancos [móveis];
canapés [móveis]; capas para vestuário [guardaroupa]; carrinhos de servir à mesa [móveis]; carteiras
[móveis]; escritório (móveis para -); estrados
[madeira] para cama; fichas (arquivos para -)
[móveis]; jardineiras [móveis]; mesa (carrinhos de
servir à -) [móveis]; mesas *; porta-livros [móveis];
prateleiras para arquivos [móveis]; rodízios não
metálicos para móveis; toalhas (armários para -)
[móveis]; vitrines [móveis]; altar [tipo de móvel];
apoio para braço [móvel]; apoio para cardápio
[móvel]; apoio para livro [móvel]; apoio para telefone
[móvel]; balcão [móvel]; banqueta [móvel];
banquinho [móvel]; estantes [móveis]; estrado para
cama; pé para móvel (não metálico); porta-cd
[móvel]; rodízio não metálico para móvel;
Procurador: IGOR VICENTE DE OLIVEIRA
GONÇALVES - ME
No.905835662 30/01/2013
003
Tit.M.Y.G. HANASHIRO - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10798231000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOP'S HI TECH COMPONENTES
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos para o registro, a transmissão e a
reprodução de som ou imagens;
Procurador: RENATA APARECIDA MORGADO
MINGATI
No.905835670 30/01/2013
003
Tit.CARLOS HENRIQUE ARAUJO MASSOUD
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 95595651334
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Underground
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; entretenimento - [informação
em];
entretenimento
[consultoria
em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
espetáculos (serviços de -) - [informação em];
espetáculos (serviços de -) - [consultoria em];
espetáculos (serviços de -) - [assessoria em];
espetáculos (serviços de -); espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [informação em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [consultoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -) -
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[assessoria em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -); organização de espetáculos [shows] [serviços
de empresário] - [informação em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [consultoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [assessoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; planejamento de festas - [informação
em]; planejamento de festas - [consultoria em];
planejamento de festas - [assessoria em];
planejamento de festas; produção de shows [informação em]; produção de shows - [consultoria
em]; produção de shows - [assessoria em]; produção
de shows; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [informação em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [consultoria em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [assessoria em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [informação em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [consultoria em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [assessoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [informação em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
Procurador: O PRÓPRIO.

Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD

No.905835794 30/01/2013
003
Tit.SANDRA NOEMI GUERRERO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02758434830
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TECHNOCAR
NCL(10) 42 desenho industrial; engenharia de
automóvel [projeto de -];
Procurador: SAMIR SILVINO

No.905835980 30/01/2013
003
Tit.REDAELLI TECNA S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8337713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REDMONT
NCL(10) 06 cabo de aço; cabos de metal, não
elétricos; cordas de metal; fios de metal comum; fios
de metal para atar;
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD

No.905835816 30/01/2013
003
Tit.GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27865757000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GLOBO SAMPA
NCL(10) 41 cinema (estúdios de -); competições
(organização de -) [educação ou entretenimento];
competições desportivas (organização de -);
diversão
(parques
de
-);
divertimento;
entretenimento; espetáculos (serviços de -);
produção de filmes, exceto para fins de publicidade;
produção de programas de rádio e televisão;
produção de shows; produção de vídeos; publicação
on-line de livros e jornais eletrônicos; publicações
eletrônicas
on-line
(provimento
de-)
[não
downloadable];
televisão
(programas
de
entretenimento de -); agência de notícias/jornalismo
(se for elaboração de reportagens fotográficas ou
não); assessoria, consultoria e informação em
entretenimento [lazer]; distribuição de filmes; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade
de
download];
jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS
No.905835875 30/01/2013
003
Tit.JENÁRIO CANDIDO DE SOUZA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00499511735
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: nat fashion
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: MARCELO DE ANDRADE TORRES
No.905835913 30/01/2013
003
Tit.REDAELLI TECNA S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8337713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EXTRAFLEX
NCL(10) 06 cabo de aço; cabos de metal, não
elétricos; cordas de metal; fios de metal comum; fios
de metal para atar;

No.905835930 30/01/2013
003
Tit.REDAELLI TECNA S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8337713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 7 MINE
NCL(10) 06 cabo de aço; cabos de metal, não
elétricos; cordas de metal; fios de metal comum; fios
de metal para atar;
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905835956 30/01/2013
003
Tit.REDAELLI TECNA S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8337713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLEXMINE
NCL(10) 06 cabo de aço; cabos de metal, não
elétricos; cordas de metal; fios de metal comum; fios
de metal para atar;
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905835964 30/01/2013
003
Tit.REGUA & COMPASSO REFORMAS EM GERAL
LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 68780675000134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CASA & CONSERTO
NCL(10) 37 supervisão de trabalhos de construção
civil;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905836006 30/01/2013
003
Tit.REDAELLI TECNA S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8337713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: KEEPORT
NCL(10) 06 cabo de aço; cabos de metal, não
elétricos; cordas de metal; fios de metal comum; fios
de metal para atar;
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905836030 30/01/2013
003
Tit.REDAELLI TECNA S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8337713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PACK
NCL(10) 06 cabo de aço; cabos de metal, não
elétricos; cordas de metal; fios de metal comum; fios
de metal para atar;
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905836073 30/01/2013
003
Tit.REDAELLI TECNA S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8337713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IPERFLEX
NCL(10) 06 cabo de aço; cabos de metal, não
elétricos; cordas de metal; fios de metal comum; fios
de metal para atar;
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905836103 30/01/2013
003
Tit.REDAELLI TECNA S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8337713
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLEXPACK
NCL(10) 06 cabo de aço; cabos de metal, não
elétricos; cordas de metal; fios de metal comum; fios
de metal para atar;
Procurador: FLAVIA MANSUR MURAD
No.905836138 30/01/2013
003
Tit.AGROMOTIVA KOREANA IMPLEMENTOS E
MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17465723000169
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Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: AGROMOTIVA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem;
comércio (através de qualquer meio) de ferramentas
manuais; comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos agrícolas não manuais; comércio
(através de qualquer meio) de instrumentos manuais
(propulsão muscular); comércio (através de qualquer
meio) de máquinas; comércio (através de qualquer
meio) de máquinas ferramentas; comércio (através
de qualquer meio) de preparações veterinárias;
comércio (através de qualquer meio) de substâncias
químicas destinadas à agricultura, à horticultura e à
silvicultura;
Procurador: CLÁUDIO JOSÉ MARTINS COSTA
GONÇALVES
No.905836200 30/01/2013
003
Tit.AGROMOTIVA KOREANA IMPLEMENTOS E
MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - EPP (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17465723000169
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: KIM
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
aparelhos e instrumentos veterinários; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de ferragem;
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
animais; comércio (através de qualquer meio) de
ferramentas manuais; comércio (através de qualquer
meio) de instrumentos agrícolas não manuais;
comércio (através de qualquer meio) de
instrumentos
manuais
(propulsão
muscular);
comércio (através de qualquer meio) de máquinas;
comércio (através de qualquer meio) de preparações
veterinárias; comércio (através de qualquer meio) de
produtos para a destruição dos animais nocivos,
fungicidas e herbicidas; comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas
à agricultura, à horticultura e à silvicultura;
Procurador: CLÁUDIO JOSÉ MARTINS COSTA
GONÇALVES
No.905836243 30/01/2013
003
Tit.CENTRO CAMPINENSE DE EDUCAÇÃO LTDA
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03157168000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FACULDADES MOTIVA
NCL(10) 16 jornais; livros; material didático [exceto
aparelhos]; periódicos; publicações impressas;
revistas [periódicos]; apostila para fim educacional;
boletim informativo; livro cartonado; livro didático;
livro encadernado; livro litúrgico;
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905836308 30/01/2013
003
Tit.DINMARK DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES LTDA
ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07319519000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Kit Bebê
NCL(10) 35 amostras (distribuição de -) - [consultoria
em]; amostras (distribuição de -) - [assessoria em];
amostras (distribuição de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905836324 30/01/2013
003
Tit.FERRAZ 7 RESTAURANTE LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15748009000152
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SYMPÁ
NCL(10) 43 bar (serviços de -); bufê (serviço de -);
cafés [bares]; cantinas; lanchonetes; restaurantes;
restaurantes de auto-serviço;
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.905836367 30/01/2013
003
Tit.CENTRO CAMPINENSE DE EDUCAÇÃO LTDA
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03157168000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FACULDADES MOTIVA
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NCL(10) 41 academias [educação] - [informação
em]; academias [educação] - [consultoria em];
academias [educação] - [assessoria em]; academias
[educação];
cursos
por
correspondência
[informação em]; cursos por correspondência [consultoria em]; cursos por correspondência [assessoria em]; cursos por correspondência;
educação (informações sobre -) [instrução] [informação em]; educação (informações sobre -)
[instrução] - [consultoria em]; educação (informações
sobre -) [instrução] - [assessoria em]; educação
(informações sobre -) [instrução]; educação (serviços
de -) - [informação em]; educação (serviços de -) [consultoria em]; educação (serviços de -) [assessoria em]; educação (serviços de -); ensino
(serviços de -) - [informação em]; ensino (serviços de
-) - [consultoria em]; ensino (serviços de -) [assessoria em]; ensino (serviços de -); instrução
(serviços de -) - [informação em]; instrução (serviços
de -) - [consultoria em]; instrução (serviços de -) [assessoria em]; instrução (serviços de -);
treinamento prático [demonstração] - [informação
em];
treinamento
prático
[demonstração]
[consultoria em]; treinamento prático [demonstração]
[assessoria
em];
treinamento
prático
[demonstração];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução] - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em educação [instrução] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em educação [instrução]; assessoria,
consultoria
e
informação
em
treinamento
[demonstração][ensino]
[informação
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informação em treinamento
[demonstração][ensino]; assessoria, consultoria e
informação ensino - [informação em]; assessoria,
consultoria e informação ensino - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informação ensino [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ensino; curso técnico de formação [informação em]; curso técnico de formação [consultoria em]; curso técnico de formação [assessoria em]; curso técnico de formação; cursos
livres [ensino] - [informação em]; cursos livres
[ensino] - [consultoria em]; cursos livres [ensino] [assessoria em]; cursos livres [ensino];
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905836405 30/01/2013
003
Tit.AMGEN INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0218987
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IMLYGIC
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905836421 30/01/2013
003
Tit.CENTRO CAMPINENSE DE EDUCAÇÃO LTDA
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03157168000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FACULDADES MOTIVA
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática] [informação em]; análise de sistemas [informática] [consultoria em]; análise de sistemas [informática] [assessoria em]; análise de sistemas [informática];
atualização de software de computador - [informação
em]; atualização de software de computador [consultoria em]; atualização de software de
computador - [assessoria em]; atualização de
software de computador; biológica (pesquisa -) [informação em]; biológica (pesquisa -) - [consultoria
em]; biológica (pesquisa -) - [assessoria em];
biológica (pesquisa -); instalação de software de
computador - [informação em]; instalação de
software de computador - [consultoria em];
instalação de software de computador - [assessoria
em]; instalação de software de computador;
manutenção de software de computador -

[informação em]; manutenção de software de
computador - [consultoria em]; manutenção de
software de computador - [assessoria em];
manutenção de software de computador; pesquisa
em física - [informação em]; pesquisa em física [consultoria em]; pesquisa em física - [assessoria
em]; pesquisa em física; pesquisas químicas [informação em]; pesquisas químicas - [consultoria
em]; pesquisas químicas - [assessoria em];
pesquisas
químicas;
pesquisas
técnicas
[informação em]; pesquisas técnicas - [consultoria
em]; pesquisas técnicas - [assessoria em]; pesquisas
técnicas; programação de computador [informática] [informação em]; programação de computador
[informática] - [consultoria em]; programação de
computador [informática] - [assessoria em];
programação de computador [informática]; software
de computador (atualização de -) - [informação em];
software de computador (atualização de -) [consultoria
em];
software
de
computador
(atualização de -) - [assessoria em]; software de
computador (atualização de -); software de
computador (elaboração [concepção] de-) [informação
em];
software
de
computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (instalação de -) - [informação em];
software de computador (instalação de -) [consultoria em]; software de computador (instalação
de -) - [assessoria em]; software de computador
(instalação de -); software de computador
(manutenção de -) - [informação em]; software de
computador (manutenção de -) - [consultoria em];
software de computador (manutenção de -) [assessoria
em];
software
de
computador
(manutenção de -); assessoria, consultoria e
informação em software - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em software [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em software - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informação em software;
assessoria, consultoria e informações e pesquisas
no campo biológico - [informação em]; assessoria,
consultoria e informações e pesquisas no campo
biológico - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informações e pesquisas no campo biológico [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações e pesquisas no campo biológico;
assessoria, consultoria e informações no campo de
processos tecnológicos - [informação em];
assessoria, consultoria e informações no campo de
processos
tecnológicos
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informações no campo de
processos
tecnológicos
[assessoria
em];
assessoria, consultoria e informações no campo de
processos tecnológicos; assessoria, consultoria e
informações
sobre
pesquisas
e
análises
bacteriológicas, biológicas, químicas e bioquímicas [informação em]; assessoria, consultoria e
informações
sobre
pesquisas
e
análises
bacteriológicas, biológicas, químicas e bioquímicas [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
pesquisas
e
análises
bacteriológicas, biológicas, químicas e bioquímicas [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informações
sobre
pesquisas
e
análises
bacteriológicas, biológicas, químicas e bioquímicas;
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo biológico - [informação em];
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo biológico - [consultoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo biológico - [assessoria em];
assessoria, consultoria e informações sobre
pesquisas no campo biológico; assistência técnica
em software - [informação em]; assistência técnica
em software - [consultoria em]; assistência técnica
em software - [assessoria em]; assistência técnica
em software; pesquisas agropecuárias - [informação
em]; pesquisas agropecuárias - [consultoria em];
pesquisas agropecuárias - [assessoria em];
pesquisas agropecuárias; pesquisa científica [informação em]; pesquisa científica - [consultoria
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em]; pesquisa científica - [assessoria em]; pesquisa
científica;
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905836456 30/01/2013
003
Tit.AMGEN INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0218987
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OMLIVULT
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905836464 30/01/2013
003
Tit.FISIOTRAB, ERGONOMIA, SAÚDE E
SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04579156000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OCUPAMED
NCL(10) 44 fisioterapia; odontologia; psicólogos
(serviços de -); assessoria, consultoria e informação
em nutrição; assessoria, consultoria e informação
médica; assessoria, consultoria e informação na
área médica; assessoria, consultoria e informação
no campo da saúde e da medicina; assessoria,
consultoria e informação odontológica; nutricionista
[serviço de -]; orientação nutricional; orientação
psicológica;
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.905836472 30/01/2013
003
Tit.CDF CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE
FRANQUIAS EIRELI - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17099437000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DOUTOR EFICAZ
NCL(10) 37 alvenaria (serviços de -); arcondicionado (instalação e reparo de aparelhos de ); assentamento de tijolos; cobertura de telhado
(serviços de -); colocação de papel de parede;
conserto de bomba; demolição de edificações;
desinfecção; edificações (impermeabilização de -);
edifícações (limpeza de fachada de -); edifícios
(limpeza de interiores de -); encanamento (serviços
de -); envernizamento; limpeza de fachada de
edificações; limpeza de interiores de edifícios;
limpeza de janelas; marcenaria [reparo]; montagem
de estandes de feira de exposições e lojas; portas e
janelas (instalação de - ); reboco (serviços de -);
telefones (instalação e reparo-); aplicação de tinta e
impermeabilizante; assistência técnica de persianas;
carpintaria; chaveiro (serviços de -) [reparo de
chaves e fechaduras]; conservação de campo de
esporte; conservação de piscina para a prática de
esporte; conservação de quadra para a prática de
esporte; conservação e manutenção de container;
construção
e
reparação
de
obra
civil;
desentupimento e limpeza de cano e tubulação;
desinfecção e limpeza de piscina; impermeabilização
em obra civil; limpeza, reparo, e manutenção de rede
de esgoto; pedreiro [serviços de - ];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905836480 30/01/2013
003
Tit.CENTRO CAMPINENSE DE EDUCAÇÃO LTDA
(BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03157168000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FACULDADES MOTIVA
NCL(10) 38 computador (comunicação por terminais
de -) - [informação em]; computador (comunicação
por terminais de -) - [consultoria em]; computador
(comunicação por terminais de -) - [assessoria em];
computador (comunicação por terminais de -);
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-) - [informação em];
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-) - [consultoria em];
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-) - [assessoria em];
computador (transmissão de mensagens e de
imagens por meio de-); comunicação por terminais
de computador - [informação em]; comunicação por
terminais de computador - [consultoria em];
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comunicação por terminais de computador [assessoria em]; comunicação por terminais de
computador; correio eletrônico - [informação em];
correio eletrônico - [consultoria em]; correio
eletrônico - [assessoria em]; correio eletrônico;
mensagem (transmissão de -) - [informação em];
mensagem (transmissão de -) - [consultoria em];
mensagem (transmissão de -) - [assessoria em];
mensagem (transmissão de -); teleconferência
(serviços de -) - [informação em]; teleconferência
(serviços de -) - [consultoria em]; teleconferência
(serviços de -) - [assessoria em]; teleconferência
(serviços de -); transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador - [informação em];
transmissão de mensagens e de imagens por meio
de computador - [consultoria em]; transmissão de
mensagens e de imagens por meio de computador [assessoria em]; transmissão de mensagens e de
imagens por meio de computador;
Procurador: SOMOS-MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.905836499 30/01/2013
003
Tit.FISIOTRAB, ERGONOMIA, SAÚDE E
SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA ME. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04579156000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: OCUPAMED
NCL(10) 42 controle de qualidade; projetos técnicos
(estudos para -); certificação (serviços de teste,
análise e avaliação de produtos e serviços de
terceiros para fins de - ); controle de qualidade na
indústria; perícia técnica na área de engenharia;
projeto na área de segurança do trabalho;
Procurador: MARIA APARECIDA BERTOZZI DA
SILVA
No.905836502 30/01/2013
003
Tit.UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60665981000118
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LUVIS
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
medicamentos para uso veterinário;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905836510 30/01/2013
003
Tit.CARLOS HENRIQUE BERNARDINO DE
CARVALHO - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17031521000109
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TANTA ARQUITETURA
NCL(10) 42 arquitetura - [informação em]; arquitetura
- [consultoria em]; arquitetura - [assessoria em];
arquitetura; artes gráficas (serviços de criação em -);
interiores (decoração de -) - [assessoria em];
interiores (decoração de -); projeto de arquitetura;
projeto de decoração;
Procurador: LUCIANA BALIEIRO
No.905836537 30/01/2013
003
Tit.AMGEN INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0218987
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TLOGEX
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905836570 30/01/2013
003
Tit.GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03485572000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CONTUFLAN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905836642 30/01/2013
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIGESLEV
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;

Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905836669 30/01/2013
003
Tit.RAFAEL ZOLKO - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13158047000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FIT 2 YOU
NCL(10) 41 academia de ginástica (serviços de-)
[treinamento físico e para a saúde];
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO
No.905836685 30/01/2013
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DIMETKIN
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905836731 30/01/2013
003
Tit.FABRÍCIO PEDRO SANTOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 27722185894
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Por outro lado
NCL(10) 41 produção de programas de rádio e
televisão;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905836774 30/01/2013
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AMIORRIT
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905836782 30/01/2013
003
Tit.DECORLAR MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16603098000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: Coletiva
Marca: mista
NCL(10) 20 acabamentos de plástico para móveis;
acampamento (sacos de dormir para -); aduelas de
madeira; afixação (painéis de -); armários; armários
[guarda-louças]; camas *; colchões de palha; mesas
*; molas (colchões de -); painéis de afixação; palha
(colchões de -); penteadeiras; poltronas; quadros
(molduras para -); racks (ingl.); rolos de cama
[travesseiros]; sofás; trabalho (bancadas de -);
travesseiros; vidro prateado [espelhos]; vitrines
[móveis]; armário bar; cadeira ou poltrona
[mobiliário]; móvel modulado; otomana [sofá]; pufe;
quadro decorativo; rolo para estofado, cama e berço;
sofá-cama;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905836839 30/01/2013
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ZOPIDURM
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905836960 30/01/2013
003
Tit.LA BELLA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
- EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 15463630000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: BELLA TODO DIA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
cosméticos; comércio (através de qualquer meio) de
produtos de perfumaria;
Procurador: AGUINALDO MOREIRA MARCAS E
PATENTES LTDA - EPP
No.905837010 30/01/2013
Tit.PAULO S DE LIMA COMERCIO DE MODA
FEMININA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17030326000164
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PH12

003
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NCL(10) 25 bermudas; calças; calças compridas;
camisas; camisetas; casacos [vestuário]; jaquetas;
leggings [calças]; macacões; malhas [vestuário];
saias; saias-calças; vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905837231 30/01/2013
003
Tit.EXPRUDIU PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09328419000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CARNA MIX
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; boates - [informação em];
boates - [consultoria em]; boates - [assessoria em];
boates;
entretenimento
[informação
em];
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria em]; entretenimento; espetáculos
(serviços de -) - [informação em]; espetáculos
(serviços de -) - [consultoria em]; espetáculos
(serviços de -) - [assessoria em]; espetáculos
(serviços de -); espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [informação em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [consultoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -) - [assessoria em];
espetáculos ao vivo (apresentação de -); festas
(planejamento de -) - [informação em]; festas
(planejamento de -) - [consultoria em]; festas
(planejamento de -) - [assessoria em]; festas
(planejamento de -); organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [informação em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [consultoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [assessoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; planejamento de
festas - [informação em]; planejamento de festas [consultoria em]; planejamento de festas [assessoria em]; planejamento de festas; produção
de shows - [informação em]; produção de shows [consultoria em]; produção de shows - [assessoria
em]; produção de shows; shows (produção de -) [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); promotor de eventos [se
artísticos/culturais] - [informação em]; promotor de
eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
Procurador: VIVIANE DE ARAUJO PORTO
No.905837282 30/01/2013
003
Tit.ROULIEN SEGUNDO PINTO CAMILLO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05614649794
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Coleta Digital
NCL(10) 37 coleta [seleção] de materiais [informação em]; coleta [seleção] de materiais [consultoria em]; coleta [seleção] de materiais [assessoria em]; coleta [seleção] de materiais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905837339 30/01/2013
003
Tit.FORTE AZ ASSESSORIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01165104000119
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REVISA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA
NCL(10) 37 manutenção e reparo de automóveis [informação em]; manutenção e reparo de
automóveis - [consultoria em]; manutenção e reparo
de automóveis - [assessoria em]; manutenção e
reparo de automóveis; centro de diagnóstico de
veículo
(serviços
de
-)
[serviços
de
manutenção/reparo de automóveis] - [informação
em]; centro de diagnóstico de veículo (serviços de -)
[serviços de manutenção/reparo de automóveis] [consultoria em]; centro de diagnóstico de veículo
(serviços de -) [serviços de manutenção/reparo de
automóveis] - [assessoria em]; centro de diagnóstico
de veículo (serviços de -) [serviços de
manutenção/reparo de automóveis];
Procurador: O PRÓPRIO.
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No.905837401 30/01/2013
003
Tit.MANOEL ARTHUR DE AGUIAR (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05023122549
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SEU VINIL
NCL(10) 41 aluguel de equipamento de áudio;
apresentação de espetáculos ao vivo; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); estúdios de gravação
(serviços de -); organização de bailes; produção de
shows; produção musical; banda de música [serviços
de entretenimento] - [consultoria em]; banda de
música [serviços de entretenimento] - [assessoria
em]; banda de música [serviços de entretenimento];
cursos livres [ensino]; gravações musicais em
vhs/dvd/cd (serviços de estúdio); grupo musical [consultoria em]; grupo musical - [assessoria em];
grupo musical; sonorização; sonorização de eventos
para empresas e similares;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905837452 30/01/2013
003
Tit.ALCAFI-PRODUTOS DE ALUMINIO LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51029825000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ALCAFI
NCL(10) 06 abraçadeiras de metal; alumínio;
alumínio (fios de -); alumínio (folhas de -) *; caixilhos
de metal para construção; caixilhos de metal para
estufa; caixilhos de metal para janelas; chapas e
placas de metal; coberturas de metal para telhados;
divisórias de metal; escadas de metal; ferragens de
metal para janelas; ferragens para portas; folhas de
alumínio; guarnições de metal para janelas;
guarnições de metal para móveis; guarnições de
metal para portas; janelas de metal; persianas
externas de metal; portão (travas de -metal para -);
portas (dispositivos não elétricos para abertura de -);
portas (fecho de metais para-); portas (painéis de
metal para -); portas (travas de metal para-); portas
de metal *; portões de metal; revestimento de metal
para paredes e muros [construção]; rodízios para
janelas; roldanas para janelas; soleiras de metal;
venezianas de metal; abraçadeira de fixação
[ferragem]; alumínio, perfil lateral em; chapa de
alumínio; chapa metálica; chapa modelo [metálica];
mosquiteiro [tela de metal contra insetos colocada
em janelas e/ou portas]; perfil de metal; perfil lateral
em alumínio; perfis laterais em alumínio; venezianas
de metal (para exterior ou interior); portas (batentes
de -) de metal;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905837460 30/01/2013
003
Tit.AF COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04005675000184
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: DATELA
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
artigos de cama, mesa e banho; comércio (através
de qualquer meio) de artigos de chapelaria; comércio
(através de qualquer meio) de artigos de relojoaria;
comércio (através de qualquer meio) de artigos do
vestuário; comércio (através de qualquer meio) de
artigos e produtos confeccionados de couro e
imitações de couro; comércio (através de qualquer
meio) de artigos para ginástica; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para prática de esportes;
comércio (através de qualquer meio) de bijuteria;
comércio (através de qualquer meio) de malas e
bolsas de viagem; comércio (através de qualquer
meio) de produtos têxteis; comércio (através de
qualquer meio) de roupas; comércio (através de
qualquer meio) de sapatos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905837487 30/01/2013
003
Tit.NADJALA CARVALHO BARBOSA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00868305464
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: codigo de barra
NCL(10) 16 confecção de vestuário (moldes para -);
moldes para confecção de vestuário;
Procurador: O PRÓPRIO.

No.905837495 30/01/2013
003
Tit.GIBITERIA, SEBO E LIVRARIA BONELLIHQ
LTDA - ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17333846000146
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GIBITERIA, SEBO E LIVRARIA
BONELLIHQ
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
materiais impressos;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905837630 31/01/2013
003
Tit.RODRIGO VERZINI DE ARAUJO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37629768800
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Rei do chá
NCL(10) 30 chá gelado; chá*; mel; açúcar de fruta;
café em grão; chá da china; chá de flor; chá de fruta;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905837690 31/01/2013
003
Tit.FEVER COMERCIO E CONFECCOES DE
TERESOPOLIS LTDA ME (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00254740000154
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MYTHOS
NCL(10) 25 artigos de malha [vestuário];
combinações
[vestuário];
malhas
[vestuário];
vestuário *;
Procurador: ELIANE OTAVIANO RAMOS
No.905837851 31/01/2013
003
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VAMOS ECONOMIZAR?
NCL(10) 41 agências de notícias; apresentação de
espetáculos ao vivo; cinema (estúdios de -);
competições (organização de -) [educação ou
entretenimento];
competições
desportivas
(organização de -); concursos de beleza
(organização de -); conferências (organização e
apresentação de -); congressos (organização e
apresentação de -); divertimento; eletrônicos
(provimento
de
serviços
para
jogos
-);
entretenimento; entretenimento [lazer] (informações
sobre -); espetáculos (serviços de -); espetáculos ao
vivo (apresentação de -); estúdios de cinema;
estúdios de gravação (serviços de -); informações
sobre entretenimento [lazer]; jogos eletrônicos
(provimento de serviços para -); jogos on-line
(provimento de serviços para -) [computadores];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de concursos de
beleza; organização de espetáculos [shows]
[serviços de empresário]; organização de exposições
para fins culturais ou educativos; produção de filmes,
exceto para fins de publicidade; produção de
programas de rádio e televisão; produção de shows;
produção de vídeos; publicação on-line de livros e
jornais eletrônicos; publicações eletrônicas on-line
(provimento de-) [não downloadable]; rádio
(programas de entretenimento de -); rádio e televisão
(produção de programas de -); shows (produção de ); televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
agência de notícias/jornalismo (se for elaboração de
reportagens fotográficas ou não); assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais; assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; banda de música [serviços de
entretenimento]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio); grupo musical; guias
eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao
consumidor online [somente para acesso, sem
possibilidade
de
download];
jornalismo
(reportagens); serviços de concepção de programas
de tv/rádio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905837894 31/01/2013
003
Tit.RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60628369000175
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VAMOS ECONOMIZAR?
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NCL(10) 38 agências de notícias; computador
(comunicação por terminais de -); computador
(transmissão de mensagens e de imagens por meio
de-); comunicação por redes de fibra óptica;
comunicação por terminais de computador;
fornecimento de acesso a banco de dados;
fornecimento de conexões de telecomunicações
para uma rede mundial de computadores;
informações sobre telecomunicação; radiodifusão;
radiodifusão; serviços de difusão sem fim
[telecomunicações];
teledifusão;
teledifusão;
teledifusão por cabo; transmissão de arquivos
digitais; assessoria consultoria e informação em
telecomunicação;
assessoria,
consultoria
e
informação em telecomunicações; fornecimento de
mecanismos de busca para a obtenção, manutenção
e distribuição de dados a partir de um banco de
dados localizado em uma rede mundial de
computadores (se o serviço for o provimento de
acesso a um website); fornecimento de salas de
bate-papo na internet [ompi]; serviços de
carregamento, compartilhamento e postagem de
fotos áudio e vídeo [transmissão]; transmissão de
filmes de televisão via cabo, satélite, rede de
telecomunicação;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905837916 31/01/2013
003
Tit.FOCUS PRIMA EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16911135000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: startup university
NCL(10) 16 kits educacionais, compreendendo livros
e mídia magnética, embalados como uma unidade;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905837991 31/01/2013
003
Tit.T-SHIRT BRASIL COM DE CONFECCOES
PROMOCIONAIS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07752412000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEVEN SPORT
NCL(10)
25
bandanas;
bermudas;
blazers
[vestuário]; bonés; cachecóis; calças; camisas;
camisetas; capuzes [vestuário]; casacos [vestuário];
ceroulas;
coletes;
combinações
[vestuário];
confeccionado (vestuário -); corpete; cuecas;
espartilhos; faixas [vestuário]; gabardines [vestuário];
gorros; gravatas; jaquetas; ligas; lingerie (fr.); luvas
[vestuário]; macacões; meias; meias-calças; paletós;
pijamas; polainas; robe; roupa de baixo; roupa
íntima; roupa para ginástica; roupas de banho;
roupões de banho; saias; sobretudos [vestuário];
suéteres; sungas; sutiãs; ternos; toucas de banho;
trajes; túnicas; uniformes; vestuário *; xales; babydoll;
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL SC LTDA
No.905838092 31/01/2013
003
Tit.PRATO FEITO ALIMENTAÇAO E SERVIÇOS
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94161122000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GRUPO GENTE
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: ACERTCON REGISTROS E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905838173 31/01/2013
003
Tit.PRATO FEITO ALIMENTAÇAO E SERVIÇOS
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 94161122000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GENTE
NCL(10) 43 restaurantes;
Procurador: ACERTCON REGISTROS E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.905838270 31/01/2013
003
Tit.INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL
BOM RETIRO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11158638000171
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ÁGUA MINERAL NATURAL CRUCIÁ
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NCL(10) 32 água gasosa; água mineral [bebida];
águas [bebidas]; águas minerais engarrafadas;
bebidas não-alcoólicas; fruta (bebidas não alcoólicas
à base de -); frutas (sucos de -); limonadas;
minerais (águas -) engarrafadas; não-alcoólicas
(bebidas -); suco de fruta; xaropes para bebidas;
água clorada para beber; água desmineralizada para
beber; água potável para beber; guaraná [bebida
não alcoólica];
Procurador: FERNANDES ASSOCIADOS S/C LTDA
No.905838360 31/01/2013
003
Tit.STECO INCORPORAÇÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05425340000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STECO
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; avaliação imobiliária [informação em]; avaliação imobiliária - [consultoria
em]; avaliação imobiliária - [assessoria em];
avaliação imobiliária; imobiliária (avaliação -) [informação em]; imobiliária (avaliação -) [consultoria em]; imobiliária (avaliação -) [assessoria em]; imobiliária (avaliação -); imóveis
(arrendamento de -) - [informação em]; imóveis
(arrendamento de -) - [consultoria em]; imóveis
(arrendamento de -) - [assessoria em]; imóveis
(arrendamento de -); assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em avaliação imobiliária; imóveis
[compra e venda de -] - [informação em]; imóveis
[compra e venda de -] - [consultoria em]; imóveis
[compra e venda de -] - [assessoria em]; imóveis
[compra e venda de -]; incorporação de imóvel [informação em]; incorporação de imóvel [consultoria em]; incorporação de imóvel [assessoria
em];
incorporação
de
imóvel;
participação em outras sociedades - [informação
em]; participação em outras sociedades [consultoria em]; participação em outras sociedades
- [assessoria em]; participação em outras
sociedades;
Procurador: MIRANDA, LYNCH E KNEBLEWSKI
LTDA.
No.905838378 31/01/2013
003
Tit.VILHENA DE FREITAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 50800507000106
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: O AVARÉ
NCL(10) 16 impressas (publicações -); impresso
(material -); jornais; publicações impressas;
Procurador: DARCI ALVES CAVALHEIRO
No.905838459 31/01/2013
003
Tit.STECO INCORPORAÇÕES LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05425340000188
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: STEKO
NCL(10) 36 administração de imóveis - [informação
em]; administração de imóveis - [consultoria em];
administração de imóveis - [assessoria em];
administração de imóveis; avaliação imobiliária [informação em]; avaliação imobiliária - [consultoria
em]; avaliação imobiliária - [assessoria em];
avaliação imobiliária; imobiliária (avaliação -) [informação em]; imobiliária (avaliação -) [consultoria em]; imobiliária (avaliação -) [assessoria em]; imobiliária (avaliação -); imóveis
(arrendamento de -) - [informação em]; imóveis
(arrendamento de -) - [consultoria em]; imóveis
(arrendamento de -) - [assessoria em]; imóveis
(arrendamento de -); assessoria, consultoria e
informação em avaliação imobiliária - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
avaliação imobiliária - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em avaliação imobiliária [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em avaliação imobiliária; imóveis
[compra e venda de -] - [informação em]; imóveis

[compra e venda de -] - [consultoria em]; imóveis
[compra e venda de -] - [assessoria em]; imóveis
[compra e venda de -]; incorporação de imóvel [informação em]; incorporação de imóvel [consultoria em]; incorporação de imóvel [assessoria
em];
incorporação
de
imóvel;
participação em outras sociedades - [informação
em]; participação em outras sociedades [consultoria em]; participação em outras sociedades
- [assessoria em]; participação em outras
sociedades;
Procurador: MIRANDA, LYNCH E KNEBLEWSKI
LTDA.
No.905838475 31/01/2013
Tit.GUILHERME CAMPOS HAZAN (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00605398798
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LaudoMovel
NCL(10) 09 programas de computador
download];
Procurador: O PRÓPRIO.

003

[para

No.905838513 31/01/2013
003
Tit.POWERSAFE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06282480000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POWERSAFE
NCL(10) 09 acumuladores (caixas de -) [baterias];
acumuladores
(tanques
de
-)
[baterias];
acumuladores elétricos; acumuladores elétricos para
veículos [baterias]; anodo (baterias de -); baterias
(caixas de -) [acumuladores]; baterias (tanques de -);
baterias de alta tensão; baterias elétricas para
veículos; baterias para iluminação; baterias solares;
carregadores de pilhas e baterias; carregadores para
baterias elétricas; chaves combinadoras para
baterias [redutores]; iluminação (baterias para -);
placas para baterias; tanques de acumuladores
[baterias]; bateria de anodo; bateria elétrica,
termoelétrica, inclusive para veículo; cabo para
bateria [eletricidade]; recarregador de energia
[bateria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905838521 31/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS
DE BISCOITOS - ANIB (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01578028000173
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: HAPPY GOODS
NCL(10) 35 apresentação de produtos em meios de
comunicação para fins de comércio varejista [informação em]; apresentação de produtos em
meios de comunicação para fins de comércio
varejista - [consultoria em]; apresentação de
produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista - [assessoria em]; apresentação
de produtos em meios de comunicação para fins de
comércio varejista; assessoria em gestão de
negócios - [assessoria em]; assessoria em gestão de
negócios; consultoria profissional em negócios [consultoria em]; consultoria profissional em
negócios - [assessoria em]; consultoria profissional
em negócios; feiras (organização de -) para fins
comerciais ou publicitários - [assessoria em]; feiras
(organização de -) para fins comerciais
ou
publicitários; organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários - [consultoria em];
organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários - [assessoria em]; organização de feiras
para fins comerciais ou publicitários; assessoria,
consultoria e informação ao consumidor sobre
produtos e respectivos preços, através de websites,
em conexão com comércio realizado pela internet [consultoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação ao consumidor sobre produtos e
respectivos preços, através de websites, em
conexão com comércio realizado pela internet;
assessoria, consultoria e informação em promoção
de vendas - [consultoria em]; assessoria, consultoria
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e informação em promoção de vendas - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
promoção de vendas; assessoria, consultoria e
informação
empresarial
[consultoria
em];
assessoria, consultoria e informação empresarial [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação empresarial; assessoria, consultoria e
informação sobre organização de feiras para fins
comerciais ou publicitários; atendimento ao cliente
[s.a.c.; serviço de orientação ao consumidor] [assessoria em]; atendimento ao cliente [s.a.c.;
serviço de orientação ao consumidor]; implantação
de programa de controle de qualidade - [assessoria
em]; implantação de programa de controle de
qualidade; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [informação
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [consultoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados. - [assessoria
em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, intermediação
comercial para os seus associados.; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [informação em]; serviços prestados por entidades
de representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados - [consultoria em]; serviços
prestados por entidades de representação de classe,
a saber, promoção de negócios dos associados [assessoria em]; serviços prestados por entidades de
representação de classe, a saber, promoção de
negócios dos associados;
Procurador: MAGISTER MARCAS E PTS. S/C
LTDA.
No.905838572 31/01/2013
Tit.FABIO KIYOSHI UEHARA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36891483832
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ULTIMATE
NCL(10) 03 cosméticos;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905838610 31/01/2013
003
Tit.ICEA-INSTITUTO DE CIRURGIA DO ESTADO
DO AMAZONAS S/S (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63689681000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ICEA
NCL(10) 44 saúde (serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905838700 31/01/2013
003
Tit.POWERSAFE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06282480000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GETPOWER
NCL(10) 09 acumuladores (caixas de -) [baterias];
acumuladores
(tanques
de
-)
[baterias];
acumuladores elétricos; acumuladores elétricos para
veículos [baterias]; anodo (baterias de -); anodos;
baterias (caixas de -) [acumuladores]; baterias
(tanques de -); baterias de alta tensão; baterias
elétricas para veículos; baterias para iluminação;
baterias solares; carregadores de pilhas e baterias;
carregadores para baterias elétricas; chaves
combinadoras para baterias [redutores]; iluminação
(baterias para -); placas para baterias; tanques de
acumuladores [baterias]; bateria de anodo; bateria
elétrica, termoelétrica, inclusive para veículo; cabo
para bateria [eletricidade]; recarregador de energia
[bateria];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905838815 31/01/2013
Tit.TEISUKE TERAO ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 63949358000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SEIZAN
NCL(10) 30 mel; própolis*;
Procurador: ALCIDES RIBEIRO FILHO

003

No.905838840 31/01/2013
003
Tit.VMS SOLUÇÕES LTDA - ME (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13284396000198
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CONSTRUSHOW
NCL(10) 09 processadores [unidades centrais de
processamento]
[informática];
programas
de
computador [para download]; programas de
computador gravados;
Procurador: THOMAS RAYMUND KORONTAI
No.905838998 31/01/2013
003
Tit.FLORA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17015940000157
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NatyCo
NCL(10) 30 aditivos de glúten para uso culinário;
adoçantes naturais; algas [condimentos]; alimentares
(massas -); alimentos (essências para -) [exceto
essências etéreas e óleos essenciais]; alimentos
farináceos; amêndoas (bolinhos ou biscoitos de -);
amêndoas (confeitos de -); amêndoas (pasta de -);
amêndoas torradas; amendoins (confeitos de -);
aromáticas (preparações -) para uso alimentar; aveia
(alimentos à base de -); aveia (farinha de -); aveia
(flocos de -); aveia descascada; aveia moída; barras
de cereais hiperprotéicas; baunilha [flavorizante];
bebidas (flavorizantes para -), exceto óleos
essenciais; bebidas à base de cacau; bebidas à
base de café; bebidas à base de chá; bebidas à
base de chocolate; biscoitos amanteigados; biscoitos
de água e sal; bolachas; bolo (massa para -); bolo
(pó para -); bolos; bolos (flavorizantes para -), exceto
óleos essenciais; cacau; cacau (bebidas à base de ); cacau (bebidas de -) com leite; café; café (bebidas
à base de -); café (bebidas de -) com leite; café
(preparações vegetais para uso como substitutos de); café (sucedâneos de -); café não torrado; canela
[especiaria]; cereais (lanches à base de -); cereais
(preparações feitas com -); cereais secos (flocos de ); cevada (farinha de -); cevada descascada; cevada
moída; chá (bebidas à base de -); chá gelado; chá*;
chocolate; chocolate (bebidas à base de -);
chocolate (bebidas de -) com leite; cobertura de bolo
[glacê]; comestíveis (gelados -); condimentos;
confeitos *; congelado (iogurte -); coulis de frutas
[molhos];
creme
[culinária];
creme
batido
(preparações
para
engrossar
-);
culinários
(bicarbonato de sódio para fins -); cuscuz [sêmola];
descascada (aveia -); descascada (cevada -); doces
[confeitos]; doces*; engrossar alimentos (agentes
para -) em cozimento; engrossar creme batido
(preparações para -); ervas de horta em conserva;
especiarias; essências para alimentos [exceto
essências etéreas e óleos essenciais]; extrato de
malte para uso alimentar; farináceos (alimentos -);
farinha de rosca; farinha de canjica; farinha de
milho; farinha de milho; farinha moída (produtos de ); farinhas*; farinhas*; feijão (farinha de -); fermento;
flavorizantes para bebidas, exceto óleos essenciais;
flavorizantes para bolos, exceto óleos essenciais;
flavorizantes para café; flavorizantes, exceto óleos
essenciais; flocos de aveia; flocos de milho; fondants
[confeitos]; frutas (geléias de -) [confeitos]; gelado
(chá -); gelado (iogurte -); gelados comestíveis;
gelados comestíveis (pós para preparar -); geléia
real; geléias de frutas [confeitos]; gengibre (bolo ou
pão de -); gengibre [especiaria]; germen de trigo
para alimentação humana; glicose para fins
culinários; glúten preparado para fins alimentares;
gomas de mascar; grãos de canjica; hortelã-pimenta
(doces com -); infusões não medicinais; ketchup
[molho]; lanches à base de arroz; lanches à base de
cereais; levedura *; malte (biscoitos de -); malte para
consumo humano; massa para bolo; massas
[alimentares]; mel; melaço (xarope de -); melaço
para uso alimentar; menta para confeitos; milho
(farinha de -); milho (flocos de -); milho moído; milho
para pipoca; milho torrado; moído (milho -); molho de
tomate; molho para salada; molhos [condimentos];
mostarda; mostarda (farinha de -); muesli; nozmoscada; pãezinhos; pão; pão de gengibre; papas
de farinha alimentares à base de leite [mingau];
pasta de amêndoas; pasta de soja [condimento];

pastéis [pastelaria]; pesto [molho]; picles mistos
[condimento];
pimenta;
pimenta-da-jamaica
[tempero]; pimentão [temperos]; pipoca (milho para ); pó para bolo; preparações vegetais para uso como
substitutos de café; produtos para dourar carnes
[ham glaze]; própole*; própolis*; pudins; real (geléia ); sagu; salada (molho para -); sementes de linhaça
para alimentação humana; sêmola para alimentação
humana; semolina; sobremesas sob a forma de
mousse de chocolate; soja (farinha de -); soja (molho
de -); soja (pasta de -) [condimento]; sorvetes;
sucedâneos de café; tabule; tapioca; tapioca (farinha
de -) para uso alimentar; tempero [condimento];
temperos; tomate (molho de -); torrado (milho -);
tortas de arroz; tortillas; trigo (farinha de -); vinagre;
açúcar de fruta; açúcar líquido; alho [condimento];
amendoim doce; aveia integral em pó; bala
comestível; barra dietética de cereais; bolo,
preparado para consumo final, confeitado ou não;
cacau [doce de-]; cacau em pó; café em grão; café
em pó; café solúvel; chá da china; chá de flor; chá
de fruta; chocolate em pó [para uso na culinária,
exceto para fabricação de bebidas]; complemento/
suplemento alimentar composto por cereais [não
medicinal]; erva para infusão, exceto medicinal;
extrato de café; extrato de tomate; farinha com
levedura comestível; farinha de arroz [para uso
alimentar]; farinha de aveia; farinha de batata;
farinha de cevada; farinha de mandioca; farinha de
tapioca; farinha de trigo; farinha integral [uso
alimentar]; farinha para sopa; farofa; flavorizantes
para cosméticos (exceto óleos essenciais);
flavorizantes para medicamentos (exceto óleos
essenciais); floco de cereal; fubá; goiabada; guaraná
[pó para preparar bebida]; marzipã [pasta de
amêndoa e açúcar]; orégano; pasta de amendoim;
pastel; pedaços tostados de madeira natural
adicionados ao vinho para melhorar o sabor; pó para
fabricação de doce; polvilho; rapadura [açúcar
mascavo, em forma de pequeno tijolo]; saladas
preparadas prontas para comer, consistindo
principalmente de macarrão; tomilho; urucum para
uso alimentar [condimento]; vinagre de álcool;
vinagre de erva; vinagre de leite; vinagre de vinho;
iogurte congelado [sorvete à base de iogurte];
iogurte gelado [sorvete à base de iogurte]; massa de
farinha; palm sugar;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905839005 31/01/2013
003
Tit.VILSON RENATO DE MORAIS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 37566644068
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CENTER CAPILAR
NCL(10) 44 implante de cabelos - [informação em];
implante de cabelos; assessoria, consultoria e
informação em estética capilar - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em estética
capilar; assessoria, consultoria e informação sobre
beleza;
Procurador: LUCIANO APARECIDO CACCIA
No.905839048 31/01/2013
003
Tit.DGCON CONSULTORIA, ASSESSORIA,
DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05273226000180
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: estudante cidadão
NCL(10) 41 educação (serviços de -) - [informação
em]; educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); publicação de livros [informação em]; publicação de livros - [consultoria
em]; publicação de livros - [assessoria em];
publicação de livros; assessoria, consultoria e
informação ensino - [informação em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905839170 31/01/2013
Tit.HARTY COMERCIAL IMPORTADORA
EXPORTADORA E DIST LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73043903000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NICK&VICK CABELO BONITO

003
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NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; cabelos (preparações para
ondular -); cabelos (tinturas para os -); cabelos
postiços (substâncias adesivas para fixar -); cílios
(produtos cosméticos para os-); cílios postiços; cílios
postiços (substâncias adesivas para fixar -);
cosméticos; cremes cosméticos; descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; loções capilares;
loções para uso cosmético; óleos para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); shampoo a seco; tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; xampus; condicionador
[cosmético]; henna [tintura cosmética];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905839218 31/01/2013
003
Tit.AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97318943000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TABERNAS DO SUL
NCL(10) 30 açúcar *;
Procurador: RONER GUERRA FABRIS
No.905839226 31/01/2013
003
Tit.HARTY COMERCIAL IMPORTADORA
EXPORTADORA E DIST LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73043903000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NICK&VICK CABELO BONITO NUTRIHAIR
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; cabelos (preparações para
ondular -); cabelos (tinturas para os -); cabelos
postiços (substâncias adesivas para fixar -); cílios
(produtos cosméticos para os-); cílios postiços; cílios
postiços (substâncias adesivas para fixar -);
cosméticos; cremes cosméticos; descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; loções capilares;
loções para uso cosmético; óleos para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); shampoo a seco; tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; xampus; condicionador
[cosmético]; henna [tintura cosmética];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905839269 31/01/2013
003
Tit.721 BOURBON, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8946736
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HAND GRENADE
NCL(10) 33 bebidas alcóolicas prontas; coquetéis *;
Procurador: HUGO SILVA, ROSA & MALDONADO PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.905839285 31/01/2013
003
Tit.DISNEY ALVES DA SILVA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 97160458591
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: FORRÓ NA HORA
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; composição musical (serviços
de -) - [informação em]; composição musical
(serviços de -) - [consultoria em]; composição
musical (serviços de -) - [assessoria em];
composição musical (serviços de -); entretenimento [informação em]; entretenimento - [consultoria em];
entretenimento - [assessoria em]; entretenimento;
espetáculos ao vivo (apresentação de -) [informação em]; espetáculos ao vivo (apresentação
de -) - [consultoria em]; espetáculos ao vivo
(apresentação de -) - [assessoria em]; espetáculos
ao vivo (apresentação de -); organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [informação em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [consultoria em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [assessoria em]; organização de
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espetáculos [shows] [serviços de empresário];
produção de shows - [informação em]; produção de
shows - [consultoria em]; produção de shows [assessoria em]; produção de shows; produção
musical - [informação em]; produção musical [consultoria em]; produção musical - [assessoria em];
produção musical; serviços de dj - [informação em];
serviços de dj - [consultoria em]; serviços de dj [assessoria em]; serviços de dj; shows (produção de
-) - [informação em]; shows (produção de -) [consultoria em]; shows (produção de -) - [assessoria
em]; shows (produção de -); teatro de variedades
[espetáculos musicais] - [informação em]; teatro de
variedades [espetáculos musicais] - [consultoria em];
teatro de variedades [espetáculos musicais] [assessoria em]; teatro de variedades [espetáculos
musicais]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [informação em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento] [consultoria em]; agente artístico; literário e cultural
[promotor de evento] - [assessoria em]; agente
artístico; literário e cultural [promotor de evento];
banda de música [serviços de entretenimento] [informação em]; banda de música [serviços de
entretenimento] - [consultoria em]; banda de música
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
banda de música [serviços de entretenimento];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento] - [informação em]; conjunto musical
(serviços de -) [serviços de entretenimento] [consultoria em]; conjunto musical (serviços de -)
[serviços de entretenimento] - [assessoria em];
conjunto musical (serviços de -) [serviços de
entretenimento];
empresário
[organização
e
produção de espetáculos] - [informação em];
empresário [organização e produção de espetáculos]
- [consultoria em]; empresário [organização e
produção de espetáculos] - [assessoria em];
empresário
[organização
e
produção
de
espetáculos]; grupo musical - [informação em]; grupo
musical - [consultoria em]; grupo musical [assessoria em]; grupo musical; promotor de eventos
[se artísticos/culturais] - [informação em]; promotor
de eventos [se artísticos/culturais] - [consultoria em];
promotor de eventos [se artísticos/culturais] [assessoria em]; promotor de eventos [se
artísticos/culturais];
Procurador: LEAL MARCAS E PATENTES
No.905839315 31/01/2013
003
Tit.HARTY COMERCIAL IMPORTADORA
EXPORTADORA E DIST LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73043903000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NICK&VICK CABELO BONITO PRO-HAIR
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para fixar
cabelos postiços; adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; cabelos (preparações para
ondular -); cabelos (tinturas para os -); cabelos
postiços (substâncias adesivas para fixar -); cílios
(produtos cosméticos para os-); cílios postiços; cílios
postiços (substâncias adesivas para fixar -);
cosméticos; cremes cosméticos; descolorantes
(produtos -) para uso cosmético; loções capilares;
loções para uso cosmético; óleos para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para -);
permanentes nos cabelos (produtos neutralizadores
para -); shampoo a seco; tinturas cosméticas;
tinturas para os cabelos; xampus; condicionador
[cosmético]; henna [tintura cosmética];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905839374 31/01/2013
003
Tit.STTORICO SISTEMAS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 14129074000137
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SERVFÁCIL
NCL(10) 20 cartões de plástico [chave] [não
codificados];
Procurador: JEAN CARLO ROSA
No.905839471 31/01/2013
003
Tit.WILLPOWER ESCOLA DE IDIOMAS E
COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA.
(BR/SP)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04827148000155
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Willpower Idiomas
NCL(10) 41 escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905839544 31/01/2013
Tit.NOGRA PHARMA LIMITED (IE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8947783
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NOGRA PHARMA
NCL(10) 05 preparações farmacêuticas;
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

003

No.905839552 31/01/2013
Tit.TATIANE SUGUI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28623602870
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SPIT´S
NCL(10) 43 bar (serviços de -);
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905839587 31/01/2013
003
Tit.COMAUTO CONSORCIO MARILIENSE DE
AUTOMOVEIS S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44474674000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consórcio Nacional Jacto
NCL(10) 36 administração de consórcio [informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905839609 31/01/2013
003
Tit.INSTITUTO MOVIMENTO AO ESPORTE LAZER
E CULTURA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10711726000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: VIRADINHA ESPORTIVA
NCL(10) 41 divertimento - [consultoria em];
divertimento - [assessoria em]; divertimento;
entretenimento - [consultoria em]; entretenimento [assessoria em]; entretenimento; equipamentos
desportivos (aluguel de -) [exceto veículos] [assessoria em]; equipamentos desportivos (aluguel
de -) [exceto veículos]; espetáculos (serviços de -) [consultoria em]; espetáculos (serviços de -) [assessoria em]; espetáculos (serviços de -);
exposições (organização de -) para fins culturais ou
educativos
[consultoria
em];
exposições
(organização de -) para fins culturais ou educativos [assessoria em]; exposições (organização de -) para
fins culturais ou educativos; organização de
competições [educação ou entretenimento] [consultoria em]; organização de competições
[educação ou entretenimento] - [assessoria em];
organização de competições [educação ou
entretenimento]; organização de competições
desportivas - [consultoria em]; organização de
competições desportivas - [assessoria em];
organização
de
competições
desportivas;
organização de exposições para fins culturais ou
educativos - [consultoria em]; organização de
exposições para fins culturais ou educativos [assessoria em]; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; recreação (provimento
de instalações para -) - [consultoria em]; recreação
(provimento de instalações para -) - [assessoria em];
recreação (provimento de instalações para -);
serviços de instrução de aulas de atividade física [consultoria em]; serviços de instrução de aulas de
atividade física - [assessoria em]; serviços de
instrução de aulas de atividade física; assessoria,
consultoria e informação em atividades desportivas e
culturais - [consultoria em]; assessoria, consultoria e
informação em atividades desportivas e culturais [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em atividades desportivas e culturais;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer] - [consultoria em]; assessoria,
consultoria e informação em entretenimento [lazer] [assessoria
em];
assessoria,
consultoria
e
informação em entretenimento [lazer]; serviços de
educação, prestados a título de assistência social -
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[consultoria em]; serviços de educação, prestados a
título de assistência social - [assessoria em];
serviços de educação, prestados a título de
assistência
social;
serviços
de
lazer
e
entretenimento, prestados a título de assistência
social - [consultoria em]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social - [assessoria em]; serviços de lazer e
entretenimento, prestados a título de assistência
social;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905839641 31/01/2013
003
Tit.COMAUTO CONSORCIO MARILIENSE DE
AUTOMOVEIS S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 44474674000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Consorcio Jacto
NCL(10) 36 administração de consórcio [informação em]; administração de consórcio [consultoria em]; administração de consórcio [assessoria em]; administração de consórcio;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905839706 31/01/2013
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TRASODEX
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905839749 31/01/2013
003
Tit.GBIO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02893865000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DORGESYL
NCL(10) 05 medicamentos para uso humano;
Procurador: PAULO CEZAR MOLINARI
No.905839773 31/01/2013
003
Tit.ILUMINACION ESPECIALIZADA DE
OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (MX)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7798512
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TECNO LED
NCL(10) 11 aquecimento (aparelhos de -); cozinhar
(aparelhos e instalações para -); evaporadores;
iluminação (aparelhos e instalações de -);
refrigeração (aparelhos e instalações de -); sanitários
(aparelhos e instalações -); secagem (aparelhos e
instalações para -); instalação para abastecimento
de água; máquina e equipamento para ventilação;
Procurador: JOSÉ CARLOS FERREIRA
No.905839811 31/01/2013
003
Tit.HARTY COMERCIAL IMPORTADORA
EXPORTADORA E DIST LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73043903000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NICK&VICK MÃOS BONITAS
NCL(10) 03 afiar (produtos para -); algodão para fins
cosméticos (hastes com pontas de -); algodão para
uso cosmético; amêndoas (óleo de -); amêndoas
(sabonete de -); antitranspirante (sabonete -);
antitranspirante (sabonete -); aromáticos [óleos
essenciais]; branquear (sais para -); brilhar (produtos
para fazer -) [polir]; cera para depilação; clarear
(cremes para -) a pele; cosméticos; cosméticos
(estojos de -); cosméticos (estojos de); cremes
cosméticos; cremes para clarear pele; decalques
decorativos para uso cosmético; depilatórios
(produtos
-);
descolorantes
(produtos
-);
descolorantes (produtos -); descolorantes (produtos ) para uso cosmético; desodorante (sabonete -);
esmalte para as unhas; esmalte para unhas;
essenciais (óleos -); filtros solares; geléia de petróleo
para uso cosmético; hastes com pontas de algodão
para fins cosméticos; jasmim (óleo de -); lenços
impregnados com loções cosméticas; lixa de papel
[lixa de vidro]; loções cosméticas (lenços
impregnados com -); loções para uso cosmético;
óleo de lavanda; óleos essenciais; óleos para
toalete; óleos para uso cosmético; papel de vidro
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[lixa de vidro]; pele (cremes para clarear a -);
pomadas para uso cosmético; postiças (unhas -);
preparações para proteção solar; produtos
depilatórios; produtos para afiar; rosa (óleo de -);
sabonete
desodorante;
sabonete
medicinal;
sabonetes; sabonetes; unhas (esmalte para -);
unhas (produtos para o cuidado das -); unhas
postiças; acetona (removedor de esmalte de unhas);
acetona para uso pessoal; argila para estética; cola
para unha artificial; creme desengraxante para
limpeza de mãos; creme, pasta e líquido
rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele,
orgânico, inorgânico e sintético; estojo cosmético;
estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos
reais); removedor de cosmético; henna [tintura
cosmética];
Procurador: O PRÓPRIO.

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17487566000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BLACK MAMBA
NCL(10) 28 anzóis para peixe; apetrechos de pesca;
arpões (lança -) [artigos desportivos]; bóias para
pesca; caça ou pesca (chamariz para -); carretéis
para pesca; chamariz para caça ou pesca;
indicadores de mordida [material de pesca]; iscas
artificiais para pesca; iscas odoríferas para caça e
pesca; lança-arpões [artigos desportivos]; linhas
para pesca; nassas [equipamento de pesca]; peixe
(anzóis para-); pesca (apetrechos de -); sensores de
mordida [material de pesca]; tripa para pesca; varas
de pescar; armadilha para caça e pesca; artigo para
caça e pesca; artigo para esporte, exceto roupa;
caniço de pesca; molinete;
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES

No.905839889 31/01/2013
003
Tit.REDAI INDUSTRIAL, COMERCIAL,
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17487566000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REDAI
NCL(10) 25 bermudas; bonés; botas para esportes *;
calças; camisas; camisetas; casacos [vestuário];
chapéus [chapelaria]; chapéus, bonés etc; cintos
[vestuário];
coletes;
coletes
para
pesca;
confeccionado (vestuário -); esportes (sapatos para ) *; galochas; impermeáveis (roupas -); jaquetas;
luvas [vestuário]; luvas sem dedos; meias; meias
absorventes de transpiração; pesca (coletes para -);
roupas íntimas absorventes de transpiração;
vestuário *; bermuda para prática de esporte;
viseiras [chapelaria];
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES

No.905840020 31/01/2013
003
Tit.DESVAC (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8946400
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DOVAC
NCL(10) 10 aparelho ou instrumento veterinário;
Procurador: KARINA HAIDAR MÜLLLER

No.905839897 31/01/2013
003
Tit.REDAI INDUSTRIAL, COMERCIAL,
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17487566000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REDAI
NCL(10) 28 anzóis para peixe; apetrechos de pesca;
arpões (lança -) [artigos desportivos]; bóias para
pesca; caça ou pesca (chamariz para -); carretéis
para pesca; chamariz para caça ou pesca;
indicadores de mordida [material de pesca]; iscas
artificiais para pesca; iscas odoríferas para caça e
pesca; lança-arpões [artigos desportivos]; linhas
para pesca; nassas [equipamento de pesca]; peixe
(anzóis para-); pesca (apetrechos de -); sensores de
mordida [material de pesca]; tripa para pesca; varas
de pescar; armadilha para caça e pesca; artigo para
caça e pesca; artigo para esporte, exceto roupa;
caniço de pesca; molinete;
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.905839900 31/01/2013
003
Tit.BONILHA COMUNICAÇÃO E MARKETING
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07852235000150
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Top of Love
NCL(10) 35 pesquisa de mercado - [informação em];
pesquisa de mercado;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905839951 31/01/2013
003
Tit.REDAI INDUSTRIAL, COMERCIAL,
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17487566000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: REDAI
NCL(10) 35 importação-exportação (agências de -);
comércio (através de qualquer meio) de artigos para
prática de esportes;
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.905840003 31/01/2013
003
Tit.REDAI INDUSTRIAL, COMERCIAL,
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. ME
(BR/PR)

No.905840054 31/01/2013
003
Tit.REDAI INDUSTRIAL, COMERCIAL,
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17487566000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TAIPAN
NCL(10) 28 anzóis para peixe; apetrechos de pesca;
arpões (lança -) [artigos desportivos]; bóias para
pesca; caça ou pesca (chamariz para -); carretéis
para pesca; chamariz para caça ou pesca;
indicadores de mordida [material de pesca]; iscas
artificiais para pesca; iscas odoríferas para caça e
pesca; lança-arpões [artigos desportivos]; linhas
para pesca; nassas [equipamento de pesca]; peixe
(anzóis para-); pesca (apetrechos de -); sensores de
mordida [material de pesca]; tripa para pesca; varas
de pescar; armadilha para caça e pesca; artigo para
caça e pesca; artigo para esporte, exceto roupa;
caniço de pesca; molinete;
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.905840062 31/01/2013
Tit.NAVEGAÇÕES UNIDAS TAPAJÓS LTDA
(BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11338257000174
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: UNIDAS
NCL(10) 39 transporte fluvial;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905840119 31/01/2013
003
Tit.DUKHAN COMPRA E VENDA DE PRODUTOS
IMPORTADOS (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10981366000142
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Dukhan
NCL(10) 34 cachimbos para tabaco; artigo para
fumante; cabeça de cachimbo; calcador de tabaco;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905840143 31/01/2013
003
Tit.HARTY COMERCIAL IMPORTADORA
EXPORTADORA E DIST LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 73043903000123
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NICK&VICK CORPO BONITO
NCL(10) 03 adesivos (substâncias -) para uso
cosmético; adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de colônia; água de colônia; água de
lavanda; água oxigenada [peróxido de hidrogênio]
para uso cosmético; algodão para fins cosméticos
(hastes com pontas de -); algodão para uso
cosmético; almíscar [perfumaria]; amaciar (pedras
para -); âmbar [perfume]; amêndoas (óleo de -);
amêndoas (sabonete de -); antitranspirante
(sabonete -); antitranspirante (sabonete -);
antitranspirantes [produtos de toalete]; aromáticos
[óleos essenciais]; badiana (essência de -) [anis
estrelado]; bálsamo, exceto para uso medicinal;
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banhos (preparações cosméticas para -); barba
(tinturas para -); barbear (produtos para -); batons
para os lábios; beleza (máscaras de -); beleza
(máscaras de -); bergamota (óleo de -); bigode (cera
para -); bigode (cera para -); branquear (sais para -);
brilho para os lábios; bronzear (preparações para-)
[cosméticos]; cera para bigode; cera para depilação;
cílios (produtos cosméticos para os-); cílios postiços;
cílios postiços (substâncias adesivas para fixar -);
clarear (cremes para -) a pele; cosméticos; cremes
cosméticos; cremes para clarear pele; decalques
decorativos para uso cosmético; desodorante
(sabonete -); desodorantes [perfumaria]; essenciais
(óleos -); essências etéreas; filtros solares; flores
(extratos de -) [perfumaria]; fragrâncias (mistura de ); géis de massagem, exceto para uso medicinal;
geléia de petróleo para uso cosmético; hastes com
pontas de algodão para fins cosméticos; jasmim
(óleo de -); lápis de sobrancelhas; lápis para uso
cosmético; laquê para cabelos; leite de amêndoas
para uso cosmético; leites de limpeza para toalete;
lenços impregnados com loções cosméticas; limão
(óleos essenciais de -); limpeza (leite de -) para
toalete; loções cosméticas (lenços impregnados com
-); loções para uso cosmético; loções pós-barba;
maquiagem (pó para -); maquiagem (produtos para ); maquiagem (produtos para remover -); maquiagem
para o rosto; menta (essência de -) [óleo essencial];
menta para perfumaria; neutralizadores (produtos -)
para permanentes nos cabelos; óleo de lavanda;
óleos essenciais; óleos essenciais de limão; óleos
para perfumes e essências; óleos para toalete; óleos
para uso cosmético; pedra de barbear [adstrigente];
pedra-pomes; pedras de alúmen [pedras-ume]
[adstrigente]; pele (cremes para clarear a -); pele
(produtos cosméticos para cuidados da -);
perfumaria (produtos de -); perfumes; perfumes de
flores
(bases
para
-);
pés
(sabonetes
antitranspirantes para os -); petróleo (geléia de -)
para uso cosmético; pó para maquiagem; pomadas
para uso cosmético; postiços (cílios -); preparações
cosméticas para emagrecimento; preparações de
aloe vera para uso cosmético; preparações de
babosa para uso cosmético; preparações de banho
para higiene íntima ou para uso desodorante
[produtos de higiene pessoal]; preparações para
proteção solar; produtos depilatórios; rosa (óleo de ); sabonete antitranspirante para os pés; sabonete
desodorante; sabonete medicinal; sabonete para
barbear; sabonetes; sabonetes; sais de banho,
exceto
para
uso
medicinal;
sobrancelhas
(cosméticos para as -); sobrancelhas (lápis de -);
tinturas cosméticas; toalete (produtos de-); água
depilatória; água-de-toalete; alga [cosmético];
algodão para a higiene pessoal; antiperspirante
[desodorante]; argila para estética; banho de
espuma (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e
para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e
sintético; cristal para banho de uso pessoal; erva
para banho; matéria prima para indústria cosmética;
odorizadores de uso pessoal; papel impregnado de
substância para higiene pessoal; preparação
cosmética para redução da gordura localizada;
produto de higiene pessoal à base de própole;
removedor de cosmético; henna [tintura cosmética];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905840216 31/01/2013
003
Tit.LEANDRO BARZAGUI FERNANDES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40531808807
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Augusto César & Leandro
NCL(10) 09 compactos (discos -) [áudio e vídeo];
dvd, disco digital de vídeo;
Procurador: LARISSA MARQUES DA FONSECA
No.905840291 31/01/2013
003
Tit.'MOREIRA & GODINHO CALÇADOS LTDA'
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10563014000177
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CAMINHAR CALÇADOS
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NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sapatos;
Procurador: VILAGE MARCAS & PATENTES S/S
LTDA
No.905840305 31/01/2013
003
Tit.LEANDRO BARZAGUI FERNANDES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40531808807
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Augusto César & Leandro
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo [informação em]; apresentação de espetáculos ao
vivo - [consultoria em]; apresentação de espetáculos
ao vivo - [assessoria em]; apresentação de
espetáculos ao vivo; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário] - [informação em];
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário] - [consultoria em]; organização de
espetáculos [shows] [serviços de empresário] [assessoria em]; organização de espetáculos
[shows] [serviços de empresário]; shows (produção
de -); reserva e emissão de bilhetes para shows;
venda de ingressos para shows e espetáculos [informação em]; venda de ingressos para shows e
espetáculos - [consultoria em]; venda de ingressos
para shows e espetáculos - [assessoria em]; venda
de ingressos para shows e espetáculos;
Procurador: LARISSA MARQUES DA FONSECA
No.905840437 31/01/2013
003
Tit.PAULO MURILO ALVES IRACEMA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00179361104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Basquete Brasil
NCL(10) 41 assessoria, consultoria e informação em
atividades desportivas e culturais;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905840526 31/01/2013
003
Tit.BIMBO DO BRASIL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35402759000185
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ANA MARIA DELIMAX
NCL(10) 30 alimentares (massas -); alimentos
farináceos; bolachas; bolo (massa para -); bolo (pó
para -); bolos; bolos (flavorizantes para -), exceto
óleos essenciais; brioches; farinhas*; fermento (pão
sem -); massas [alimentares]; massas alimentares;
pãezinhos; pão; bolo, preparado para consumo final,
confeitado ou não;
Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO &
LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.905840542 31/01/2013
003
Tit.EMPRESA DE AGUAS OURO FINO LTDA
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76492305000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: OURO FINO LEAVES
NCL(10) 30 bebidas à base de café; bebidas à base
de chá; bebidas à base de chocolate; chá*;
Procurador: LUIZ ANTONIO RICCO NUNES
No.905840585 31/01/2013
003
Tit.FRANCISCO MARCIO MENDES DO VALE
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 85229059168
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PEGADA
NCL(10) 35 promoção de vendas [para terceiros];
comércio (através de qualquer meio) de alimentos
para animais - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de alimentos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de animais vivos [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de animais vivos; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários - [consultoria em]; comércio (através de
qualquer meio) de aparelhos e instrumentos
veterinários; comércio (através de qualquer meio) de
artigos para animais - [consultoria em]; comércio
(através de qualquer meio) de artigos para animais;
comércio (através de qualquer meio) de chocadeiras
- [consultoria em]; comércio (através de qualquer
meio) de chocadeiras;
Procurador: GESMAR RODRIGUES DA SILVA

No.905840631 31/01/2013
003
Tit.CECM. TRAB. EXT. BENEF. E TRANSP. DE
ARDOSIA DE REG. CENTRO OESTE EST. MG
LTDA - ARDOCREDI (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05735447000122
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ARDOCREDI
NCL(10) 36 administração financeira; bancários
(serviços -); câmbio (operações de -); capital
(investimentos de -) [finanças]; consultoria financeira;
crédito (agências de -); financeira (administração -);
poupança (serviços bancários de -); cooperativa de
crédito;
Procurador: JOÃO DE PAULA FERREIRA LANCASTER
No.905840801 31/01/2013
003
Tit.BARONG CASA DE ESPETÁCULOS LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06158503000176
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SUMMERSTAGE
NCL(10) 41 apresentação de espetáculos ao vivo;
discoteca (serviços de -); divertimento; edição de
videoteipe; entretenimento; entretenimento [lazer]
(informações sobre -); espetáculos (serviços de -);
espetáculos ao vivo (apresentação de -); estúdios de
gravação (serviços de -); informações sobre
entretenimento [lazer]; organização de bailes;
organização de espetáculos [shows] [serviços de
empresário]; organização de exposições para fins
culturais ou educativos; produção de programas de
rádio e televisão; produção de shows; produção de
vídeos; produção musical; rádio (programas de
entretenimento de -); rádio e televisão (produção de
programas de -); serviços de dj; shows (produção de
-); teatro de variedades [espetáculos musicais];
televisão (programas de entretenimento de -);
televisão e rádio (produção de programas de -);
assessoria,
consultoria
e
informação
em
entretenimento [lazer]; banda de música [serviços de
entretenimento]; cerimonial de eventos (serviços
relativos ao -); empresário [organização e produção
de espetáculos]; gravações musicais em vhs/dvd/cd
(serviços de estúdio); locutor de eventos; promotor
de eventos [se artísticos/culturais];
Procurador: ROSANA APARECIDA MEDEIROS
No.905840925 31/01/2013
003
Tit.ALAOR BARBOSA ME (BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02607697000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: NUTRAM
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
alimentos para animais; comércio (através de
qualquer meio) de artigos para animais; comércio
(através de qualquer meio) de chicotes, arreios e
artigos de selaria; comércio (através de qualquer
meio) de cordas e fios;
Procurador: GESMAR RODRIGUES DA SILVA
No.905840950 31/01/2013
003
Tit.DESVAC (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8946400
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: IMVAC
NCL(10) 10 aparelho ou instrumento para vacinação;
Procurador: KARINA HAIDAR MÜLLLER
No.905841000 31/01/2013
003
Tit.READY DO BRASIL IND E COM LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20172920000102
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: L2TX HOLDING
NCL(10) 16 adesivas (substâncias -) [colas] para
papelaria ou uso doméstico; etiquetas adesivas
[papelaria]; etiquetas para fichas; etiquetas, exceto
de tecido; fita adesiva (porta -) [material de
escritório]; fitas adesivas para papelaria ou para uso
doméstico; fitas auto-adesivas [para papelaria ou
uso doméstico]; fitas gomadas [papelaria]; gomas
[substâncias adesivas] para papelaria ou uso
doméstico; lacrar (materiais para -) para papelaria;
porta fita adesiva [material de escritório]; tiras
adesivas para papelaria ou para uso doméstico;
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adesivo [material de escritório]; adesivo para álbum
de figurinha;
Procurador: ROBERTO M C FREIRE MARCAS E
PATENTES LTDA.
No.905841018 31/01/2013
003
Tit.MTR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS
LTDA - EPP (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13354039000159
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MOUNTREK
NCL(10) 25 calçados em geral *;
Procurador: ALGO ASSESSORIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.
No.905841050 31/01/2013
003
Tit.HIGEX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS QUIMICOS LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09468552000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: NANOFLOC
NCL(10) 01 abrandar água (preparações para -);
abrasivos (fluidos auxiliares para uso com -);
absorção de óleo (materiais sintéticos para -);
acetatos [ produtos químicos]; acetileno; água
(preparações para abrandar -); água (substâncias
químicas para purificação de -); aldeído de amônio;
bactéria para saneamento básico e eliminação de
poluição d'água; produto químico para a purificação
do açúcar;
Procurador: KING'S M. E PATENTES LTDA
No.905841085 31/01/2013
003
Tit.DESVAC (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8946400
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WINGVAC
NCL(10) 05 medicamentos para uso veterinário;
Procurador: KARINA HAIDAR MÜLLLER
No.905841131 31/01/2013
003
Tit.DESVAC (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8946400
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: WINGVAC
NCL(10) 10 aparelho ou instrumento para vacinação;
Procurador: KARINA HAIDAR MÜLLLER
No.905841182 31/01/2013
003
Tit.NEO-NUTRI SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02403427000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: HYDRAVOL
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; caseína (suplemento alimentar de -);
enzimas (suplemento alimentar de -); fibras
alimentares; fibras alimentares; geléia real
(suplemento alimentar de -); germe de trigo
(suplemento alimentar de -); glicose (suplemento
alimentar de-); lecitina (suplemento alimentar de-);
linhaça (suplemento alimentar de -); óleo de linhaça
(suplemento alimentar de -); pólen (suplemento
alimentar de -); própolis (suplemento alimentar de -);
proteína (suplemento alimentar de -); suplementos
alimentares minerais; vitaminas (preparações para ); barra dietética para suplementação nutricional,
para fins medicinais; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em barra para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905841212 31/01/2013
003
Tit.NEO-NUTRI SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02403427000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
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Marca: TESTODROL
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; caseína (suplemento alimentar de -);
enzimas (suplemento alimentar de -); fibras
alimentares; fibras alimentares; geléia real
(suplemento alimentar de -); germe de trigo
(suplemento alimentar de -); glicose (suplemento
alimentar de-); lecitina (suplemento alimentar de-);
linhaça (suplemento alimentar de -); óleo de linhaça
(suplemento alimentar de -); pólen (suplemento
alimentar de -); própolis (suplemento alimentar de -);
proteína (suplemento alimentar de -); suplementos
alimentares minerais; vitaminas (preparações para ); barra dietética para suplementação nutricional,
para fins medicinais; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em barra para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905841255 31/01/2013
003
Tit.FLORESTAL ALIMENTOS S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 91155259000167
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FLOPITO
NCL(10) 30 confeitos; confeitos *; doces [confeitos];
doces*; fondants [confeitos]; gomas de mascar; bala
comestível;
Procurador: POLIANA JACQUES
No.905841301 31/01/2013
003
Tit.NEO-NUTRI SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02403427000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: EPIC
NCL(10) 05 albumina (suplemento alimentar de -);
alginatos (suplemento alimentar de -); alimentos
dietéticos (preparações para -) adaptados para uso
medicinal; caseína (suplemento alimentar de -);
enzimas (suplemento alimentar de -); geléia real
(suplemento alimentar de -); germe de trigo
(suplemento alimentar de -); glicose (suplemento
alimentar de-); lecitina (suplemento alimentar de-);
linhaça (suplemento alimentar de -); óleo de linhaça
(suplemento alimentar de -); pólen (suplemento
alimentar de -); própolis (suplemento alimentar de -);
proteína (suplemento alimentar de -); suplementos
alimentares minerais; vitaminas (preparações para ); barra dietética para suplementação nutricional,
para fins medicinais; complemento/ suplemento
alimentar para uso medicinal; suplemento nutricional
[vitaminas ou minerais] para uso medicinal;
suplemento nutricional de óleo comestível para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em barra para uso medicinal; suplemento ou
complemento alimentar em líquido para uso
medicinal; suplemento ou complemento alimentar
em pó para uso medicinal; vitamina e sais minerais;
Procurador: PRÓPRIA ASSESSORIA E
CONSULTORIA MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905841310 31/01/2013
003
Tit.AVEO PHARMACEUTICALS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8948380
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FOTIVDA
NCL(10) 05 câncer [medicamento para o tratamento
de -];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905841336 31/01/2013
Tit.STAYTRACK MONITORAMENTO E
TECNOLOGIA LTDA. (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05640731000115
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Staytrack

003

NCL(10) 45 monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança] - [informação em]; monitoramento e
rastreamento de veículos e cargas, contratação de
guarda [serviços de segurança] - [consultoria em];
monitoramento e rastreamento de veículos e cargas,
contratação de guarda [serviços de segurança] [assessoria em]; monitoramento e rastreamento de
veículos e cargas, contratação de guarda [serviços
de segurança];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905841360 31/01/2013
003
Tit.AVEO PHARMACEUTICALS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8948380
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JARTIXO
NCL(10) 05 câncer [medicamento para o tratamento
de -];
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.905841387 31/01/2013
003
Tit.R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO
GRAFICO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02055120000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PAPA CARTÃO
NCL(10) 40 destruição de lixo e resíduos; impressão;
impressão fotográfica; informação sobre tratamento
de materiais; lixo e resíduos (destruição de -); lixo e
resíduos (reciclagem de -); materiais (informação
sobre processamento de -); reciclagem de resíduos
e lixo; triagem de lixo e de material reciclável
[transformação]; plotagem; separação de resíduo
urbano para reciclagem; tipografia [sistema de
imprimir com fôrmas em relevo; impressão
tipográfica];
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME
No.905841409 31/01/2013
003
Tit.CLEOMAR JOSE BARRAL (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07907183839
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BARRAL COMPANY
NCL(10) 10 abdominais (coletes -); acupuntura
(instrumentos elétricos para -); aerossóis para uso
medicinal; agrafos [grampos cirúrgicos]; agulhas
para uso medicinal; algálias [sonda, cateter]
[cirurgia]; almofadas aquecidas eletricamente, para
uso medicinal; análise sangüínea (aparelhos para -);
análises (aparelhos de -) para uso medicinal; anéis
para dentição; anestesia (aparelhos para -);
aparelhos auditivos para surdos; aparelhos de
reabilitação física de uso médico; aparelhos para
exercícios físicos, para uso medicinal; aparelhos
para medição da pressão arterial; articulações
(ligaduras ortopédicas para -); artigos ortopédicos;
ataduras para engessar para uso ortopédico; bisturis
[lâminas]; bolsa d'água para uso medicinal; bolsas
de gelo para uso medicinal; bombas para uso
medicinal; botas para uso medicinal; calçados
ortopédicos; camas hidrostáticas para uso medicinal;
categute; cateteres; cintas elásticas para uso
medicinal; cintos ortopédicos; cirúrgicos (aparelhos e
instrumentos -); coletores para descarte de resíduos
médicos; compressores [cirurgia]; conta-gotas para
uso medicinal; cutelaria [cirurgia]; drenos para uso
medicinal; esponjas cirúrgicas; estetoscópios; fios
[cirúrgicos]; fios guia médicos; fisioterapia (aparelhos
de -); gastroscópios; implantes cirúrgicos [materiais
artificiais]; inaladores; incubadoras para bebês;
incubadoras para uso medicinal; injetores para uso
medicinal; lâmpadas para uso medicinal; lancetas;
lasers para uso medicinal; lençóis cirúrgicos; lençóis
de proteção para leitos hospitalares; lentes [próteses
intra-oculares] para implantes cirúrgicos; ligaduras
elásticas; ligaduras ortopédicas para articulações;
luvas de uso medicinal; macas com rodas; maletas
especiais para instrumentos médicos; mamadeiras;
marcapassos cardíacos; máscaras anestésicas;
máscaras utilizadas por pessoal da área médica;
médicos (aparelhos e instrumentos -); móveis
especiais para uso medicinal; oftalmômetros;
operação (mesas de -); ortodônticos (aparelhos -);
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ortopédicas (ligaduras -) para articulações;
ortopédicos (cintos -); pele artificial para uso
cirúrgico; poltronas para uso medicinal ou
odontológico; pressão arterial (aparelhos para medir
a -); próteses; radiologia (aparelhos de -) para uso
medicinal; raios x (aparelhos e instalações para
geração de -) para uso medicinal; raios x
(dispositivos de proteção contra -) para uso
medicinal; raios x (tubos de -) para uso medicinal;
reanimação (aparelhos para -); recipientes para
aplicação de medicamentos; remédios (colheres
para administração de -); respiração artificial
(aparelhos para -); respiradores para respiração
artificial; roupas especiais para salas de operação;
seios artificiais [prótese]; seringas para injeção;
seringas para uso medicinal; sondas para uso
medicinal; stents [endopróteses vasculares]; sutura
(agulhas para -); sutura (material para -); talas
[cirurgia]; telas radiológicas para uso medicinal;
termômetro para uso medicinal; tesouras para
cirurgia; tipóias; tração (aparelhos de -) para uso
medicinal; trocartes [instrumento cirúrgico]; tubos de
drenagem para uso medicinal; uretrais (sondas -);
urológicos
(aparelhos
e
instrumentos
-);
vibromassagem (aparelhos de -); abre-boca
[instrumento odontológico]; afastador cirúrgico;
agulha cirúrgica; agulha epidérmica; agulha
hipodérmica; agulha para odontologia; agulha para
seringa injeção; alavanca cirúrgica; algália [sonda
para extração de urina ou para exame de cálculos
vesicais]; almofada para uso terapêutico; aparelho
científico e médico a laser; aparelho de calibração
para sensor de pressão arterial; aparelho de
medição ocular; aparelho de tração para uso
medicinal; aparelho dentário; aparelho ortodôntico;
aparelho ou instrumento médico; aparelho ou
instrumento odontológico; aparelho ou instrumento
para vacinação; argola ou elo de ligadura para uso
cirúrgico; auscultador [estetoscópio]; avental de uso
profissional descartável ou não; bandeja para
laboratório; bolsa para armazenamento de sangue
contendo soluções anticoagulante e preservativa;
bolsa térmica para uso medicinal; bolsa
para
nutrição parenteral; bomba de cobalto [médica];
bomba de oxigênio [médica]; bomba elétrica para o
seio; bomba para estômago; bracelete de cobre para
uso terapêutico; bracelete magnético para uso
terapêutico; broca para dentista [aparelho]; cadeira
para enfermo e inválido; caixa de papelão específica
para descarte de material médico-hospitalar; cama
com dispositivo especial de enfermagem; cânula
traqueal; colchão para uso medicinal; colchete
cirúrgico [agrave]; coletor semi-automático para
coleta de sangue; ducha higiênica de uso medicinal;
fio de florença para cirurgia; fita para uso cirúrgico ou
curativo; geradores eletrofisiológicos (aparelho que
registra as atividades elétricas de tecidos biológicos
e atividades do coração ); grampo cirúrgico;
imobilizador ortopédico [tala]; jaleco descartável;
luva cirúrgica; monitor de gordura corporal [uso
médico]; monitor de pressão arterial digital semiautomático
de
braço/pulso;
monitores
eletrofisiológicos (aparelho que registra as atividades
elétricas de tecidos biológicos e atividades do
coração); palmilha ortopédica; parafuso para
cirurgia; pinça para cirurgia; placa metálica de uso
medicinal; reator térmico para aparelhos e
instrumentos médicos; roupas para médico, dentista
e veterinário; sapato ortopédico; separador de célula
sanguínea; seringa especial para enema; stents;
tomógrafo computadorizado [para uso médico];
torniquete automático e não automático de uso
médico; tubos e recipientes de coleta de sangue;
tubos e recipientes para o processamento de
sangue; estojos de instrumentos para médicos;
Procurador: PAULO BASTOS
No.905841484 31/01/2013
003
Tit.INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA-ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05328961000143
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CHUMBINHO
NCL(10) 05 raticida;
Procurador: ANTONIO NELSON DE CAIRES
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No.905841492 31/01/2013
003
Tit.R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO
GRAFICO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02055120000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PAPA CARTÃO
NCL(10) 07 cortadeiras (máquinas -); trituradoras
(máquinas -); trituradores de lixo; máquinas para o
processamento de plásticos;
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME
No.905841506 31/01/2013
003
Tit.GLEISS LUTZ HOOTZ HIRSCH
PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT VON
RECHTSANWÄLTEN, STEUERBERATERN (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8947341
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GLEISS LUTZ
NCL(10) 36 consultoria financeira; consultoria fiscal
[valoração]; fiscal (consultoria -); administração de
carteira de valor mobiliário; administração financeira;
assessoria,
consultoria
e
informação
em
administração de patrimônio;
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA
No.905841557 31/01/2013
003
Tit.EDUTAINMENTD TREINAMENTO E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10722001000101
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: IBGR-Instituto Brasileiro para Gestão de
Restaurantes
NCL(10) 35 assessoria em gestão comercial ou
industrial - [assessoria em]; recrutamento de pessoal
- [assessoria em];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905841565 31/01/2013
003
Tit.GLEISS LUTZ HOOTZ HIRSCH
PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT VON
RECHTSANWÄLTEN, STEUERBERATERN (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8947341
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: GLEISS LUTZ
NCL(10) 45 assessoria, consultoria e informação
sobre assuntos jurídicos;
Procurador: LETÍCIA PROVEDEL DA CUNHA
No.905841611 31/01/2013
003
Tit.CARLOS VICENTE ANDREOLI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 20335587895
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Instituto do Atleta Esporte e Saúde
NCL(10) 44 assistência médica; centro médico;
enfermagem [médica]; fisioterapia; médica (serviços
de clínica-); saúde (serviços de -); serviços de clínica
médica; assessoria, consultoria e informação
médica; assessoria, consultoria e informação na
área médica; assessoria, consultoria e informação
sobre cuidados médicos; consultas médicas
[serviços médicos]; tratamento médico;
Procurador: IGOR VICENTE DE OLIVEIRA
GONÇALVES - ME
No.905841646 31/01/2013
003
Tit.DIAMANTINO MARTINS PACHECO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09898484772
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JADI BIJUTERIAS
NCL(10) 14 adereços [jóias e bijuterias]; âmbar
amarelo (jóias e bijuterias de -); amuletos [jóias e
bijuterias]; anéis [jóias e bijuterias]; berloques [jóias e
bijuterias]; bijuteria / joalheria (artigos de -); broches
[jóias e bijuterias]; chaveiros de bijuteria; cloisonné
[jóias e bijuterias]; colares [jóias e bijuterias]; contas
para a fabricação de bijuterias; correntes [jóias e
bijuterias]; fios de metal precioso [jóias e bijuterias];
joalheria / bijuteria (artigos de -); jóias e bijuterias de
âmbar amarelo; marfim (adereços de -) [jóias e
bijuterias]; medalhões [jóias e bijuterias]; metal
precioso (fios de -) [jóias e bijuterias]; penduricalhos
[jóias e bijuterias]; pérolas [jóias e bijuterias];
pulseiras [jóias e bijuterias]; argola de uso pessoal
[bijuteria];
bracelete
de
qualquer
material

[jóia/bijuteria]; contas de madeira para bijuteria;
tornozeleira (jóia/bijuteria);
Procurador: IGOR VICENTE DE OLIVEIRA
GONÇALVES - ME
No.905841662 31/01/2013
003
Tit.R.S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO
GRAFICO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02055120000111
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PROGRAMA RC
NCL(10) 07 cortadeiras (máquinas -); trituradoras
(máquinas -); trituradores de lixo; máquinas para o
processamento de plásticos;
Procurador: MERCOSUL SERVICOS
DOCUMENTAL LTDA. - ME
No.905841727 31/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DA SERRA
NORDESTE (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90481227000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PASSADAS - A ARQUITETURA DO
OLHAR
NCL(10) 39 transporte de passageiros - [informação
em]; visitas turísticas; assessoria consultoria e
informação
em
empreendimento
turístico;
assessoria, consultoria e informação em viagem e
turismo; guia de turismo;
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.905841735 31/01/2013
003
Tit.MECHADYNE INTERNATIONAL LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8917000
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MECHADYNE
NCL(10) 12 amortecedoras (molas -) para veículo;
amortecedores para automóveis; amortecedores
para suspensão de veículos; barras de torção para
veículos; caixas de câmbio para veículos terrestres;
capôs de motor; carros motorizados; circuitos
hidráulicos para veículos; conversor de torque para
veículos terrestres; correntes de transmissão para
veículos terrestres; eixos de transmissão para
veículos terrestres; eixos para rodas de veículos;
eixos para veículos; embreagens para veículos
terrestres; engrenagens de redução para veículos
terrestres; freio (lonas de -) para veículos; freio
(sapatas de -) para veículos; freio (segmentos de -)
para veículos; freios para veículos; lonas
[pneumáticos]; lonas de freio para veículos;
mecanismos de propulsão para veículos terrestres;
molas amortecedoras para veículos; molas de
suspensão para veículos; motores a jato para
veículos terrestres; motores de propulsão para
veículos terrestres; motores elétricos para veículos
terrestres; motores para veículos terrestres; pastilhas
de freio para veículos; sapatas de freio para
veículos; segmentos de freio para veículos;
suspensão (amortecedores para -) de veículos;
torção (barras de -) para veículos; torque (conversor
de -) para veículos terrestres; tração (motores de -);
transmissões para veículos terrestres; veículos
(eixos para rodas de -); veículos (molas de
suspensão para -); veículos (motores para -)
terrestres; breque (freio) [parte de veículo]; cabos de
embreagem
para
automóveis;
correia
de
transmissão para veículo; eixo de motor para
veículo; sistemas de segurança para veículos;
tambores de freio (parte de veículos); discos de freio
para veículos;
Prior.:011411915
10/12/2012 EM
Procurador: LEONARDOS & LICKS ADVOGADOS
No.905841751 31/01/2013
003
Tit.ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DA SERRA
NORDESTE (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 90481227000199
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ROTA RELIGIOSA - AE TERNUM
NCL(10) 39 transporte de passageiros - [informação
em]; visitas turísticas - [informação em]; visitas
turísticas; assessoria consultoria e informação em
empreendimento turístico; assessoria, consultoria e
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informação em viagem e turismo; emissão e venda
de passagens - [informação em]; guia de turismo;
Procurador: NORBERTO PARDELHAS DE
BARCELLOS
No.905841859 31/01/2013
003
Tit.MECHADYNE INTERNATIONAL LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 8917000
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MECHADYNE
NCL(10) 42 engenharia - [consultoria em];
engenharia - [assessoria em]; engenharia;
engenharia de automóvel [projeto de -] - [consultoria
em]; engenharia de automóvel [projeto de -] [assessoria em]; engenharia de automóvel [projeto
de -]; engenharia industrial [projeto de -] [consultoria em]; engenharia industrial [projeto de -] [assessoria em]; engenharia industrial [projeto de -];
pesquisa científica;
Prior.:011411915
10/12/2012 EM
Procurador: LEONARDOS & LICKS ADVOGADOS
No.905841867 31/01/2013
003
Tit.ISABEL ALVES RIBEIRO (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09725508874
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MATEG
NCL(10) 28 jogos *; jogos de tabuleiro; jogos
eletrônicos, exceto aqueles adaptados para uso
apenas com aparelhos de televisão;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905841891 31/01/2013
003
Tit.ISABEL ALVES RIBEIRO (BR/RO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09725508874
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PROJETO 7 CARTAS, 7 CORES E 7
NÚMEROS
NCL(10) 41 clubes (serviços de -) [lazer ou
educação]; competições (organização de -)
[educação ou entretenimento]; educação (serviços
de -); assessoria, consultoria e informação em
educação [instrução]; serviços de educação,
prestados a título de assistência social;
Procurador: MODAL MARCAS E PATENTES LTDA.
No.905841905 31/01/2013
003
Tit.LOPES PERTICIPAÇÕES LTDA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07516617000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: VITTORE
NCL(10) 03 adstringentes para uso cosmético; água
de cheiro; água de colônia; água de lavanda; água
oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso
cosmético; amêndoas (óleo de -); amêndoas
(sabonete de -); antitranspirante (sabonete -);
aromáticos [óleos essenciais]; banhos (preparações
cosméticas para -); barba (tinturas para -); barbear
(produtos para -); batons para os lábios; beleza
(máscaras de -); brilho para os lábios; cabelos
(preparações para ondular -); cabelos (tinturas para
os -); cera para depilação; cílios postiços; cílios
postiços (substâncias adesivas para fixar -);
colorantes para toalete; cosméticos; cosméticos para
os
cílios;
cremes
cosméticos;
dentifrícios;
depilatórios (produtos -); descolorantes (produtos -)
para uso cosmético; desodorante (sabonete -);
desodorantes [perfumaria]; esmalte para as unhas;
essenciais (óleos -); extratos de flores [perfumaria];
filtros solares; fragrâncias (mistura de -); géis de
massagem, exceto para uso medicinal; lápis de
sobrancelhas; lápis para uso cosmético; laquê para
cabelos;
lenços
impregnados
com
loções
cosméticas; limpeza (leite de -) para toalete; loções
capilares; loções para uso cosmético; loções pósbarba; maquiagem (pó para -); maquiagem (produtos
para -); maquiagem para o rosto; óleo de lavanda;
óleos essenciais; óleos para toalete; óleos para uso
cosmético; ondular os cabelos (preparações para -);
pele (cremes para clarear a -); perfumaria (produtos
de -); perfumes; permanentes nos cabelos (produtos
neutralizadores
para
-);
pés
(sabonetes
antitranspirantes para os -); pó para maquiagem;
pomadas para uso cosmético; postiças (unhas -);
postiços (cílios -); preparações para perfumar
ambientes;
produtos
depilatórios;
sabonete
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desodorante; sabonete para barbear; sabonetes;
sachês para perfumar roupa; shampoo a seco;
sobrancelhas (cosméticos para as -); talco para
toalete; tinturas cosméticas; tinturas para os cabelos;
toalete (produtos de-); unhas postiças; xampus;
acetona (removedor de esmalte de unhas); água
depilatória; água-de-toalete; algodão para a higiene
pessoal; antiperspirante [desodorante]; banho de
espuma (preparações para - ), exceto para uso
medicinal; banho de imersão de uso pessoal
(preparações para - ), exceto para uso medicinal;
caixa para pó de arroz [estojo cosmético];
condicionador [cosmético]; estojo cosmético; produto
de higiene pessoal à base de própole; removedor de
cosmético; henna [tintura cosmética];
Procurador: CARLOS ALBERTO RIZZO
No.905841964 31/01/2013
003
Tit.LINCOLN SGARIA ARAUJO PEREIRA (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03544534754
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Oral Brush ICE
NCL(10) 21 escovas de dentes; escovas de dentes,
elétricas;
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905841980 31/01/2013
003
Tit.JOSÉ CARLOS CERA VIZZOTTO (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33368821091
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: Agrocom Alimentos
NCL(10) 35 comércio (através de qualquer meio) de
sementes, plantas e flores naturais;
Procurador: SUELEN VIZZOTTO
No.905842260 31/01/2013
Tit.LELIANI MÜLLER DE GASPERI (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 59978708200
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: Modas & Mimos
NCL(10) 25 vestuário *;
Procurador: O PRÓPRIO.

003

No.905842286 31/01/2013
003
Tit.MARCO ANTONIO SANTOS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07231485707
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SINTROPIA
NCL(10) 42 análise de sistemas [informática] [informação em]; análise de sistemas [informática] [consultoria em]; análise de sistemas [informática] [assessoria em]; análise de sistemas [informática];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [informação em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-) - [consultoria em];
software de computador (elaboração [concepção]
de-) - [assessoria em]; software de computador
(elaboração [concepção] de-);
software de
computador (manutenção de -) - [informação em];
software de computador (manutenção de -) [consultoria
em];
software
de
computador
(manutenção de -) - [assessoria em]; software de
computador (manutenção de -); banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática] [informação em]; banco de dados (serviços de
desenvolvimento de -) [informática] - [consultoria
em]; banco de dados (serviços de desenvolvimento
de -) [informática] - [assessoria em]; banco de dados
(serviços de desenvolvimento de -) [informática];
software como serviço [saas] - [informação em];
software como serviço [saas] - [consultoria em];
software como serviço [saas] - [assessoria em];
software como serviço [saas];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905842316 31/01/2013
003
Tit.MALVERIQUE NECKEL (BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74407163968
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EDUFOR
NCL(10) 41 academias [educação] - [informação
em]; academias [educação] - [consultoria em];
academias [educação] - [assessoria em]; academias
[educação];
cursos
por
correspondência
[informação em]; cursos por correspondência [consultoria em]; cursos por correspondência -

[assessoria em]; cursos por correspondência;
educação (serviços de -) - [informação em];
educação (serviços de -) - [consultoria em];
educação (serviços de -) - [assessoria em];
educação (serviços de -); ensino (serviços de -) [informação em]; ensino (serviços de -) - [consultoria
em]; ensino (serviços de -) - [assessoria em]; ensino
(serviços de -); informações sobre educação
[instrução] - [informação em]; informações sobre
educação [instrução] - [consultoria em]; informações
sobre educação [instrução] - [assessoria em];
informações sobre educação [instrução]; instrução
(serviços de -) - [informação em]; instrução (serviços
de -) - [consultoria em]; instrução (serviços de -) [assessoria em]; instrução (serviços de -);
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento] - [informação em]; organização e
apresentação de oficinas de trabalho [treinamento] [consultoria em]; organização e apresentação de
oficinas de trabalho [treinamento] - [assessoria em];
organização e apresentação de oficinas de trabalho
[treinamento]; assessoria, consultoria e informação
em educação [instrução] - [informação em];
assessoria, consultoria e informação em educação
[instrução] - [consultoria em]; assessoria, consultoria
e informação em educação [instrução] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino] - [informação
em]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino] - [consultoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino] - [assessoria
em]; assessoria, consultoria e informação em
treinamento [demonstração][ensino]; curso técnico
de formação - [informação em]; curso técnico de
formação - [consultoria em]; curso técnico de
formação - [assessoria em]; curso técnico de
formação; cursos livres [ensino] - [informação em];
cursos livres [ensino] - [consultoria em]; cursos livres
[ensino] - [assessoria em]; cursos livres [ensino];
escolas (serviços de -) [educação] - [informação em];
escolas (serviços de -) [educação] - [consultoria em];
escolas (serviços de -) [educação] - [assessoria em];
escolas (serviços de -) [educação];
Procurador: O PRÓPRIO.
No.905842375 31/01/2013
003
Tit.FLAVIO EDUARDO DE RESENDE - EPP
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03508219000194
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BORDADOS RESENDE
NCL(10) 24 bordado (tecidos desenhados para -);
cama (colchas de -); cama (mantas de -); cama
(roupa de -); cama (roupas de -); cama, mesa e
banho (roupa de -); caminhos de mesa; cobertas de
cama; cobertas de cama; cobertores de cama;
cobertura de tecido para tampo de vaso sanitário;
colchas; cortinas de chuveiro de tecido ou plástico;
cortinas de matérias têxteis ou plásticas; cortinas de
tecidos transparentes; edredons; fronhas de
travesseiros; lençóis [têxteis]; toalhas de mesa
[exceto de papel]; toalhas de mesa [exceto de
papel]; toalhas têxteis; travesseiros (coberta
ornamental para -); acolchoado [roupa de cama];
acolchoado para móvel; acolchoado usado como
cobertura para cama; acolchoado usado como
protetor para berço; cassa [tecido muito fino, de linho
ou de algodão]; cetim [tecido]; cobertura de mesa
[toalha]; cobertura para bidê;
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No.002027836 18/10/2007
Tit.DZ S/A ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
SISTEMAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67541961001156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DEDINI

570

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 07.10
Especific.: máquinas, equipamentos e dispositivos
industriais em geral.
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2166, DE 10/07/2012. “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR QUE
A AUTORA DZ ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS É A DETENTORA DOS DIREITOS
SOBRE OS REGISTROS DA MARCA “DEDINI” Nº
002027836; 002027844; 002031175; 003653404;
005020026; 720047331; 816077037; 816077029;
814533280; 814466176; 814466184; 814466168;
814464416 E 814464424”, CONFORME
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DA VIGÉSIMA
SÉTIMA VF/RJ, PROCESSO Nº 2000.51.01.0052262 E INPI Nº 002177/00.
Procurador: PEDRO AFONSO VIEIRA BHERING
No.002027844 18/10/2007
Tit.DZ S/A ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
SISTEMAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67541961001156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DEDINI

570

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 19.40
Especific.: artigos utilizados em instalações
hidrâulicas.
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2166, DE 10/07/2012. “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR QUE
A AUTORA DZ ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS É A DETENTORA DOS DIREITOS
SOBRE OS REGISTROS DA MARCA “DEDINI” Nº
002027836; 002027844; 002031175; 003653404;
005020026; 720047331; 816077037; 816077029;
814533280; 814466176; 814466184; 814466168;
814464416 E 814464424”, CONFORME
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DA VIGÉSIMA
SÉTIMA VF/RJ, PROCESSO Nº 2000.51.01.0052262 E INPI Nº 002177/00

Procurador: PEDRO AFONSO VIEIRA BHERING
No.002031175 24/10/2007
570
Tit.DZ S/A ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
SISTEMAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67541961001156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DEDINI
Clas.Prod/Serv: 06.20
Especific.: metais em bruto, semi-elaborados e suas
ligas.
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2166, DE 10/07/2012. “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR QUE
A AUTORA DZ ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS É A DETENTORA DOS DIREITOS
SOBRE OS REGISTROS DA MARCA “DEDINI” Nº
002027836; 002027844; 002031175; 003653404;
005020026; 720047331; 816077037; 816077029;
814533280; 814466176; 814466184; 814466168;
814464416 E 814464424”, CONFORME
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DA VIGÉSIMA
SÉTIMA VF/RJ, PROCESSO Nº 2000.51.01.0052262 E INPI Nº 002177/00.
Procurador: PEDRO AFONSO VIEIRA BHERING
No.002198185 06/05/1999
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 26.10
Especific.: artigos e artefatos de armarinho.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.002268574 10/12/1989
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

Clas.Prod/Serv: 24.10
Especific.: tecidos em geral.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.002268590 10/12/1989
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

Clas.Prod/Serv: 23.10
Especific.: fios e materiais têxteis fibrosos em geral.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.002268604 10/12/1989
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

Clas.Prod/Serv: 20.10
Especific.: móveis e artigos do mobiliário em geral.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.002268582 10/12/1989
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

Clas.Prod/Serv: 25.10
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Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS

Especific.: roupas e acessórios do vestuário de uso
comum.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.002268612 10/12/1989
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

Clas.Prod/Serv: 16.80
Especific.: troféus, medalhas e bandeiras.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.002268620 10/12/1989
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

Clas.Prod/Serv: 03.10
Especific.: preparados para lavanderia, produtos e
instrumentos de limpeza, exceto os de uso pessoal e
industrial.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.002268647 10/12/1989
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 25.60
Especific.: artigos de viagem.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.002308207 15/09/2007
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.002420570 08/11/2008
920
Tit.INDUSTRIAS JACUTINGA LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 84585264000144
Procurador: VIEIRA DE MELLO, WERNECK ALVES
- ADVOGADOS S/C

Clas.Prod/Serv: 24.20
Especific.: roupa de cama, mesa, banho e cozinha.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.002268639 10/12/1989
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

No.002425700 17/11/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 34.10 ; 34.20
Especific.: tabaco em bruto ou manufaturado. artigos
para fumantes.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.002425718 17/11/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 27.10
Especific.: cortinas e tapetes em geral.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.

No.002425726 17/11/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 15.10
Especific.: instrumentos musicais e de acústica e
suas partes.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.002425734 17/11/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 17.10
Especific.: borracha, matéria plástica e suas ligas.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.002425742 17/11/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 35.10
Especific.: bebidas, xaropes e sucos concentrados.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.002425750 17/11/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 29.30 ; 29.40 ; 29.50
Especific.: frutas, verduras, legumes e cereais.
gorduras e óleos comestíveis. condimentos,
especiarias e essências alimentícias.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.002425769 17/11/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 35.10
Especific.: bebidas, xaropes e sucos concentrados.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
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No.002434040 13/12/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 07.10 ; 07.60
Especific.: máquinas, equipamentos e dispositivos
industriais em geral. partes, componentes e
acessórios de máquinas, veículos, implementos,
dispositivos e meios de transporte.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.002434059 13/12/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 18.10
Especific.: couros e peles.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.002444704 29/12/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 23.10
Especific.: fios e materiais têxteis fibrosos em geral.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPS
Clas.Prod/Serv: 35.10
Especific.: bebidas, xaropes e sucos concentrados.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.002798468 15/09/2012
990
Tit.JOHNSON & JOHNSON (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0068560
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CALADRYL
Clas.Prod/Serv: 05.20
Especific.: preparado para aplicação tópica nas
afecções cutâneas.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.002523302 31/05/1991
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 09.05 ; 09.20 ; 09.35
Especific.: cronômetros, relógios e suas partes.
aparelhos e instrumentos de sinalização, alarme,
controle, inspeção, proteção e segurança. aparelhos
de comunicação em geral e seus componentes.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.002815427 30/04/2003
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.003015777 08/12/2004
Tit.NESTLE WATERS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123323
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: MARCIA CRISTINA RAFFAELLI
SANTANNA

560

No.003170799 10/10/2005
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.002538873 21/06/2010
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.003391078 29/09/2006
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.002544369 10/07/2010
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.003476138 14/12/2006
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.002556863 30/06/2010
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.003653404 17/11/2007
Tit.DZ S/A ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
SISTEMAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67541961001156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DEDINI

570

No.002444712 29/12/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 28.20
Especific.: artigos para ginástica, esporte, caça e
pesca, exceto roupas e acessórios do vestuário.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.002580349 13/09/1991
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 03.20
Especific.: produtos de perfumaria e de higiene, e
artigos de toucador em geral.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.002457717 17/01/1991
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPS
Clas.Prod/Serv: 27.10
Especific.: cortinas e tapetes em geral.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.002651998 07/08/2001
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.002457725 17/01/1991
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)

1143

560

No.002678012 13/05/1992
795
Tit.VALISÈRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57484768000103
*ARQUIVAMENTO DE PETIÇÃO DE
PRORROGAÇÃO E EXIGÊNCIA , FORMULADA
NAS SEGUINTES RPI(S) 1713 DE 04/11/2003, E
1945 DE 15/04/2008, PARA REEXAME DA
MATÉRIA.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO D'
HANENS

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 07.10
Especific.: máquinas, equipamentos e dispositivos
industriais em geral.
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2166, DE 10/07/2012. “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR QUE
A AUTORA DZ ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS É A DETENTORA DOS DIREITOS
SOBRE OS REGISTROS DA MARCA “DEDINI” Nº
002027836; 002027844; 002031175; 003653404;
005020026; 720047331; 816077037; 816077029;
814533280; 814466176; 814466184; 814466168;
814464416 E 814464424”, CONFORME
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DA VIGÉSIMA
SÉTIMA VF/RJ, PROCESSO Nº 2000.51.01.0052262 E INPI Nº 002177/00.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.004018672 02/02/2000
Tit.MERIAL LLC (US)

700
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0428450
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.004020936 27/02/2000
700
Tit.DELGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61532198000149
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.004022122 09/03/2000
700
Tit.INDÚSTRIAS ANHEMBI S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55116131000120
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.004040988 15/05/2010
Tit.PENN FISHING TACKLE MFG. CO. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0099074
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPINFISHER

990

Procurador: COMETA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

Procurador: COMETA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA

No.004069471 08/09/2010
990
Tit.CARBEL SA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17171612000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CARBEL
Clas.Prod/Serv: 07.25 ; 07.60
Especific.: veículos e implementos rodoviários.
partes, componentes e acessórios de máquinas,
veículos, implementos, dispositivos e meios de
transporte.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: MARCOS WILLIAM SANTOS

No.004090080 28/12/2000
700
Tit.MARA MAC FRANCHISING LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05504507000104
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: DI BLASI, PARENTE, SOERENSEN
GARCIA & ASSOCIADOS S/C

No.004078519 20/10/2000
700
Tit.PINHOLA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA
PINTURA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02388927000176
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: P.A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA

No.004094166 09/02/2001
Tit.BOMBRIL MERCOSUL S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04183724000179
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: ROQUE ALOISIO SCHARDONG

700

No.004095120 19/02/2001
Tit.COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA COSIPA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02790893000141
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: CARMEN SILVIA DUARTE VAZ

700

No.004080653 22/10/2000
700
Tit.HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA U S P (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60448040000122
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: O PRÓPRIO.

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 28.20
Especific.: artigos para ginástica, esporte, caça e
pesca, exceto roupas e acessórios do vestuário.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANIEL & CIA.
No.004043944 25/05/2000
Tit.FOSECO INTERNATIONAL LIMITED. (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0048313
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: ARARIPE & ASSOCIADOS.

700

No.004046170 03/06/2000
Tit.FLORASIL PRODUTOS VEGETAIS
FARMACEUTICOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33165952000114
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: O PRÓPRIO.

700

No.004053230 03/07/2000
Tit.LARK SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60631090000140
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: UNIÃO FEDERAL MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.

700

No.004055632 15/07/2000
700
Tit.PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLÂNDIA S/A
COMERCIO E INDUSTRIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53309845000120
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: GOBERNATE MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.004063830 14/08/2000
700
Tit.VENTILADORES BERNAUER S A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61413852000103
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: VIEIRA DE MELLO, WERNECK ALVES
- ADVOGADOS S/C
No.004065182 24/08/2000
Tit.PROBEL SA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61079380000196
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.

700

No.004081943 04/11/2010
Tit.INSTRON S A INDUSTRIA E COMERCIO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 57039778000121
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

990

No.004092163 19/01/2001
700
Tit.CAMPO BELO INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60886371000144
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: MARCAVIVA - MARCAS, PATENTES &
TECNOLOGIA S/C LTDA

No.004096762 31/03/2001
700
Tit.SCAC FUNDACOES E ESTRUTURAS LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 66521717000197
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: VIEIRA DE MELLO, WERNECK ALVES
- ADVOGADOS S/C
No.004100590 22/10/2001
700
Tit.UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01615814000101
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: MARIA DO ROSÁRIO DE LIMA
No.004101529 10/12/2001
700
Tit.CRYOVAC, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4738616
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

CFE(4) 25.5.1
Clas.Prod/Serv: 09.25 ; 09.30 ; 09.35
Especific.: elementos elétricos básicos e para
iluminação. aparelhos para produção, distribuição e
conversão de energia elétrica. aparelhos de
comunicação em geral e seus componentes.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: J.BARONE E PAPA, ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.004084101 18/11/2010
990
Tit.DARLING CONFECÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61149753000158
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DARLING
Clas.Prod/Serv: 25.10 ; 25.20 ; 25.30
Especific.: roupas e acessórios do vestuário de uso
comum. roupas e acessórios do vestuário para
prática de esportes. roupas e acessórios do
vestuário de uso profissional.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: COMETA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.004087887 09/12/2000
700
Tit.PLASTGOLD S/A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61183877000150
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI

No.004502221 06/06/2002
700
Tit.GIAGUI S/A TERRAPLANAGEM E
PAVIMENTAÇÃO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 56494453000176
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: OCTÁVIO & PEROCCO S/C LTDA.
No.004504909 08/06/2002
700
Tit.SWIFT-ARMOUR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60713823000196
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: AMADEU GENNARI FILHO
No.004505069 09/06/2002
Tit.UNILEVER N.V. (NL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0271284
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: MONICA SIMAS DE LIMA

700

No.005020026 17/11/2007
Tit.DZ S/A ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
SISTEMAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67541961001156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DEDINI

570
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Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 09.30
Especific.: aparelhos para produção, distribuição e
conversão de energia elétrica.
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2166, DE 10/07/2012. “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR QUE
A AUTORA DZ ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS É A DETENTORA DOS DIREITOS
SOBRE OS REGISTROS DA MARCA “DEDINI” Nº
002027836; 002027844; 002031175; 003653404;
005020026; 720047331; 816077037; 816077029;
814533280; 814466176; 814466184; 814466168;
814464416 E 814464424”, CONFORME
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DA VIGÉSIMA
SÉTIMA VF/RJ, PROCESSO Nº 2000.51.01.0052262 E INPI Nº 002177/00.
Procurador: BHERING ADVOGADOS
No.005023165 10/12/1989
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 09.50
Especific.: aparelhos elétricos de uso pessoal e
aparelhos eletrodomésticos.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.005023173 10/12/1989
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 27.10
Especific.: cortinas e tapetes em geral.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.005026423 10/07/2010
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.005026911 17/11/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 33.10 ; 33.20
Especific.: doces e pós para fabricação de doces em
geral. açúcar e adoçantes em geral.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.

No.005027403 13/12/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 08.10
Especific.: ferramentas e instrumentos portáteis
acionados por força muscular.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.006013031 25/11/2004
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.006145329 25/10/2005
590
Tit.CORDOARIA SAO LEOPOLDO SA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96734850000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: C.S.L.
Clas.Prod/Serv: 23.10
Especific.: fios e materiais têxteis fibrosos em geral.
*ANOTADA A INDISPONIBILIDADE DA PRESENTE
MARCA, DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 4ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO
LEOPOLDO/RS, CONFORME OFÍCIO Nº 690/2013
- PROCESSO Nº 033/1.13.0005512-0 (CNJ:
0010023-90.2013.8.21.0033) E PROCESSO INPI Nº
032046/2013.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.006145337 25/10/2005
590
Tit.CORDOARIA SAO LEOPOLDO SA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96734850000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: CSL

Clas.Prod/Serv: 23.10
Especific.: fios e materiais têxteis fibrosos em geral.
*ANOTADA A INDISPONIBILIDADE DA PRESENTE
MARCA, DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 4ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO
LEOPOLDO/RS, CONFORME OFÍCIO Nº 690/2013
- PROCESSO Nº 033/1.13.0005512-0 (CNJ:
0010023-90.2013.8.21.0033) E PROCESSO INPI Nº
032046/2013.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.006254942 10/03/2006
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.006330240 25/05/2006
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

1145

No.006431461 10/08/2006
990
Tit.REYNOLDS INNOVATIONS INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5067880
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REYNOLDS
Clas.Prod/Serv: 34.10 ; 34.20
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.006460615 25/08/2006
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.006905749 10/07/2008
Tit.MICRO MEGA INTERNATIONAL
MANUFACTURES (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4977408
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MM MICRO MEGA

990

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 09.15
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.006914489 25/04/2009
590
Tit.CORDOARIA SAO LEOPOLDO SA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96734850000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: 2 EM 1
Clas.Prod/Serv: 23.10
Especific.: fios e materiais têxteis fibrosos em geral.
*ANOTADA A INDISPONIBILIDADE DA PRESENTE
MARCA, DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 4ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO
LEOPOLDO/RS, CONFORME OFÍCIO Nº 690/2013
- PROCESSO Nº 033/1.13.0005512-0 (CNJ:
0010023-90.2013.8.21.0033) E PROCESSO INPI Nº
032046/2013.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.006957862 25/07/1999
700
Tit.VARIMOT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61303509000106
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.007002017 10/10/1999
Tit.ARA ROUPAS E ACESSORIOS LIMITADA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49366461000171
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DE ARMAZEN

990
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CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 25.10 ; 25.20
Especific.: roupas e acessórios do vestuário de uso
comum. roupas e acessórios do vestuário para
prática de esportes.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: WALDEMAR DO NASCIMENTO
No.007020295 10/11/1999
700
Tit.ABICOOP- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
INOCOOPS (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29737608000185
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: ADRIANA BERNARDES DA SILVA
No.007048866 10/01/2010
990
Tit.INGERSOLL-RAND COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0063355
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: INGERSOLL-RAND
Clas.Prod/Serv: 06.30
Especific.: produtos metalúrgicos planos e não
planos.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.007053711 10/01/2000
700
Tit.THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0133566
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.007056028 25/01/2000
Tit.NOVARTIS AG. (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0343706
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: MARINA DO AMARAL VARELLA
ARCOVER

700

No.007072570 25/02/2000
700
Tit.SANBRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
SAL LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 29749462000198
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: MACEIÓ MARCAS ASSESSORIA
EMPRESARIAL
No.007078650 10/03/2000
Tit.MADEIRAS PARAISO LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17155292000134
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: O PRÓPRIO.

700

No.007079400 10/03/2000
700
Tit.POLYUTIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE
MATERIAS PLASTICAS (BR/PB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09139890000191
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: SANDOVAL CLÁUDIO DE OLIVEIRA.
No.007086873 25/03/2000
700
Tit.DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE
PONTO E ACESSO LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61099008000141
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI

Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA

Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.007094493 25/03/2000
700
Tit.DURÁVEL OPERAÇÕES COMERCIAIS E
INDUSTRIAIS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54647938000127
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: TINOCO, SOARES & FILHO S/C LTDA

No.007129645 25/03/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 16.10 ; 16.20 ; 16.30
Especific.: papel e papelão. livros, álbuns, moldes de
papel e impressos em geral. artigos para escritório,
material didático e de desenho.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.007095848 25/03/2000
700
Tit.ORNELLA VENTURI MODAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 49736416000161
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: CESAR PEDUTI NETO
No.007097212 25/03/2000
700
Tit.EDITORA NOVA CULTURAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43133875000174
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: PEDRO SOUTELLO ESCOBAR DE
ANDRADE
No.007099193 25/03/2000
700
Tit.CONOPCO, INC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4898133
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI
Procurador: MARIANGELA SAMPAIO PRATAS DA
COSTA
No.007103263 10/05/2000
700
Tit.INDÚSTRIA INTER TÊXTIL BRASILEIRA LTDA. ITB (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61531869000157
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.007105894 25/04/2000
700
Tit.SITRAL SERVICO DE IMPRENSA TELEVISAO E
RADIO LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33166125000145
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: GRUENBAUM E GASPAR LTDA.
No.007106424 25/04/2000
700
Tit.HIDROPLAS S/A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46802450000107
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA
No.007129610 25/03/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 41.10 ; 41.20 ; 41.40
Especific.: serviços de ensino e educação de
qualquer natureza e grau. serviços de diversão,
entretenimento e auxiliares. serviços de organização
de feira, exposição, congresso, espetáculo artístico,
desportivo e cultural.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.007129629 25/03/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 10.10
Especific.: sementes, mudas, plantas e flores
naturais.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.

No.007136080 25/05/2000
Tit.KRAFT FOODS BRASIL LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33033028000184
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: HELCIO FERRO RICCI

700

No.007147961 25/05/2000
700
Tit.WOLF HACKER & CIA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60870151000122
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: FRANCISCO & MINATTI S/C LTDA
No.007153910 10/06/2000
Tit.SEF - SANEAMENTO E ENGENHARIA
FERROVIÁRIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76504117000174
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: ARLENE VILLATORRE

700

No.007163525 10/04/2000
Tit.COFRA HOLDING AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4950380
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: ARARIPE & ASSOCIADOS.

700

No.007173539 10/07/2000
Tit.BOMBRIL MERCOSUL S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04183724000179
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: ROQUE ALOISIO SCHARDONG

700

No.007175477 25/03/2000
Tit.PERIO, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5442290
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: BHERING ADVOGADOS

700

No.007176783 25/06/2000
Tit.WALMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61204814000132
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: UNIÃO FEDERAL MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.

700

No.007183054 25/06/2000
Tit.BOMBRIL MERCOSUL S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04183724000179
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: ROQUE ALOISIO SCHARDONG

700

No.007186401 10/06/2000
700
Tit.ZINCOSUL INDUSTRIAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43652619000193
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA
No.007192754 25/07/2000
700
Tit.UMBERTO CIA TECIDOS E CONFECÇÕES
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02608374000110
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
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No.007197810 10/08/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
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MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.007199015 10/08/2000
700
Tit.SPORT SPADA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62065032000122
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: P.A. PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA
No.007199023 10/08/2000
700
Tit.SPORT SPADA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62065032000122
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: P.A PRODUTORES ASSOCIADOS
MARCAS E PATENTES LTDA.

Clas.Prod/Serv: 25.10
Especific.: roupas e acessórios do vestuário de uso
comum.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.007197829 10/08/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

Clas.Prod/Serv: 20.25
Especific.: artigos e utensílios de utilidade
doméstica.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.007197837 10/08/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

No.007199872 10/08/2000
700
Tit.DORBYN FASHION DE ROUPAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 51773133000131
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: OCTÁVIO TINOCO SOARES FILHO
No.007228422 10/11/2000
700
Tit.SAFARI TEC TECNOLOGIA OPERACIONAL EM
PARQUES DE PRESERVAÇÃO S/C LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01734935000164
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA
No.007230532 25/10/2010
990
Tit.IAG INDÚSTRIA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08963191000107
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: GIRASSOL
NCL(7) 30 doces, compotas e geléias.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: SAMUEL RIFF
No.007231474 25/10/2010
990
Tit.PRIMICIA S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60581618000114
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PRIMICIA
NCL(7)
18
industrialização,
comercialização,
importação e exportação de artigos de viagens,
bolsas e artefatos de couro, artigos do vestuário de
couro, imitação de couro e artigos similares.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: OCTÁVIO & PEROCCO S/C LTDA.
No.007232071 25/10/2010
990
Tit.FUNDAÇÃO L'HERMITAGE (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01444385000149
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: D'EL REY
NCL(7) 38 rádiofusão.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: CARLOS JOSÉ DOS SANTOS
LINHARES.
No.007232080 10/11/2000
990
Tit.DIAS LEAL COMPANHIA LIMITADA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10791408000182
Apres.: Figurativa ; Nat.: De Produto

Clas.Prod/Serv: 24.20
Especific.: roupa de cama, mesa, banho e cozinha.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO

CFE(4) 9.1.25; 26.7.1
Clas.Prod/Serv: 25.10 ; 25.20
Especific.: roupas e acessórios do vestuário de uso
comum. roupas e acessórios do vestuário para
prática de esportes.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: VIEIRA DE MELLO, WERNECK ALVES
- ADVOGADOS S/C
No.007233183 25/09/2010
990
Tit.FRI CALOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10404960000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRICALOR
NCL(8) 17 placas para isolamento térmico e
acústico, para vedação e calafetação.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.007233191 25/09/2010
990
Tit.FRI CALOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10404960000170
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: FRICALOR
NCL(8) 20 recipientes de plástico para embalagens e
condicionamentos.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.007233361 25/10/2000
560
Tit.KAZUHIKO INO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10932402887
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MANOEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
No.007234414 25/10/2010
990
Tit.COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
SANEPAR (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 76484013000145
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: SANEPAR
Clas.Prod/Serv: 37.41
Especific.: serviços de reparação, conservação e
montagem de instalação elétrica, hidrâulica e gás.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: AGÊNCIA BRASILEIRA MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.007235321 10/11/2000
Tit.VALEO WISCHERSYSTEME GMBH (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4851889
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SWF

990
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*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 07.60
Especific.: partes, componentes e acessórios de
máquinas, veículos, implementos, dispositivos e
meios de transporte.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.007551215 18/05/1992
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 08.50
Especific.: armas brancas.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.007571224 31/05/1991
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 09.50 ; 09.55
Especific.: aparelhos elétricos de uso pessoal e
aparelhos eletrodomésticos. máquinas de calcular,
contar, registrar, escrever, grampear, computar e
equipamentos periféricos.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.007572140 13/12/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 25.10 ; 25.20 ; 25.30
Especific.: roupas e acessórios do vestuário de uso
comum. roupas e acessórios do vestuário para
prática de esportes. roupas e acessórios do
vestuário de uso profissional.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.007572158 13/12/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 25.60
Especific.: artigos de viagem.

No.007572590 13/12/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 09.10 ; 09.20 ; 09.30
Especific.: aparelhos e instrumentos de medição,
aferição e pesagem. aparelhos e instrumentos de
sinalização, alarme, controle, inspeção, proteção e
segurança. aparelhos para produção, distribuição e
conversão de energia elétrica.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.200012380 11/09/2000
576
Tit.COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03485775000192
*DEVOLVIDO PRAZO DE 60/30 (SESSENTA) DIAS
PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO À
CADUCIDADE, PET(WB)Nº 810080165810, DE
16/12/2008. INT.: FERNANDO DELLABBADIA.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.200032976 17/12/2002
570
Tit.SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE
COUROS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33050246000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGAGGE
NCL(8) 18 bolsas, bolsas de caça, bolsas de
senhora, bolsas de viagem, carteiras de dinheiro,
guarda-chuva, malas de roupas para viagem, malas
de viagens, mochilas, maletas para documentos,
pasta para papéis, sacolas de couro para
embalagens, valises.
*HOMOLOGADO ACORDO FORMULADO ENTRE
AS PARTES E JULGADO EXTINTO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO
ARTIGO 269, INCISO III DO CPC, CONFORME
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
PROFERIDA PELO M.M JUÍZO DA TRIGÉSIMA
PRIMEIRA V.F (RJ).
Procurador: AGÊNCIA ALFA DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.200051563 16/11/2004
552
Tit.PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLÂNDIA S/A
COMERCIO E INDUSTRIA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 53309845000120
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850130051537, DE
25/03/2013.
Procurador: GOBERNATE MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.720047331 09/02/1992
Tit.DZ S/A ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
SISTEMAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67541961001156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: DEDINI

570

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 37.42 ; 37.56
Especific.: serviços de reparação, conservação e
montagem de máquinas e equipamentos industriais,
e implementos agrícolas. serviços de preparo,
tratamento e beneficiamento de material de qualquer
espécie.
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2166, DE 10/07/2012. “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR QUE
A AUTORA DZ ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS É A DETENTORA DOS DIREITOS
SOBRE OS REGISTROS DA MARCA “DEDINI” Nº
002027836; 002027844; 002031175; 003653404;
005020026; 720047331; 816077037; 816077029;
814533280; 814466176; 814466184; 814466168;
814464416 E 814464424”, CONFORME
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DA VIGÉSIMA
SÉTIMA VF/RJ, PROCESSO Nº 2000.51.01.0052262 E INPI Nº 002177/00
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.740176390 31/08/2012
990
Tit.COMPAGNIE GERVAIS DANONE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0028134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JOCKEY
NCL(8) 29 laticínios, incluídos na classe
internacional 29.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO D'
HANENS
No.800054822 21/12/2002
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.800079388 26/10/2002
565
Tit.INFASTECH INTELLECTUAL PROPERTIES
PTE. LTD. (SG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7907419
*CED.1 - ACUMENT INTELLECTUAL
PROPERTIES, LLC
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.800084187 10/08/2002
991
Tit.BELGO BEKAERT ARAMES LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61074506000130
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: AÇOFIX
Clas.Prod/Serv: 06.50
Especific.: fabricação e comercialização de produtos
derivados do aço, a comercialização de arames e
produtos de arames de fabricação própria e de
terceiros.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "AÇO" *
*RPI Nº 1930 DE 02/01/2008, TENDO EM VISTA
INCORREÇÃO NA MARCA E OMISSÃO DE ''
APOSTILA''.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.800143396 07/12/2002
735
Tit.SKIS ROSSIGNOL S.A. CLUB ROSSIGNOL.
(FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0163139
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*PET WB 800120147795, DE 29/08/2012, POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA A
EXTINÇÃO DO REGISTRO.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO
D'HANENS
No.800211804 21/12/1992
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: REDLINE
Clas.Prod/Serv: 25.10 ; 25.20 ; 25.30
Especific.: roupas e acessórios do vestuário de uso
comum. roupas e acessórios do vestuário para
prática de esportes. roupas e acessórios do
vestuário de uso profissional.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.800303466 29/01/2005
846
Tit.JAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01981097000123
Procurador: ORG. MÉRITO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.810066513 21/07/2007
991
Tit.AMIL PARTICIPAÇÕES S.A. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 36461242000120
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CHEQUE-CONSULTA
Clas.Prod/Serv: 39.10
Especific.: serviços médicos e auxiliares.
*RPI Nº 2208 DE 30/04/2013, TENDO EM VISTA
INCORREÇÃO NA DATA DE VIGÊNCIA.
Procurador: DANIEL & CIA.
No.810107341 12/04/2003
990
Tit.QUAKER BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55323448000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TODDYNHO
Clas.Prod/Serv: 33.10 ; 33.20
Especific.: doces e pós para fabricação de doces em
geral. açúcar e adoçantes em geral.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.810107350 12/04/2003
990
Tit.QUAKER BRASIL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55323448000138
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TODDYNHO
Clas.Prod/Serv: 35.10
Especific.: bebidas, xaropes e sucos concentrados.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.810509598 05/04/2003
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
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No.810990024 17/01/2004
590
Tit.JORNAL DO BRASIL S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33330564000141
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: JORNAL DO BRASIL
Clas.Prod/Serv: 11.10
Especific.: jornais, revistas e publicações periódicas
em geral.
*ANOTADA A PENHORA DA PRESENTE MARCA,
DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 20ª VARA DO

TRABALHO DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME
MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO Nº
0020/2013 - PROCESSO Nº 002460003.2005.5.01.0020 RTORD E PROCESSO INPI Nº
030653/13.
Procurador: PAULO ROBERTO COSTA
FIGUEREIDO
No.811300501 04/12/1994
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN-POSTAL
Clas.Prod/Serv: 11.10
Especific.: jornais, revistas e publicações periódicas
em geral.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.811385183 14/03/1989
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAP COLOR
Clas.Prod/Serv: 09.35
Especific.: aparelhos de comunicação em geral e
seus componentes.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.811385191 03/05/1988
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAP VIDEO
Clas.Prod/Serv: 09.35
Especific.: aparelhos de comunicação em geral e
seus componentes.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.811396975 12/03/2005
560
Tit.NESTLE WATERS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123323
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.811496309 13/08/2005
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120113395 DE 17/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: DANIEL & CIA.
No.811496317 13/08/2005
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120115176 DE 19/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
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Procurador: O PROPRIO
No.811546454 28/01/2006
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120116783 DE 20/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.811730301 04/02/2006
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120116378 DE 20/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.811730352 04/02/2006
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120115609 DE 19/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.811749550 08/07/2006
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120116454 DE 20/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.811759261 11/03/2006
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120116224 DE 20/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.811842550 15/07/2006
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120117780 DE 23/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: DANIEL & CIA.
No.811842576 15/07/2006
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120116393 DE 20/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: DANIEL & CIA.
No.811864723 29/07/2006
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120117771 DE 23/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
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No.812297822 22/12/2007
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120117728 DE 23/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: DANIEL & CIA.

ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.811880753 25/03/2006
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120116349 DE 20/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.811880761 25/03/2006
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120113757 DE 17/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.811880788 31/10/2009
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120113665 DE 17/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO

Clas.Prod/Serv: 20.10
Especific.: móveis e artigos do mobiliário em geral.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.811945766 15/07/1996
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN COORDENADOS

No.811882225 29/04/2006
565
Tit.CERVEJARIA BADEN BADEN LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03431255000105
*CED.1 - B & B CHOPERIA LTDA EPP
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA
No.811887928 19/08/2006
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120115671 DE 19/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: DANIEL & CIA.
No.811889602 20/05/1986
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN-RIO
Clas.Prod/Serv: 25.10 ; 25.20 ; 25.30
Especific.: roupas e acessórios do vestuário de uso
comum. roupas e acessórios do vestuário para
prática de esportes. roupas e acessórios do
vestuário de uso profissional.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.811945758 15/07/1996
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN COORDENADOS

Clas.Prod/Serv: 25.10 ; 25.20 ; 25.30
Especific.: roupas e acessórios do vestuário de uso
comum. roupas e acessórios do vestuário para
prática de esportes. roupas e acessórios do
vestuário de uso profissional.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.811992055 04/11/2006
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120116389 DE 20/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: DANIEL & CIA.
No.812126734 22/04/2007
990
Tit.MEAD JOHNSON & COMPANY (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0085286
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MEAD JOHNSON CONTROL
Clas.Prod/Serv: 05.50
Especific.: produto dietético.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.812214650 19/05/2007
910
Tit.NINJA INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA - ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 48902852000109
Procurador: GEVALCI OLIVEIRA PRADO

No.812421213 03/01/2009
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
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No.812431405 24/11/2007
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120111753 DE 16/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: DANIEL & CIA.
No.812438795 17/11/2007
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120116260 DE 20/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.812472381 25/06/2001
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120110747 DE 13/07/2012 E PET
(WB) 850120114169 DE 18/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.812498763 29/12/2007
920
Tit.CONSIST CONSULTORIA SISTEMAS E
REPRESENTAÇÕES LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43211630000118
Procurador: SÃO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.812641027 19/04/2008
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120116557 DE 20/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.812663985 21/06/2004
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120116283 DE 20/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.812823206 30/01/2006
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
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No.812902602 03/07/2010
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120118332 DE 23/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: DANIEL & CIA.
No.812996798 15/10/2001
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.813124409 13/09/2008
560
Tit.SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROGRAMAÇÃO
NEUROLINGUÍSTICA S/S LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54321633000120
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: AMADEU GENNARI FILHO
No.813154510 25/04/2009
565
Tit.ELIO LEE (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21479097853
*CED.1 - SOLIDUS S/A CORRETORA DE CAMBIO
E VALORES MOBILIARIOS
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS &
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA
No.813185009 16/02/2004
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120116265 DE 20/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.813281075 21/11/2009
Tit.TECHNISUB S.p.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0294624
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
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No.813452260 12/06/2010
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120113410 DE 17/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: DANIEL & CIA.
No.813470137 10/10/2009
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.813483727 04/11/2003
590
Tit.CORDOARIA SAO LEOPOLDO SA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96734850000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ATLAS 2 IN 1 DOUBLE BRAIDED ROPE
NCL(8) 22 cabos navais trançados para ancorar
navios em plataformas.
Apostila: SEM EXCLUSIVIDADE DE UISO DA
EXPRESSÃO "DOUBLE BRAIDED ROPE"
*ANOTADA A INDISPONIBILIDADE DA PRESENTE
MARCA, DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 4ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO
LEOPOLDO/RS, CONFORME OFÍCIO Nº 690/2013
- PROCESSO Nº 033/1.13.0005512-0 (CNJ:
0010023-90.2013.8.21.0033) E PROCESSO INPI Nº
032046/2013.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.813706580 10/04/2010

735

Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120113440 DE 17/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: DANIEL & CIA.
No.813863171 20/11/2000
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120114572 DE 18/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.813898820 22/08/2009
560
Tit.SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROGRAMAÇÃO
NEUROLINGUÍSTICA S/S LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54321633000120
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: AMADEU GENNARI FILHO
No.814003800 29/08/2009
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120115233 DE 19/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.814003818 29/08/2009
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120115723 DE 19/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.814093710 10/10/2009
552
Tit.STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 47800164000167
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850130039382, DE
07/03/2013.
Procurador: SYLVIA REGINA DE CARVALHO DE
EMYGDIO PEREIRA
No.814122795 20/11/2010
570
Tit.ASSOC BENEF E CULT DOS MET DE S B DO
CAMPO E DIADEMA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43295690000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: T.V.T. TEVÊ DOS TRABALHADORES
NCL(8) 35 propaganda e publicidade.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TEVÊ" DOS TRABALHADORES".
*PARA DAR PUBLICIDADE À DECISÃO JUDICIAL
NOS SEGUINTES TERMOS: "ANTE O EXPOSTO,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO, PARA SUPERAR A SENTENÇA
EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E
DECLARAR A NULIDADE DOS REGISTROS Nº
814122795 E Nº 814133673". AÇÃO ORDINÁRIA
DÉCIMA NONA VARA FEDERAL DE SÃO PAULO
AO 93.00.15643-8 - INPI Nº 000685/94.
Procurador: SPI MARCAS & PATENTES S/C LTDA
No.814133673 11/06/2011
570
Tit.ASSOC BENEF E CULT DOS MET DE S B DO
CAMPO E DIADEMA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43295690000166
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: T.V.T. TEVÊ DOS TRABALHADORES
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NCL(8) 41 serviço de ensino e educação; diversão e
entretenimento.
*PARA DAR PUBLICIDADE À DECISÃO JUDICIAL
NOS SEGUINTES TERMOS: "ANTE O EXPOSTO,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO, PARA SUPERAR A SENTENÇA
EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E
DECLARAR A NULIDADE DOS REGISTROS Nº
814122795 E Nº 814133673". AÇÃO ORDINÁRIA
DÉCIMA NONA VARA FEDERAL DE SÃO PAULO
AO 93.00.15643-8 - INPI Nº 000685/94.
Procurador: SPI MARCAS & PATENTES S/C LTDA
No.814162320 04/03/1992
570
Tit.LILLY BABY DO BRASIL COMERCIAL LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96170808000196
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LILLY-BABY
Clas.Prod/Serv: 20.35
Especific.: recipientes, sacos e embalagens em
geral.
*AÇÃO ORDINÁRIA Nº 9400225512 - 6ª VF - RJ.
INPI Nº 001653/94. CONSIDERADO
IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, MANTIDO
EM VIGOR O REGISTRO.
No.814193986 27/03/2000
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.814280960 06/03/2000
700
Tit.HEDGING COMÉRCIO E CORRETORA DE
MERCADORIAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 46365474000138
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.814286674 09/08/2011
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120116927 DE 20/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.814302220 26/09/2009
990
Tit.FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S/A (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0045012
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: ROTARY

CFE(4) 3.7.21
Clas.Prod/Serv: 09.05
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.814363555 14/08/2000
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120115704 DE 19/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
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ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.814395953 20/11/2010
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120118288 DE 23/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: DANIEL & CIA.

005020026; 720047331; 816077037; 816077029;
814533280; 814466176; 814466184; 814466168;
814464416 E 814464424”, CONFORME
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DA VIGÉSIMA
SÉTIMA VF/RJ, PROCESSO Nº 2000.51.01.0052262 E INPI Nº 002177/00.
No.814464424 04/09/1990
Tit.DZ S/A ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
SISTEMAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67541961001156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: RGD

570

No.814415172 29/05/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MUNDO ELETRÔNICO MAPPIN

Clas.Prod/Serv: 40.15
Especific.: serviços auxiliares ao comércio de
mercadorias, inclusive à importação e à exportação.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.814433405 12/06/2010
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120114509 DE 18/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.814464416 27/03/1990
Tit.DZ S/A ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
SISTEMAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67541961001156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: RGD

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 37.05 ; 37.42 ; 37.44
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2166, DE 10/07/2012. “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR QUE
A AUTORA DZ ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS É A DETENTORA DOS DIREITOS
SOBRE OS REGISTROS DA MARCA “DEDINI” Nº
002027836; 002027844; 002031175; 003653404;
005020026; 720047331; 816077037; 816077029;
814533280; 814466176; 814466184; 814466168;
814464416 E 814464424”, CONFORME
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DA VIGÉSIMA
SÉTIMA VF/RJ, PROCESSO Nº 2000.51.01.0052262 E INPI Nº 002177/00.

No.814466184 23/04/1991
570
Tit.DZ S/A ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
SISTEMAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67541961001156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOD GARANTIA DA QUALIDADE DEDINI

No.814466168 04/09/1990
570
Tit.DZ S/A ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
SISTEMAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67541961001156
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: GQD GARANTIA DE QUALIDADE DEDINI

570

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 06.20 ; 06.30 ; 06.70
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2166, DE 10/07/2012. “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR QUE
A AUTORA DZ ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS É A DETENTORA DOS DIREITOS
SOBRE OS REGISTROS DA MARCA “DEDINI” Nº
002027836; 002027844; 002031175; 003653404;

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 06.20 ; 06.30 ; 06.70
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2166, DE 10/07/2012. “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR QUE
A AUTORA DZ ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS É A DETENTORA DOS DIREITOS
SOBRE OS REGISTROS DA MARCA “DEDINI” Nº
002027836; 002027844; 002031175; 003653404;
005020026; 720047331; 816077037; 816077029;
814533280; 814466176; 814466184; 814466168;
814464416 E 814464424”, CONFORME
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DA VIGÉSIMA
SÉTIMA VF/RJ, PROCESSO Nº 2000.51.01.0052262 E INPI Nº 002177/00.

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 37.05 ; 37.42 ; 37.44
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2166, DE 10/07/2012. “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR QUE
A AUTORA DZ ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS É A DETENTORA DOS DIREITOS
SOBRE OS REGISTROS DA MARCA “DEDINI” Nº
002027836; 002027844; 002031175; 003653404;
005020026; 720047331; 816077037; 816077029;
814533280; 814466176; 814466184; 814466168;
814464416 E 814464424”, CONFORME
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DA VIGÉSIMA
SÉTIMA VF/RJ, PROCESSO Nº 2000.51.01.0052262 E INPI Nº 002177/00.
No.814466176 27/03/1990
570
Tit.DZ S/A ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
SISTEMAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67541961001156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: GOD GARANTIA DA QUALIDADE DEDINI

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 07.10 ; 07.15 ; 07.60
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2166, DE 10/07/2012. “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR QUE
A AUTORA DZ ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS É A DETENTORA DOS DIREITOS
SOBRE OS REGISTROS DA MARCA “DEDINI” Nº
002027836; 002027844; 002031175; 003653404;
005020026; 720047331; 816077037; 816077029;
814533280; 814466176; 814466184; 814466168;
814464416 E 814464424”, CONFORME
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DA VIGÉSIMA
SÉTIMA VF/RJ, PROCESSO Nº 2000.51.01.0052262 E INPI Nº 002177/00.
No.814470696 24/12/2006
580
Tit.PASQUALE CATALDO & CIA. LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 62497144000152
*DENEGAÇÃO DE CADUCIDADE. REC. ASTRALL
INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME (PR/BR)
Procurador: CLÁUDIO ALVES DE SOUZA
No.814502113 04/09/2000
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120114143 DE 18/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.814533280 07/08/1990

570
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Tit.DE MILLUS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
ROUPAS S/A (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33219809000168
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850130052856, DE
26/03/2013.
Procurador: AGENCIA MODERNA DE MARCAS E
PATENTES LTDA

Tit.DZ S/A ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
SISTEMAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67541961001156
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: DEDINI-SAFE

CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv: 07.10 ; 07.15 ; 07.60
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2166, DE 10/07/2012. “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR QUE
A AUTORA DZ ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS É A DETENTORA DOS DIREITOS
SOBRE OS REGISTROS DA MARCA “DEDINI” Nº
002027836; 002027844; 002031175; 003653404;
005020026; 720047331; 816077037; 816077029;
814533280; 814466176; 814466184; 814466168;
814464416 E 814464424”, CONFORME
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DA VIGÉSIMA
SÉTIMA VF/RJ, PROCESSO Nº 2000.51.01.0052262 E INPI Nº 002177/00.
No.814543154 04/09/2010
735
Tit.BRF - BRASIL FOODS S.A. (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01838723000127
*PET (WB) 850120116436 DE 20/07/2012, POR
CARECER DE OBJETO TENDO EM VISTA A
PUBLICAÇÃO NA RPI 2186 EM 27/11/2012.
LEMBRAMOS QUE SE TRATA DE CADASTRO
ÚNICO E UMA SÓ PETIÇÃO ALTERA TODOS OS
PROCESSOS DO TITULAR. INT. O PRÓPRIO
Procurador: O PROPRIO
No.814543642 08/09/2002
Tit.FASHION BOX S.P.A. (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7772955
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850130052741, DE
25/03/2013.
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
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Clas.Prod/Serv: 41.30
Especific.: serviços de sorteio, jogo e auxiliares.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.815049765 10/12/2011
990
Tit.DROGAL FARMACEUTICA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54375647000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DROGAL
NCL(8) 05 medicamentos para medicina humana,
absorventes higiênicos, águas medicinais para uso
medicinal, algodão , álcool medicinal, gaze para
curativos, esparadrapos adesivos para uso
medicinal, artigos para curativos ( produtos de
farmácia , incluídos nesta classe. )
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: SÉRGIO S. FUMO
No.815055641 21/11/1995
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN

552

No.814557325 25/09/2000
552
Tit.LORRD SPORT CENTER ACADEMIA LTDA ME
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55946321000175
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850130052745, DE
25/03/2013.
Procurador: NOVA DIFUSÃO MARCAS, PATENTES
E REPRESENTAÇÕES LTDA
No.814631037 14/08/2010
560
Tit.NESTLE WATERS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123323
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.814651216 25/09/1990
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: NOTA SORTE MAPPIN

No.815303955 31/03/2002
735
Tit.BANCO NOSSA CAIXA S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 43073394000110
*PET (WB) 810090272185 DE 21/12/2009 POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA A
EXTINÇÃO DO REGISTRO INT. MAURÍCIO
NASCIMENTO
Procurador: HEITOR CARLOS PELLEGRINI
JÚNIOR
No.815315031 31/03/2002
735
Tit.BANCO DO BRASIL SA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00000000000191
*PET (WB) 810090272185 DE 21/12/2009 POR
CARECER DE OBJETO, TENDO EM VISTA A
EXTINÇÃO DO REGISTRO INT. MAURÍCIO
NASCIMENTO
Procurador: MAURÍCIO NASCIMENTO
No.815333030 26/11/2001
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.815335180 03/12/2001
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.815389965 01/09/2002
552
Tit.EGA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58860172000115
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850130053248, DE
26/03/2013.
Procurador: SÃO PAULO MARCAS E PATENTES
LTDA
No.815422750 28/04/2008
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

560

No.815489633 14/07/2002
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

Clas.Prod/Serv: 14.10 ; 14.20 ; 14.30
Especific.: metais preciosos e semi-preciosos.
pedras preciosas, semi-preciosas e suas imitações.
jóias e suas imitações.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.815506449 04/02/2002
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.815506457 04/02/2002
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.815063725 18/06/2001
990
Tit.SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0117790
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: SIMOCODE
Clas.Prod/Serv: 09.55 ; 09.80
Prior.:47987/9
01/03/1989 DE
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.815506465 04/02/2002
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.815143966 18/04/2006

552

No.815537956 18/02/1992
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAPPIN FEST 1991
Clas.Prod/Serv: 41.40
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Especific.: serviços de organização de feira,
exposição,
congresso,
espetáculo
artístico,
desportivo e cultural.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS

Especific.: serviços de organização de feira,
exposição,
congresso,
espetáculo
artístico,
desportivo e cultural.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.815543395 04/02/2002
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.815623526 23/06/2002
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

560

No.815543409 04/02/2002
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.815624344 03/11/2003
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.815611021 11/08/2002
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

560

No.815611030 23/06/2002
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

560

No.815611048 23/06/2002
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

560

No.815632975 25/08/1992
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 09.40 ; 09.45
Especific.: discos e fitas em geral. aparelhos e
instrumentos
de
reprodução,
fotográficos,
cinematográficos, óticos e de ensino.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.815611056 23/06/2002
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

560

No.815798148 28/04/2002
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

560

No.815613822 20/06/1995
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MAPPIN ABC
Clas.Prod/Serv: 40.15
Especific.: serviços auxiliares ao comércio de
mercadorias, inclusive à importação e à exportação.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.815869614 20/10/2002
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

560

No.815869622 21/04/2002
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.815619758 17/03/1992
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAPPINFEST

Clas.Prod/Serv: 41.40

No.815895429 29/09/2002
565
Tit.HYPERMARCAS S.A (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02932074000191
*CED.1 - LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.816021295 27/10/2002
700
Tit.TECNO-CONSULTE INFORMATICA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 93620458000124
*INCISO I DO ART. 142 DA LPI.
Procurador: CRISTIANO ALVARES FUHRMEISTER
No.816077029 27/10/1992
570
Tit.DZ S/A ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
SISTEMAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67541961001156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DEDINI-IKIO
Clas.Prod/Serv: 07.10 ; 07.15 ; 07.60
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2166, DE 10/07/2012. “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR QUE
A AUTORA DZ ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E

SISTEMAS É A DETENTORA DOS DIREITOS
SOBRE OS REGISTROS DA MARCA “DEDINI” Nº
002027836; 002027844; 002031175; 003653404;
005020026; 720047331; 816077037; 816077029;
814533280; 814466176; 814466184; 814466168;
814464416 E 814464424”, CONFORME
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DA VIGÉSIMA
SÉTIMA VF/RJ, PROCESSO Nº 2000.51.01.0052262 E INPI Nº 002177/00.
No.816077037 27/10/1992
570
Tit.DZ S/A ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
SISTEMAS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 67541961001156
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DEDINI-AKERS
Clas.Prod/Serv: 07.10 ; 07.15 ; 07.60
*EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO
NA RPI 2166, DE 10/07/2012. “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR QUE
A AUTORA DZ ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS É A DETENTORA DOS DIREITOS
SOBRE OS REGISTROS DA MARCA “DEDINI” Nº
002027836; 002027844; 002031175; 003653404;
005020026; 720047331; 816077037; 816077029;
814533280; 814466176; 814466184; 814466168;
814464416 E 814464424”, CONFORME
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DA VIGÉSIMA
SÉTIMA VF/RJ, PROCESSO Nº 2000.51.01.0052262 E INPI Nº 002177/00.
Procurador: JOSE MARCELO J DE CAMARGO
No.816139938 12/11/1996
570
Tit.HS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 79171286000128
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: LEITE DE FLORES
Clas.Prod/Serv: 03.20
Especific.: produtos de perfumaria e de higiene, e
artigos de toucador em geral.
*PARA DAR CUMPRIMENTO À DECISÃO
JUDICIAL, NO SENTIDO DE MANTER O ATO
ADMINISTRATIVO QUE IMPORTOU NA NULIDADE
DO REGISTRO DA MARCA "LEITE DE FLORES",
OBJETO DO REGISTRO Nº 816139938. AÇÃO DE
NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA PRIMEIRA
VF/LONDRINA PROC. 2000.70.01.002765-0 - INPI
52400.002230/00
Procurador: DIFUSÃO MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.816245576 06/10/2012
990
Tit.COMPAGNIE GERVAIS DANONE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0028134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DAN'UP SHAKE
Clas.Prod/Serv: 35.10 ; 35.20 ; 35.30
Especific.: bebidas, xaropes e sucos concentrados.
substâncias para fazer bebidas em geral. gelo e
substâncias para gelar.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "SHAKE".
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO D'
HANENS
No.816245606 06/10/2012
990
Tit.COMPAGNIE GERVAIS DANONE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0028134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DAN'UP SHAKE
Clas.Prod/Serv: 31.10 ; 31.20 ; 31.30
Especific.: laticínios em geral. margarina. leite de
soja.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "SHAKE".
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO D'
HANENS
No.816263620 09/02/1993

795

RPI 2214 de 11/06/2013

DIRMA – Despachos em Registro

Tit.RIPLEY ENTERTAINMENT INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0245836
*EXTINÇÃO PUBLICADA NA RPI Nº 2209 DE
07/05/2013, TENDO EM VISTA ERRO MATERIAL.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

ARTIGO 269, INCISO III DO CPC, CONFORME
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
PROFERIDA PELO M.M JUÍZO DA TRIGÉSIMA
PRIMEIRA V.F (RJ).
Procurador: AGÊNCIA ALFA DE MARCAS E
PATENTES LTDA

No.816312885 09/11/2004
569
Tit.ASSOCIAÇÃO CULTURA INGLESA - SÃO
PAULO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 61793907000140
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CULTURA BRITANICA
NCL(8) 41 ensino de idiomas.
*AÇÃO ORDINÁRIA NONA VF (RJ) - Nº 004954550.2012.4.02.5101 E PROC. INPI Nº.
52400.033404/13.
Procurador: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

No.816534900 08/09/1993
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: CLIPPING DE OFERTAS MAPPIN
Clas.Prod/Serv: 38.10
Especific.: serviços de comunicação, publicidade e
propaganda.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS

No.816392064 01/06/1993
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: MAPPIN

Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.816540390 26/03/2012
990
Tit.COMPAGNIE GERVAIS DANONE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0028134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DANITO
NCL(7) 30 café e ervas para infusão
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO D'
HANENS

Clas.Prod/Serv: 40.15
Especific.: serviços auxiliares ao comércio de
mercadorias, inclusive à importação e à exportação.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.816468338 13/07/2003
991
Tit.PCM (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0326593
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DELASCO
Clas.Prod/Serv: 07.15 ; 07.60
Especific.: bombas, suas partes e acessórios, unidas
de bombas acionadas eletricamente.
*RETIFICAÇÃO DO DESPACHO DE
PRORROGAÇÃO PUBLICADO NA RPI N° 1855, DE
25/07/2006, TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NA
ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS ORIGINÁRIA DA
CONCESSÃO DO REGISTRO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.816503737 17/12/2002
570
Tit.SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE
COUROS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33050246000127
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BAGAGGE
NCL(8) 25 vestuário para automobilista, artigos de
malha, aventais, calções de banho (sungas),
chinelos de banho,roupas de banho, roupões de
banho, sandálias de banho, toucas de banho, fraldas
para bebês em materiais têxteis, bermudas, blazers,
bonés, bonés e boinas, botas, botas para práticas de
esportes, botinas,calçados, incluídos nesta classe,
calças, camisas, camisetas. casacos, cintos,
corpetes, cuecas, roupas de couro, luvas, meias,
meias-calças, paletós, pijamas, robe, roupa íntima,
saias, sandálias, sapatos, ternos.
*HOMOLOGADO ACORDO FORMULADO ENTRE
AS PARTES E JULGADO EXTINTO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO

1155

No.816631921 21/09/2003
Tit.S.P.C.M. SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0285595
*SEDE ALTERADA.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

560

No.816808740 28/09/2003
Tit.ACER INCORPORATED (TW)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7420234
*CED.1 - PACKARD BELL B.V.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

565

No.817236988 09/05/2005
565
Tit.ELIO LEE (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 21479097853
*CED.1 - SOLIDUS S/A CORRETORA DE CAMBIO
E VALORES MOBILIARIOS
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS &
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA
No.817311718 06/06/2005
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.817323686 22/11/2011
560
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.817449620 07/04/2009
560
Tit.GEMMINES COMERCIAL EXPORTADORA E
IMPORTADORA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60408457000161
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MARTINEZ & MOURA BARRETO S/C
LTDA
No.817508341 13/06/2005
990
Tit.SPECIALE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 71766869000190
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SPECIALE

No.817135855 27/12/1994
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: TV MAPPIN
CFE(4) 1.15.25; 26.1.1
Clas.Prod/Serv: 24.10 ; 24.20
Especific.: tecidos em geral. roupa de cama, mesa,
banho e cozinha.
Apostila: SEM EXCLUSIVIDADE DE USO DO
ELEMENTO NOMINATIVO.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: ROBERTO MASSARO

Clas.Prod/Serv: 40.15
Especific.: serviços auxiliares ao comércio de
mercadorias, inclusive à importação e à exportação.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: CAMELIER ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.817152679 14/02/2005
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.817152687 15/11/2004

560

No.817584420 08/08/1995
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TV MAPPIN O NOSSO MAGAZINE
ELETRONICO
Clas.Prod/Serv: 40.15
Especific.: serviços auxiliares ao comércio de
mercadorias, inclusive à importação e à exportação.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.817704256 07/11/1995
Tit.OMRON CORPORATION (JP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0186163
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*EXTINÇÃO PUBLICADA NA RPI Nº 2209 DE
07/05/2013, TENDO EM VISTA ERRO MATERIAL.
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.817807292 23/04/1996
700
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*INCISO I DO ART. 142 DA LPI.
Procurador: TINOCO SOARES & FILHO LTDA
No.817809252 30/04/1996
720
Tit.SANFORD, L.P. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5114390
*PET. (RJ) 020060040268 DE 23/03/2006, FACE
AO DECURSO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO.
Procurador: GILBERTO DE CARVALHO
No.817910085 05/03/2006
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

560

No.817910093 05/03/2006
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

560

No.817910107 05/03/2006
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

560

No.818027800 29/03/2005
795
Tit.PERSONAL PARK ADMINISTRAÇÃO DE
ESTACIONAMENTOS LTDA EPP. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 55225122000178
*DECISÃO JUDICIAL PUBLICADA NA RPI 2169, DE
31/07/2012, TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO
O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO
JUDICIAL, CONFORME DESPACHO DO JUIZ DA
25ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL "CONSIDERO
A CERTIDÃO DE FL. 308 SEM NOTÍCIA DE
REMESSA DO AGRAVO DE FLS. 275/294 AO STF,
BEM COMO O TEOR DA PETIÇÃO DE FL. 311,
VERIFICO ESTAR ESTE PENDENTE DE
JULGAMENTO. ASSIM, REVOGO OS
DESPACHOS DE FLS. 310 E 314. DIANTE DA
PETIÇÃO DE FL. 313, INTIME-SE O INPI DO
PRESENTE DESPACHO" (FL. 249). FICA, ASSIM,
MANTIDO SUBJUDICE O PRESENTE PROCESSO,
CONFORME DESPACHO PUBLICADO NA RPI
1938, DE 26/02/2008.
Procurador: ADÉRITO JOSÉ LIMA ROSA
No.818057173 10/09/2006
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.818057203 10/09/2006
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.818057211 10/09/2006
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.818153016 04/02/2007
990
Tit.COMPAGNIE GERVAIS DANONE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0028134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: DANIMALS
Clas.Prod/Serv: 29.40 ; 29.50
Especific.:
gorduras
e
óleos
comestíveis.
condimentos, especiarias e essências alimentícias.

*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: GUSMÃO & LABRUNIE S/C LTDA
No.818230495 01/11/2005
Tit.CALÇADOS ASDURIAN LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60784873000164
*POR FALTA DE CONTESTAÇÃO.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

900

No.818240814 29/04/2007
Tit.CALÇADOS ASDURIAN LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60784873000164
*POR FALTA DE CONTESTAÇÃO.
Procurador: ARATYBA ASSESSORIA
EMPRESSARIAL S/C LTDA

900

No.818352663 04/11/2007
580
Tit.FRANCOOK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
ALIMENTOS LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00459952000178
*DENEGAÇÃO DE CADUCIDADE. REC. STAR
STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A. (IT)
Procurador: BRITÂNIA MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.818383950 15/07/2007
Tit.HAILE SELASSIE DE GOIAS PINHEIRO
(BR/GO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00332402134
Especific.: laticínios em geral.
Procurador: NEVES &PEREIRA LTDA

821

No.818417609 25/08/1998
695
Tit.SCALENO CALÇADOS LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00656408000116
*PRORROGAÇÃO DE REGISTRO.
Procurador: ANTÔNIO FERNANDO DE LACERDA
No.818724005 30/09/2007
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: REMARCA REG. DE MARCAS E
PATENTES LTDA - CARLOS DE LENA API 0735
No.818831065 16/06/2008
Tit.S.P.C.M. SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0285595
*SEDE ALTERADA.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

560

No.818831073 23/06/2008
Tit.S.P.C.M. SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0285595
*SEDE ALTERADA.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

560

No.818854740 24/10/2000
552
Tit.EXATA OTICA E JOALHEIRA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54583307000191
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850130053134, DE
26/03/2013.
Procurador: JOSE ANTONIO BRANCO PERES
No.818984309 31/10/2000
Tit.PÉS FELIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS
ORTOPÉDICOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06807442000120
*PRORROGAÇÃO DE REGISTRO.
Procurador: O PROPRIO

695

No.819118141 22/09/2008
Tit.S.P.C.M. SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0285595
*SEDE ALTERADA.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

560

No.819145386 25/07/2010
Tit.S.P.C.M. SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0285595
*SEDE ALTERADA.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

560

No.819150118 14/08/2001
590
Tit.CORDOARIA SAO LEOPOLDO SA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96734850000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ULTRASEVEN
Clas.Prod/Serv: 23.10
Especific.: fios e materiais têxteis fibrosos em geral.
*ANOTADA A INDISPONIBILIDADE DA PRESENTE
MARCA, DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 4ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO
LEOPOLDO/RS, CONFORME OFÍCIO Nº 690/2013
- PROCESSO Nº 033/1.13.0005512-0 (CNJ:
0010023-90.2013.8.21.0033) E PROCESSO INPI Nº
032046/2013.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.819172243 08/12/2008
Tit.S.P.C.M. SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0285595
*SEDE ALTERADA.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

560

No.819203700 11/12/2001
Tit.CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE
TECNOLOGIA E REC HUMANOS (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60200979000173
*DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE.
Procurador: SILVIO DARRE JUNIOR

580

No.819227692 02/07/2002
Tit.PAULATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MALHAS LTDA. ME. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01285366000117
*SEDE ALTERADA.
Procurador: FERNANDA SILVA ALVES

560

No.819345458 02/03/2009
Tit.S.P.C.M. SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0285595
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.819353094 06/04/2009
570
Tit.VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60790037000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: PALOGRAFICO
Clas.Prod/Serv: 41.10
Especific.: serviços de ensino e educação de
qualquer natureza e grau.
*JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
PARA DECLARAR A NULIDADE DOS REGISTROS
DE MARCA NOMINATIVA "PALOGRÁFICO" SOB
OS Nº 819353094, 819353116 E 819353108.
Procurador: UNIÃO FEDERAL MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.819353108 06/04/2009
570
Tit.VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60790037000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PALOGRAFICO
Clas.Prod/Serv: 16.20 ; 16.30
Especific.: livros, álbuns, moldes de papel e
impressos em geral. artigos para escritório, material
didático e de desenho.
*JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
PARA DECLARAR A NULIDADE DOS REGISTROS
DE MARCA NOMINATIVA "PALOGRÁFICO" SOB
OS Nº 819353094, 819353116 E 819353108.
Procurador: UNIÃO FEDERAL MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.819353116 06/04/2009
570
Tit.VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60790037000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PALOGRAFICO
Clas.Prod/Serv: 11.10
Especific.: jornais, revistas e publicações periódicas
em geral.
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4949579
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: BIO-MOS
NCL(7) 31 animais (alimentos para -)
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

*JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
PARA DECLARAR A NULIDADE DOS REGISTROS
DE MARCA NOMINATIVA "PALOGRÁFICO" SOB
OS Nº 819353094, 819353116 E 819353108.
Procurador: UNIÃO FEDERAL MARCAS E
PATENTES S/C LTDA.
No.819381268 27/03/2001
570
Tit.INSTITUTO BIOCHÍMICO INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33258401000103
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: CLAVUPEN
NCL(7) 05 medicamentos antibióticos e antiinfecciosos.
*JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
NOS TERMOS DO ART. 269, I DO CPC.
Procurador: CITY PATENTES E MARCAS LTDA
No.819399221 04/03/2008
565
Tit.SERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA. (BR/SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05804942000146
*CED.1 - INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS
ORIENTE S/A
Procurador: INFORMARK - INFOK SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA.
No.819499935 20/04/2009
Tit.COMERCIAL SCHENATTO LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03424108000108
*NOME ALTERADO.
Procurador: GERALDO DA CUNHA MACEDO

560

No.819499943 20/04/2009
Tit.COMERCIAL SCHENATTO LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03424108000108
*NOME ALTERADO.
Procurador: O PRÓPRIO.

560

No.819568546 15/12/1998
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN BASICS
Clas.Prod/Serv: 25.10 ; 25.20
Especific.: roupas e acessórios do vestuário de uso
comum; roupas e acessórios do vestuário para
prática de esportes.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA"BASICS".
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.819568554 15/12/1998
590
Tit.LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06193516000186
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MAPPIN SOCKS
Clas.Prod/Serv: 25.10 ; 25.20
Especific.: roupas e acessórios do vestuário de uso
comum; roupas e acessórios do vestuário para
prática de esportes.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALABVRA "SOCKS".
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.819830968 21/05/2012
990
Tit.PROVIEW ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA.
(BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02826274000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PR VIEW

1157

CFE(4) 26.1.1; 27.5.1
NCL(8) 09 computadores; teclados, monitores;
fontes de energia;
gabinetes para uso com
computadores; tabletes; digitalizadores; cartões de
rede, acionadores de disco rígido; acionadores de
disquetes; cartões de redes digitais de serviços
integrados (cartões isdn);
aparelhos de tv;
sintonizadores de tv; antenas; cabos; "mouses" para
computadores; adaptadores de corrente; placas de
circuito integrado; impressoras; "modems", circuitos
integrados.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: DANIEL ADVOGADOS
No.819945021 27/07/2009
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.820024996 13/10/2009
Tit.COMEXIM LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 58150087000163
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES

910

No.820266191 21/12/2009
552
Tit.VINHOS SALTON SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 87547428000137
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850130051119, DE
22/03/2013.
Procurador: VIEIRA DE MELLO, WERNECK ALVES
- ADVOGADOS S/C
No.820305740 20/02/2011
Tit.S.P.C.M. SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0285595
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.820365661 01/08/2010
Tit.S.P.C.M. SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0285595
*SEDE ALTERADA.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

560

No.820365688 18/09/2011
Tit.S.P.C.M. SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0285595
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.820508179 15/08/2000
560
Tit.SUPERMERCADOS LEAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25926205000123
*SEDE ALTERADA.
Procurador: BENEDITA APARECIDA RODRIGUES
No.820512613 31/10/2000
821
Tit.PAULISTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO S/C LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01460520000140
Especific.: ensino; atividades culturais, educação
infantil, 1º e 2º graus.
Apostila: NO CONJUNTO.
Procurador: AUMINARK MARCAS E PATENTES
LTDA
No.820525081 12/09/2010
Tit.ALLTECH INC. (US)

990

No.820567930 13/10/2004
560
Tit.NESTLE WATERS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123323
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.820664332 21/11/2010
990
Tit.SACRAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01996665000160
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SACRAMENTO

CFE(4) 25.5.1
NCL(7) 21 vassoura, rodo, escova, esfregão, pá de
lixo
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.820691747 13/01/2009
735
Tit.COLORIN INDUSTRIAL S/A (BR/TO)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03874401000169
*PET. (WB) 810100301890, DE 01/04/2010, UMA
VEZ QUE O TITULAR DA MARCA NÃO É O
REQUERENTE NA PETIÇÃO DE ALTERAÇÃO.
INT.: MAURO GOMIDE.
Procurador: EMPIRE - MARCAS E PATENTES S/C
LTDA
No.820797464 05/06/2011
560
Tit.SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROGRAMAÇÃO
NEUROLINGUÍSTICA S/S LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 54321633000120
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: AMADEU GENNARI FILHO
No.820827754 07/05/2002
821
Tit.ROHM AND HAAS CHEMICALS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5111943
Especific.: estabilizadores térmicos usados na
fabricação de cloreto de polivinila flexível (pvc).
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES
No.820847143 16/01/2011
Tit.PAULATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MALHAS LTDA. ME. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01285366000117
*SEDE ALTERADA.
Procurador: EVARISTO DA SILVA FILHO

560

No.820904201 06/02/2001
Tit.MAPA DA MINA CAXIENSE LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169678000190
*CED.1 - SEDUÇÃO PERFUMES LTDA ME
Procurador: ROBSON MARIANO DO REIS

565

No.820915998 26/12/2001
Tit.BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0013625
Especific.: fungicidas.

821
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Procurador: VIEIRA DE MELLO, WERNECK ALVES
- ADVOGADOS S/C
No.820916730 19/10/1999
570
Tit.IDEIA CORRETORA DE SEGUROS S C LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 65719619000104
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: TOP VIDA
Clas.Prod/Serv: 36.70
Especific.: serviços auxiliares ou correlatos das
atividades financeiras.
*DETERMINAÇÃO DO MM. JUÍZO DA QUINTA
VARA FEDERAL (RJ) Nº2000.51.01.006514-1. INPI
Nº 001396/00: CONFIRMO A TUTELA
ANTECIPADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
PARA RECONHECER A NULIDADE DO
REGISTRO Nº 820916730, MARCA TOP VIDA.
RECONHEÇO, AINDA, A NULIDADE DA
ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA MARCA EM
FAVOR DE TOP VIDA PROJETOS SOCIAIS LTDA.
Procurador: JORGE LUIZ AGUIAR
No.820959316 31/10/2006
Tit.CAIRES COSMÉSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03762869000161
*SEDE ALTERADA.
Procurador: O PRÓPRIO.

560

No.820971111 04/12/2011
990
Tit.AMICA EDITORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA-ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02520374000163
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: MICA

CFE(4) 3.6.1
NCL(7) 16 jornais, revistas, publicações, periódicos
em geral.
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.820976520 11/12/2001
580
Tit.IMS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 31069347000114
*DENEGAÇÃO DE CADUCIDADE. REC. PARFUMS
CHRISTIAN DIOR (FR)
Procurador: CAMELIER PROPRIEDADE
INTELECTUAL S/C LTDA
No.821040057 11/12/2001
821
Tit.ALPHARMA (LUXEMBOURG) S.A.R.L. (LU)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4851030
Especific.: aditivos medicinais para alimento animal.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.821045717 31/07/2011
990
Tit.JCDECAUX S.A (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4926560
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MOBILIÁRIO URBANO
NCL(7) 35 publicidade e propaganda, incluido
aluguel de espaço publicitário
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.821045733 31/07/2011
Tit.JCDECAUX S.A (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4926560

990

Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: JCDECAUX BRASIL
NCL(7) 35 publicidade e propaganda, incluindo
aluguel de espaço publicitário
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.821162756 16/11/2010
821
Tit.NEILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 80996556000119
Especific.: produtos alimenticios em geral
Procurador: CERUMAR MARCAS & PATENTES

No.821048562 31/07/2001
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.821189182 03/08/2010
821
Tit.CONFRARIA CONFECÇÕES IND. E COM. LTDA
ME (BR/ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01312736000168
Especific.: roupas e acessórios do vestuário de uso
comum.
Procurador: O PRÓPRIO.

No.821048570 31/07/2001
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.821048589 31/07/2001
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.821048597 31/07/2001
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.821064568 29/06/2010
821
Tit.CALÇADOS BEIRA RIO S/A (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 88379771000182
Especific.: roupas e acessórios do vestuário de uso
comum. roupas e acessórios do vestuário para
prática de esportes. roupas e acessórios do
vestuário de uso profissional.
Procurador: MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS
No.821080342 16/11/2010
821
Tit.COMERCIAL MACROPEÇAS LTDA. (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00785999000121
Especific.: comércio e representação de peças,
acessórios e equipamentos de testes para veículos
automotores.
Procurador: DAHMER MARCAS E PATENTES
LTDA
No.821109316 09/08/2005
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.821124269 11/12/2001
821
Tit.AFEGAN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00509065000167
Especific.: apresentações de espetáculos ao vivo,
divertimento,
entrenimento,
espetáculos,
organização de espetáculo (shows), organizações de
exibições para fins culturais ou educativos, produção
de shows, produção de programas de rádio e
televisão, programa de entretenimento pelo rádio,
espetáculo de entretenimento pela televisão.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA"BAND"
Procurador: AGÊNCIA ALFA DE MARCAS E
PATENTES LTDA
No.821157248 20/04/2010
821
Tit.PETROLUZ DIESEL LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00976718000118
Especific.: óleos lubrificantes, graxas e combustíveis
em geral.
Procurador: CBM - CIA BRASILEIRA DE MARCAS
S/C LTDA
No.821158198 16/11/2010
821
Tit.NUTRON ALIMENTOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01961898000127
Especific.: medicamentos para uso veterinário.
Procurador: ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA

No.821192531 03/08/2010
821
Tit.NEYCAREN GROUP S.A. (UY)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6983936
Especific.: produtos de perfumaria e de higiene, e
artigos de toucador em geral.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.821198491 18/06/2002
823
Tit.CHEIRO BOM INTERNATIONAL LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02294045000141
Especific.: comércio, no atacado e varejo, de
produtos como: aparelhos desodorizadores de uso
comum,
elétricos
e
eletrônicos,
telas
desodorizadoras para mictórios e produtos de
higiene pessoal em geral.
Apostila: SEM DIREITO AO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "CHEIRO BOM".
*CONHEÇO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE
NULIDADE
INSTAURADO.
NEGO-LHE
PROVIMENTO EM SEU MÉRITO. MANTIDA A
CONCESSÃO DO REGISTRO COM A INCLUSÃO
DA RESSALVA "SEM EXCLUSIVIDADE DA
EXPRESSÃO "CHEIRO BOM".
Procurador: MÔNICA LORON GUIMARÃES
No.821207415 19/01/2010
821
Tit.RUBI DA AMAZÔNIA INDÚSTRIAS QUÍMICAS
LTDA. (BR/AM)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03304727000150
Especific.: artigos para iluminação não elétricos.
Procurador: ARLENE VILLATORE
No.821326171 28/05/2002
821
Tit.CHANCEMODE LIMITED (GB)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0458414
Especific.: serviços de diversão, entretenimento e
auxiliares; serviços de sorteio, jogo e auxiliares;
serviços de caráter desportivo, recreativo, social e
cultural sem finalidade lucrativa.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.821367080 04/06/2002
821
Tit.ELIZABETH COX (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 74417240744
Especific.: coberturas acolchoadas decorativas
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
ELEMENTO NOMINATIVO.
Procurador: O PRÓPRIO.
No.821368273 27/08/2002
Tit.HANKOOK TIRE CO., LTD. (KR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0439134
*INCISO I DO ARTIGO 142 DA LPI.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

700

No.821405969 03/09/2012
990
Tit.COMPAGNIE GERVAIS DANONE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0028134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESSENSIS
NCL(8) 29 leite; leite em pó; leite gelificado
flavorizado e leite batido; produtos derivados do
leite, a saber, sobremesas feitas de leite; iogurtes;
iogurtes para beber; mousses; cremes incluídos
nesta classe, creme dessert; queijo branco; queijo
coado; queijo branco suave em pasta ou líquido
(natural ou flavorizado); bebidas feitas de leite ou de
produtos de laticínio; bebidas feitas com agentes de
fermentação láctica; bebidas feitas de leite e frutas;
produtos de leite fermentado natural ou flavorizado.
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Prior.:98/745.633
10/08/1998 FR
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO D'
HANENS
No.821405977 03/09/2012
990
Tit.COMPAGNIE GERVAIS DANONE (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0028134
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: ESSENSIS
NCL(8) 30 sorvetes, sorvetes feitos pricipalmente ou
parcialmente de iogurte, sorvetes feitos de iogurte
(frozen yoghurt).
Prior.:98/745.633
10/08/1998 FR
*PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123
DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE
24/01/2006.
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO D'
HANENS
No.821445111 24/09/2002
700
Tit.CARLOS ILDEMAR DEL CASTILLO PENNI
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 89126320000104
*INCISO I DO ART. 142 DA LPI.
Procurador: MARPA CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
No.821459112 05/08/2003
700
Tit.BARILLA G.E R. FRATELLI - SOCIETÀ PER
AZIONI (IT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0247812
*INCISO III DO ART. 142 DA LPI.
Procurador: ADVOCACIA PIETRO ARIBONI S/C
No.821527444 24/03/2009
570
Tit.COMEXPO PARIS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4842693
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EQUIP'AUTO
Clas.Prod/Serv: 40.20
Especific.: fornecimento de instalações (construções
móveis) para exibições, para a organização de
exibições, feiras, forum e shows ou espetáculos.
Prior.:98 / 759873
18/11/1998 FR
*HOMOLOGADO PELO JUÍZO DA 13ª VF/RJ O
ACORDO FIRMADO PELAS EMPRESAS AUTORA
E RÉ (FLS.163/171 DOS AUTOS) JULGANDO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO,NOS TERMOS DO ART.269, III DO CPC,
RESSALTANDO QUE AS QUESTÕES TRATADAS
NO REFERIDO ACORDO QUE NÃO DIGAM
RESPEITO AOS REGISTROS MARCÁRIOS
821527444 E 821527452 TERÃO FORÇA DE DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, NOS
TERMOS DO ART.585,II, DO CPC, CONFORME
EXPOSTO NA FUNDAMENTAÇÃO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

Tit.ADVANCED NUTRITION INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS E COSMETICOS
LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11038325000180
*NOTIFICAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE NULIDADE, PUBLICADO NA RPI 2190 DE
26/12/2012, TENDO EM VISTA SUA
EXTEMPORANEIDADE.
Procurador: LUIZ ALMEIDA & ASSOCIADOS
ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL
LTDA.

Tit.BRASITERM CONTROLE E AUTOMAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02955756000110
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: AMADEU GENNARI FILHO
No.822387980 06/05/2008
Tit.COMERCIAL SCHENATTO LTDA (BR/MT)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03424108000108
*NOME ALTERADO.
Procurador: O PRÓPRIO.

560

No.821687212 11/03/2003
560
Tit.S.P.C.M. SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0285595
*SEDE ALTERADA.
Procurador: VIEIRA DE MELLO, WERNECK ALVES
- ADVOGADOS S/C

No.822420708 13/12/2005
Tit.PIXAR (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4734556
*NOME ALTERADO.
Procurador: DAVID DO NASCIMENTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

560

No.821874179 06/02/2008
Tit.IKEBANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE BELEZA LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02740912000125
*PETIÇÃO ELETRÔNICA 850130039550, DE
07/03/2013.
Procurador: BEERRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

No.822483270 25/09/2012
560
Tit.NESTLE WATERS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123323
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

552

No.822051842 25/04/2006
565
Tit.BANCO CREDIBANCO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33461468000132
*CED.1 - CARTÃO UNIBANCO LTDA (SEDE
ALTERADA). RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA
RPI 2201 DE 12/03/2013, POR INCORREÇÃO NO
TEOR DO DESPACHO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.822051842 25/04/2006
796
Tit.BANCO CREDIBANCO S/A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 33461468000132
*TRANSFERÊNCIAS PUBLICADAS NAS RPI NA
RPI 2207 DE 24/04/2013 E RPI 2202 DE
19/03/2013, PARA REEXAME DA MATÉRIA.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.
No.822329964 02/12/2008
821
Tit.UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO IGUAÇU
LTDA. (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03097823000175
Especific.: serviços de ensino e educação de
qualquer natureza e grau. serviços de organização
de feira, exposição, congresso, espetáculo artístico,
desportivo e cultural.
Procurador: ANTONIO BUIAR

No.821527452 11/10/2005
570
Tit.COMEXPO PARIS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 4842693
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: EQUIP'AUTO
NCL(8) 35 organização de exibições, feiras, forum e
shows ou espetáculos para fins comerciais ou de
propaganda e publicidade.
Prior.:98 / 759873
18/11/1998 FR
*HOMOLOGADO PELO JUÍZO DA 13ª VF/RJ O
ACORDO FIRMADO PELAS EMPRESAS AUTORA
E RÉ (FLS.163/171 DOS AUTOS) JULGANDO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO,NOS TERMOS DO ART.269, III DO CPC,
RESSALTANDO QUE AS QUESTÕES TRATADAS
NO REFERIDO ACORDO QUE NÃO DIGAM
RESPEITO AOS REGISTROS MARCÁRIOS
821527444 E 821527452 TERÃO FORÇA DE DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, NOS
TERMOS DO ART.585,II, DO CPC, CONFORME
EXPOSTO NA FUNDAMENTAÇÃO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.822360314 16/11/2005
570
Tit.MATE AVENIDA 50 CAFÉ E LANCHES LTDA.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01905151000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEGA MATTE
NCL(7) 42 lanchonete (misturas com mate, mate
puro; misturas com guaraná natural, guaraná natural;
salgados, doces e congêneres).
Apostila: NÃO SE RETIRA DO PATRIMÔNIO
COMUM A PALAVRA "MATE".
*MANTIDOS OS REGISTROS 822360314 E
829186417 COM A GRAFIA ORIGINAL DAS
MARCAS "MEGA MATTE" E "MEGAMATTE",
RESPECTIVAMENTE, FACE AO ACÓRDÃO
PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA
ESPECIALIZADA DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 2ª REGIÃO, QUE POR
UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO
DE TRANSPORTADORA M C LTDA (PARTE
AUTORA), DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DE
MATE AVENIDA 50 CAFÉ E LANCHES LTDA (2ª
RÉ) PARA REFORMAR A SENTENÇA QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO, E NEGOU PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O
ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO RELATOR.
Procurador: SÔNIA RIBEIRO MAIA

No.821569783 15/06/2004

No.822375397 27/06/2006

795

1159

560

No.822529050 11/04/2006
Tit.LABTEST DIAGNÓSTICA S/A (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16516296000138
Procurador: CARLOS JOSÉ DOS SANTOS
LINHARES.

910

No.822569230 19/09/2006
821
Tit.CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA
(BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 17562075000169
Especific.: antimicótico.
Procurador: MOACIR ARAUJO DA SILVA
No.822602164 27/12/2005
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.822602172 27/12/2005
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.822602180 27/12/2005
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.822602199 18/04/2006
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.822602202 18/04/2006
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.822602229 27/12/2005
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.822602237 27/12/2005
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.822602245 27/12/2005
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560
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No.822602300 27/12/2005
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.822602318 27/12/2005
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.822602326 27/12/2005
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.822602334 27/12/2005
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.822602342 27/12/2005
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: DANIEL & CIA.

560

No.822749831 05/06/2007
Tit.S.P.C.M. SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0285595
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.822866811 17/10/2006
560
Tit.ABIFISA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
EMPRESAS DO SETOR FITOTERÁPICO,
SUPLEMENTO ALIMENTAR E DE PROMOÇÃO DA
SAÚDE (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03986187000132
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.823192806 01/11/2011
Tit.BANCO DO BRASIL SA (BR/DF)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00000000000191
*CED.1 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.
Procurador: MAURÍCIO NASCIMENTO

565

No.823346552 05/12/2006
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: RICARDO FONSECA DE PINHO

560

No.823418391 22/11/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823481433 29/05/2007
560
Tit.NESTLE WATERS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123323
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.823481441 29/05/2007
560
Tit.NESTLE WATERS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123323
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.823481450 29/05/2007
560
Tit.NESTLE WATERS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123323
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.823481883 22/02/2012
560
Tit.SUPERMERCADOS LEAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25926205000123
*SEDE ALTERADA.
Procurador: BENEDITA APARECIDA RODRIGUES
No.823481891 10/07/2007
560
Tit.SUPERMERCADOS LEAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25926205000123
*SEDE ALTERADA.
Procurador: BENEDITA APARECIDA RODRIGUES
No.823481905 10/07/2007
560
Tit.SUPERMERCADOS LEAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25926205000123
*SEDE ALTERADA.
Procurador: BENEDITA APARECIDA RODRIGUES
No.823481930 27/02/2007
560
Tit.SUPERMERCADOS LEAL LTDA (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 25926205000123
*SEDE ALTERADA.
Procurador: BENEDITA APARECIDA RODRIGUES

No.823376397 11/03/2008
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823418367 02/10/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823418383 17/01/2012
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

No.823842371 02/10/2007
560
Tit.ABIFISA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
EMPRESAS DO SETOR FITOTERÁPICO,
SUPLEMENTO ALIMENTAR E DE PROMOÇÃO DA
SAÚDE (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03986187000132
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: BRASIL-SUL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.823894770 10/03/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823894908 10/03/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823895009 26/05/2009
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

565

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823895025 08/12/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823895033 26/08/2008
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823895190 26/08/2008
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823895270 26/08/2008
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823895289 03/03/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823895300 03/02/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823895319 23/12/2008
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823895360 10/03/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.823895491 10/03/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
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No.823895564 10/03/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.824164873 03/07/2007
560
Tit.NESTLE WATERS (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0123323
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.824437144 24/04/2007
Tit.VIAPPIANI DO BRASIL IMPRESSÃO DE
ETIQUETAS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13347225000160
*CED.1 - PIMACO AUTOADESIVOS LTDA
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

565

No.825035171 29/01/2008
Tit.ATILIO 500 BAR E LANCHES LTDA - EPP.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 05374154000167
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: ALI BABAR BAR E CHOPPERIA

569

No.825396310 12/05/2009
565
Tit.MICRONCHIP LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11199616000150
*CED.1 - JOSÉ OSMARIO SANTOS LEAL FILHO
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS
No.825420873 09/10/2007
Tit.VIAPPIANI DO BRASIL IMPRESSÃO DE
ETIQUETAS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13347225000160
*CED.1 - PIMACO AUTOADESIVOS LTDA
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

900

No.825539412 28/07/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

NCL(8) 43 bar e choperia.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "BAR E CHOPPERIA"
*AÇÃO ORDINÁRIA 4016 – 24.2013.4.01.3800 – 18ª
VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE
MINAS GERAIS/MG. PROCESSO INPI N.º
033861/2013.
Procurador: SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES
S/C LTA
No.825352304 03/07/2007
590
Tit.CORDOARIA SAO LEOPOLDO SA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96734850000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: PESCADOR
NCL(8) 22 corda e cabo trançado
*ANOTADA A INDISPONIBILIDADE DA PRESENTE
MARCA, DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 4ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO
LEOPOLDO/RS, CONFORME OFÍCIO Nº 690/2013
- PROCESSO Nº 033/1.13.0005512-0 (CNJ:
0010023-90.2013.8.21.0033) E PROCESSO INPI Nº
032046/2013.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.825352312 03/07/2007
590
Tit.CORDOARIA SAO LEOPOLDO SA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96734850000192
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: MARINHEIRO
NCL(8) 22 corda e cabo torcido
*ANOTADA A INDISPONIBILIDADE DA PRESENTE
MARCA, DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 4ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO
LEOPOLDO/RS, CONFORME OFÍCIO Nº 690/2013
- PROCESSO Nº 033/1.13.0005512-0 (CNJ:
0010023-90.2013.8.21.0033) E PROCESSO INPI Nº
032046/2013.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA

No.825539463 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825539471 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825539480 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825539528 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825586267 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825586321 09/04/2013
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.

565

No.825434661 05/06/2007
736
Tit.M R DE LIMA PIZZARIA ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01163483000108
*PARAGRAFO SEGUNDO DO ART. 216 DA LPI
PET. (WB) 810110395766 DE 09/02/2011.
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA RPI 2184 DE
13/11/2012, POR INCORREÇÃO NO CODIGO DE
DESPACHO.
Procurador: ANTONIO SÉRGIO MUCCI
No.825449332 05/06/2007
Tit.CALÇADOS ASDURIAN LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 60784873000164
*POR FALTA DE CONTESTAÇÃO.
Procurador: BEÉRRE ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA

1161

565

No.825586330 31/03/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825586356 31/03/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825610133 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825610141 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825610150 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825610176 14/04/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825610184 14/04/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825666953 26/05/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825743354 14/04/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
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Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825743389 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825743419 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825743435 14/04/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825743443 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825743451 14/04/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825743486 14/04/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825743508 11/08/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825743516 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825745705 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825745713 19/01/2010
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)

565

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825745721 19/01/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825745756 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825745764 19/01/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825772109 26/05/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825774152 14/04/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825776767 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.825776775 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: KASZNAR LEONARDOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL
No.825788200 26/05/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825788234 26/05/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.

Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825788269 26/05/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825820472 26/05/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825820480 14/04/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825821665 22/04/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825851971 22/04/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825858240 31/07/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825858259 21/07/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825858313 31/07/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825858330 31/07/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825858356 31/07/2007
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)

565
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825871271 31/07/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825871280 31/07/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825871328 07/08/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825871336 06/10/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825871344 26/05/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825871352 25/01/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825873428 22/04/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825873452 06/10/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825873487 31/07/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
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Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825879396 05/05/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825879400 14/04/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992141 23/06/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992508 02/06/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992516 23/06/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992524 23/06/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992532 23/06/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992540 23/06/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992567 23/06/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992575 23/06/2009
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992583 16/06/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.825992613 16/06/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.826052584 07/11/2003
795
Tit.BORA CREATIONS S.L. (ES)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5054010
*DESPACHO EXARADO NA RPI 2209, DE
07/08/2013, POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.826180507 07/02/2012
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826182020 09/04/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826182402 20/10/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826185487 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826189466 08/09/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826200460 08/09/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826204171 11/09/2007
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

565
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*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.826204210 11/09/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.826402151 19/01/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.826220606 11/09/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.826402160 19/01/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.826220630 11/09/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.826402178 03/11/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.826226159 11/09/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.826402194 03/11/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.826236839 29/01/2008
Tit.VIAPPIANI DO BRASIL IMPRESSÃO DE
ETIQUETAS LTDA. (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 13347225000160
*CED.1 - PIMACO AUTOADESIVOS LTDA
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

No.826422713 09/03/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

565

No.826266398 08/09/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826266410 11/09/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826316425 07/04/2009
Tit.PAULATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MALHAS LTDA. ME. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01285366000117
*SEDE ALTERADA.
Procurador: EVARISTO SILVA FILHO

560

No.826316441 07/04/2009
Tit.PAULATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MALHAS LTDA. ME. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01285366000117
*SEDE ALTERADA.
Procurador: EVARISTO SILVA FILHO

560

No.826402135 03/11/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826402143 04/05/2010
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

565

No.826581544 03/11/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826581552 19/01/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826627102 06/11/2007
560
Tit.J.C.M. MOVEIS INFANTO JUVENIL LTDA ME.
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04339804000170
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MERCOSUL ASS. E CONS.
EMPRESARIAL P/ AMERICA DO SUL S/C LTDA
No.826662684 03/11/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826664733 03/11/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826666205 06/10/2009

565

Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826684840 16/03/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826687849 20/10/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826728200 25/01/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826747078 09/03/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826747167 12/01/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826763936 05/07/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785077 09/03/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785115 09/03/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785140 09/03/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785158 09/03/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
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No.826785166 05/07/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785212 05/07/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785239 05/07/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785263 05/07/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785271 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785280 20/11/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785310 13/10/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785328 05/07/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785379 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785387 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785409 18/12/2007
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

565

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826785433 05/07/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.826847196 22/12/2009
820
Tit.SAGARANA PROMOÇÕES E EVENTOS
ARTÍSTICOS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01219939000104
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM
FACE DA INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
124 INCISO XVII DA REFERIDA LEI.
Procurador: ANA CARLA VASTAG RIBEIRO DE
OLIVEIRA
No.827040709 19/08/2008
560
Tit.BETA INDEPENDENT AGENTE AUTONOMO
DE INVESTIMENTOS SS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06186053000125
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: WANDERLEI CARDOSO
No.827041179 14/04/2009
560
Tit.ABIFISA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
EMPRESAS DO SETOR FITOTERÁPICO,
SUPLEMENTO ALIMENTAR E DE PROMOÇÃO DA
SAÚDE (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03986187000132
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: BRASIL SUL MARCAS E PATENTES
S/C LTDA
No.827409672 15/12/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827409710 05/07/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827459076 18/12/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827491808 18/12/2007
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827595930 13/01/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827595948 13/01/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
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Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827598556 13/01/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827621019 13/01/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827628323 15/07/2008
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827628331 15/07/2008
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827631715 23/06/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827631782 02/01/2008
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827667620 20/07/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827678320 20/11/2007
Tit.KAZUHIKO INO (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10932402887
*SEDE ALTERADA.
Procurador: O PRÓPRIO.

560

No.827700288 23/11/2010
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: MARCELO CONRADO SILVEIRA
No.827700296 03/11/2010
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: MARCELO CONRADO SILVEIRA
No.827753659 18/12/2007
Tit.PAULATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MALHAS LTDA. ME. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01285366000117
*SEDE ALTERADA.
Procurador: EVARISTO SILVA FILHO

560

No.827830025 15/12/2009

565
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Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827830033 06/02/2008
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.827832958 12/02/2008
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.828016283 19/02/2008
820
Tit.PIVALLI CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08030100000172
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM
FACE DA INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
124 INCISO XIX, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
REG Nº 822389797.
Procurador: LUIZ AUGUSTO PRATA DOS SANTOS
No.828036411 01/04/2008
560
Tit.CHAIKO COMERCIAL LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02875432000171
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.828036420 01/04/2008
560
Tit.CHAIKO COMERCIAL LTDA - EPP (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02875432000171
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: ALBERTO LUIS CAMELIER DA SILVA
No.828140383 01/04/2008
560
Tit.ABACO DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07577608000122
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: SKO OYARZÁBALL MARCAS &
PATENTES SOCIEDADE SIMPLES LTDA
No.828160295 15/04/2008
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.828179433 22/04/2008
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.828205086 04/01/2011
565
Tit.KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925910
*CED.2 - CADBURY SCHWEPPES TREASURY
INTERNATIONAL CED.1 - CADBURY IRELAND
LIMITED
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828212511 26/04/2011
590
Tit.NASSER FARES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04084987816
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZENA
NCL(8) 35 comércio e representação comercial de
móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, artigos
de utilidade doméstica e papelaria.
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*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: RODRIGO GOMES DE MENDONÇA
No.828212520 26/04/2011
590
Tit.NASSER FARES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04084987816
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZEINA
NCL(8) 35 comércio e representação comercial de
móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, artigos
de utilidade doméstica e papelaria.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: RODRIGO GOMES DE MENDONÇA
No.828212538 26/04/2011
590
Tit.NASSER FARES (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04084987816
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: ZAINA
NCL(8) 35 comércio e representação comercial de
móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, artigos
de utilidade doméstica e papelaria.
*ANOTADO O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE
DA PRESENTE MARCA, DETERMINADA PELO
MM. JUIZ DA COMARCA DE BARUERI/SP,
CONFORME PROCESSO Nº 001214882.2013.8.26.0068 - OFÍCIO Nº 315/2013-IMNA E
PROCESSO INPI Nº 032042/2013.
Procurador: RODRIGO GOMES DE MENDONÇA
No.828217742 06/05/2008
820
Tit.ANINHA COMÉRCIO DE TECIDOS E
RETALHOS LTDA. ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03548284000143
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM
FACE DA INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
124 INCISO XIX, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
REG Nº 811810585.
Procurador: MARI ALBA PERITO
No.828351023 15/04/2008
820
Tit.REIZINHO CONSULTORIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 04994980000146
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM
FACE DA INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
124 INCISO XIX, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
REG Nº 827780974.
Procurador: CARLOS JOSÉ DOS SANTOS
LINHARES
No.828356378 01/04/2008
820
Tit.CONSULTEST CONSULTORIA TECNICA LTDA
(BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08430993000143
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM
FACE DA INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
124 INCISO XIX, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
REG Nº. 00617387.
Procurador: ANTONIO CARLOS LIMA DE MORAES
No.828356386 01/04/2008
820
Tit.CONSULTEST CONSULTORIA TECNICA LTDA
(BR/RN)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08430993000143
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM
FACE DA INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
124 INCISO XIX, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
REG Nº 006173870.
Procurador: ANTONIO CARLOS LIMA DE MORAES
No.828383790 03/11/2009
Tit.MICRONCHIP LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 11199616000150
*CED.1 - CINTHYA LOREN SANTOS LEAL
Procurador: MARCOS AURÉLIO DE JESUS

565

No.828496277 20/05/2008
565
Tit.KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6925910
*CED.2 - CADBURY SCHWEPPES TREASURY
INTERNATIONAL CED.1 - CADBURY IRELAND
LIMITED
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828523711 06/10/2009
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

560

No.828523738 10/06/2008
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

560

No.828649715 03/11/2010
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: MARCELO CONRADO SILVEIRA
No.828710783 07/04/2009
820
Tit.MARIA FLORZINHA - CONFECÇÃO, COM.
ROUPAS, ART, INF. E SERV. EDIT. LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08209952000121
*NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM
FACE DA INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
124 INCISO XIX, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
REG. 826227791.
Procurador: SOERENSEN GARCIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
No.828814597 11/08/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.828855730 15/09/2009
821
Tit.DELYKA BABY MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA
ME (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08170880000156
Especific.: comércio varejista de móveis e
decorações infantis e comércio varejista de roupas
infantis.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "BABY".
Procurador: SOCIEDADE CIVIL BRAXIL LTDA
No.828877610 03/11/2009
821
Tit.CONTENE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 06214064000171
Especific.: matérias plásticas semi-processadas para
a indústria de transformação.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.828880581 18/08/2009
821
Tit.TEAMBANK AG NÜRNBERG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6310249
Especific.: serviços de telecomunicação para
utilização no sistema financeiro, fornecimento de
dados e informações para aplicação no comércio e
em transações monetárias, cambiais e de juros;
ações, capitais e outros negócios financeiros;
fornecimento de informações e dados on-line e na
internet.
Procurador: VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS
No.828885435 21/07/2009
821
Tit.L.S. DILVA & CIA LTDA (BR/PA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 07642433000190
Especific.: serviços de cadastro, encaminhamento de
pedidos de financiamentos e empréstimos, análise
de crédito e de cadastro, análise de avaliação de
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riscos e serviços de cobranças extrajudiciais por
conta e ordem de terceiros.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão
BALCÃO DE NEGÓCIOS.
Procurador: GIL MARCAS & PATENTES S/S LTDA.
No.828885621 15/09/2009
821
Tit.AGROENERGY AGROINDUSTRIAL DO BRASIL
LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08439019000140
Especific.: óleos combustíveis; óleos vegetais;
combustíveis.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
TERMO "AGROENERGY".
Procurador: MARCA 2 REGISTRO DE MARCAS
LTDA
No.828886121 13/10/2009
821
Tit.ES COMERCIAL LTDA (BR/PE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01485787000191
Especific.: comércio varejista de artigos de óticas:
óculos de graus, óculos de sol, lentes de contato e
armações.
Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das palavras
"CASA" e "ÓTICA".
Procurador: MARIA BERNADETE PEREIRA DOS
SANTOS
No.828888620 03/11/2009
821
Tit.Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A.
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02327817000102
Especific.: serviços de turismo e de incentivo ao
turismo com o objetivo de oferecer aos usuários do
metrô passeios guiados por profissionais aos
principais pontos turísticos do rio de janeiro.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828890358 10/11/2009
821
Tit.MACANOTURBO CONSTRUÇÕES LTDA
(BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08334099000170
Especific.: construção, reparação, serviços de
instalação, montagem e desmontagem de estruturas
auxiliares de construção, aluguel e prestação de
serviços de instalação, manutenção.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
PALAVRA "TUBO", ISOLADAMENTE.
Procurador: SABRINA MARIELLA BONINI
No.828892920 06/10/2009
821
Tit.C.R. BARD, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0019968
Especific.: aparelhos e instrumentos médicos, stents,
sistemas de distribuição para stents, e suas partes e
acessórios.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA
No.828893799 13/10/2009
821
Tit.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH &
CO. KG (DE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0443891
Especific.: preparados farmacêuticos para o trato
alimentar e metabolismo.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828893870 03/11/2009
Tit.SECO TOOLS AB (SE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0179140
Especific.: cabeçotes de perfuração.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

821

No.828894515 06/10/2009
821
Tit.SINAFERR COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16340317000107
Especific.: alumínio; aço; ferro fundido,, bruto ou
semi-trabalhado; ferro bruto ou semi-trabalhado;
ferragens de metal (pequenos).
Procurador: BRASNORTE MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.828894523 06/10/2009

821

Tit.SINAFERR COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 16340317000107
Especific.: usinagem (operação mecânica pela qual
se dá forma à matéria-prima); transformação,
beneficiamento e tratamento.
Procurador: BRASNORTE MARCAS E PATENTES
LTDA.
No.828895112 13/10/2009
821
Tit.ENQUIP-ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS E MECANICOS LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 28335883000100
Especific.: equipamentos hidráulicos e pneumáticos,
a saber, guinchos, molinetes, cabrestantes de
acionamento hidráulico, pneumático e elétrico,
unidades eletrohidráulicas, a saber, unidades de
força, equipamentos dotados de um motor elétrico
para acionamento de uma bomba hidráulica;
macacos hidráulicos, freios e embreagens de
acionamento hidráulico e pneumáticos (exceto para
veículos), guindastes hidráulicos (grua).
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO "TECNOLOGIA & QUALIDADE".
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.828909091 13/10/2009
821
Tit.COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA
(BR/AC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02400983000189
Especific.:
comercialização
de
argamassas,
argamassa para construção, cimento, elemento de
concreto para construção, materiais de construção
não metálicos, revestimentos de cimento a prova de
fogo e demais materiais para construção.
Procurador: AMÂNCIO DA CONCEIÇÃO MACHADO

1167

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01905151000151
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Serviço
Marca: MEGAMATTE
NCL(9) 43 lanchonete, bar, casas de chá e sucos,
confeitaria e padaria [apenas os serviços incluídos
nesta classe].
*MANTIDOS OS REGISTROS 822360314 E
829186417 COM A GRAFIA ORIGINAL DAS
MARCAS "MEGA MATTE" E "MEGAMATTE",
RESPECTIVAMENTE, FACE AO ACÓRDÃO
PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA
ESPECIALIZADA DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 2ª REGIÃO, QUE POR
UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO
DE TRANSPORTADORA M C LTDA (PARTE
AUTORA), DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DE
MATE AVENIDA 50 CAFÉ E LANCHES LTDA (2ª
RÉ) PARA REFORMAR A SENTENÇA QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO, E NEGOU PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O
ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO RELATOR.
Procurador: O PRÓPRIO
No.829201777 06/10/2009
Tit.MAPA DA MINA CAXIENSE LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169678000190
*CED.1 - SEDUÇÃO PERFUMES LTDA ME
Procurador: ROBSON MARIANO DO REIS

565

No.829467599 03/08/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.828934045 20/07/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.829467602 03/08/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.828934053 20/07/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.829473700 29/12/2009
Tit.MAPA DA MINA CAXIENSE LTDA (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03169678000190
*CED.1 - SEDUÇÃO PERFUMES LTDA ME
Procurador: ROBSON MARIANO DO REIS

565

No.829484108 13/09/2011
Tit.AMVAC AG (CH)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 6631231
*INCISO II DO ART. 142 DA LPI, PET.
850120174786, DE 11/10/2012.
Procurador: CLAUDIA CHRISTINA SCHULZ

700

No.828934061 05/07/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829030050 03/11/2009
Tit.DESIGNERS & AGENTS, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 5710391
*NOME ALTERADO.
Procurador: NELLIE ANNE DANIEL SHORES

560

No.829082204 29/12/2009
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.829493115 03/08/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829500464 03/08/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.829089829 08/12/2009
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: MARCELO CONRADO SILVEIRA

No.829503382 03/08/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.829186417 09/03/2010
570
Tit.MATE AVENIDA 50 CAFÉ E LANCHES LTDA.
(BR/RJ)

No.829503390 21/12/2010
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162

565
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C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829503404 17/08/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829503412 17/08/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829503420 03/08/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829503439 03/08/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829503447 03/08/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829534318 27/07/2010
821
Tit.NOVATERRA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
(BR/CE)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09164789000190
Especific.: aluguel de carros, locação de automóveis.
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
EXPRESSÃO " LOCADORA DE VEÍCULOS"
Procurador: ANA VLADIA CESAR BARREIRA
No.829730389 08/09/2010
823
Tit.AMANRESORTS INTERNATIONAL (SG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 7859937
Especific.: serviços de hotelaria (incluidos nesta
classe)
*CONHEÇO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE NULIDADE. HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
REQUERIDA POR MEIO DA PETIÇÃO (WB)
810110455911, DE 19/08/2011, FICANDO
CONSEQUENTEMENTE MANTIDA A CONCESSÃO
DO REGISTRO.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.829767967 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829767983 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829768009 13/09/2011
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)

565

No.829810005 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829810013 25/01/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829810048 25/01/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829810056 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829810102 16/08/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829810110 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.829810129 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830027149 30/08/2011
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.830027157 30/08/2011
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.830042954 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.830042962 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830042970 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830042989 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830042997 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830043004 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830043047 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830043055 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830043063 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830046887 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830046895 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830046909 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
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Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830046917 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830046925 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830066900 21/12/2010
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.830066985 21/12/2010
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA

560

No.830066993 21/12/2010
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.830067000 21/12/2010
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.830067027 21/12/2010
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.830067043 21/12/2010
Tit.STANLEY BLACK & DECKER, INC. (US)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0134279
*NOME ALTERADO.
Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

560

No.830095829 18/10/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830095845 18/10/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830095853 18/10/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830095861 18/10/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.830095888 18/10/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830095900 18/10/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830115404 11/01/2011
Tit.PAULATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MALHAS LTDA. ME. (BR/MG)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 01285366000117
*SEDE ALTERADA.
Procurador: FERNANDA SILVA ALVES

1169

C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.900250747 20/10/2009
590
Tit.CORDOARIA SAO LEOPOLDO SA (BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 96734850000192
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: SAFETYLINE 18

560

No.830323252 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.830323260 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

NCL(9) 22 cordas *;poliéster [fibra têxtil];cordas não
metálicas;poliamida [fibra têxtil];cabos não metálicos
Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO
TERMO "SAFETYLINE".
*ANOTADA A INDISPONIBILIDADE DA PRESENTE
MARCA, DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 4ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO
LEOPOLDO/RS, CONFORME OFÍCIO Nº 690/2013
- PROCESSO Nº 033/1.13.0005512-0 (CNJ:
0010023-90.2013.8.21.0033) E PROCESSO INPI Nº
032046/2013.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA

No.830394192 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.900575026 18/10/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.830395270 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

No.900743638 16/11/2010
795
Tit.B D VEST CONFECÇÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02656196000100
*CONCESSÃO DE REGISTRO PUBLICADO NA RPI
2081, DE 23/11/2010, TENDO EM VISTA ERRO
MATERIAL. FICA MANTIDA A CONCESSÃO
PUBLICADA NA RPI 2180, DE 16/11/2010.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

No.830549536 22/01/2013
Tit.S.P.C.M. SA (FR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 0285595
*SEDE ALTERADA.
Procurador: ANTONELLA CARMINATTI

560

No.900037016 15/09/2009
560
Tit.XK INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00184210000187
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: MARILDA ALEXANDRE ROVARIS
No.900112646 13/09/2011
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.900112700 03/11/2010
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.900196300 19/03/2013
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)

565

No.900745568 16/11/2010
795
Tit.B D VEST CONFECÇÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02656196000100
*CONCESSÃO DE REGISTRO PUBLICADO NA RPI
2081, DE 23/11/2010, TENDO EM VAITA ERRO
MATERIAL. FICA MANTIDA A CONCESSÃO
PUBLICADA NA RPI 2080, DE 16/112010.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.900745673 16/11/2010
795
Tit.B D VEST CONFECÇÕES LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02656196000100
*CONCESSÃO DE REGISTRO PUBLICADO NA RPI
2081, DE 23/11/2010, TENDO EM VISTA ERRO
MATERIAL. FICA MANTIDA A CONCESSÃO
PUBLICADA NA RPI 2180, DE 16/11/2010.
Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA
No.900763701 31/08/2010
560
Tit.PATOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALUMÍNIOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03700527000117
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS
No.900763817 16/10/2012

560
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Tit.PATOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALUMÍNIOS LTDA (BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 03700527000117
*SEDE ALTERADA.
Procurador: MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS
No.901133981 14/12/2010
565
Tit.ASSOCIAÇAO VITÓRIA EM CRISTO (BR/RJ)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 40306326000166
*CED.1 - EDITORA CENTRAL GOSPEL LTDA
Procurador: ROBSON MARIANO DO REIS
No.901434639 27/09/2011
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: MARCELO CONRADO SILVEIRA
No.901434671 27/09/2011
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: MARCELO CONRADO SILVEIRA
No.901434680 27/09/2011
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: MARCELO CONRADO SILVEIRA
No.901434728 27/09/2011
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: MARCELO CONRADO SILVEIRA
No.901434752 27/09/2011
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: MARCELO CONRADO SILVEIRA
No.901464384 05/06/2012
569
Tit.UCS CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA ME
(BR/PR)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 10609743000117
Apres.: Mista ; Nat.: De Serviço
Marca: UCS CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA
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No.901935220 31/07/2012
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.901935247 31/07/2012
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA.
No.901998907 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.901998931 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902068458 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902068504 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902094670 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110039 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.

NCL(9) 42 assessoria, consultoria e informação em
tecnologia da informação[ informação, assessoria,
consultoria ];computação gráfica [serviços de
informática][ informação, assessoria, consultoria
];assessoria, consultoria e informação em software[
informação, assessoria, consultoria ]
Apostila: Sem exclusividade de uso da expressão
"CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA".
*AÇÃO ORDINÁRIA NONA VF/RJ Nº
00068444020134025101, RELATIVA AO INPI Nº
033435/2013
Procurador: REJANE CAGGIANO
No.901555339 03/07/2012
560
Tit.BRASITERM CONTROLE E AUTOMAÇÃO LTDA
(BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02955756000110
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: AMADEU GENNARI FILHO

No.902110063 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110080 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110128 19/03/2013
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
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*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110144 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110160 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110179 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110195 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110217 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110292 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110306 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110322 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110411 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110420 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110446 19/03/2013
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Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110454 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110462 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110705 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110721 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110730 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902110748 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902141767 18/09/2012
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.902141791 18/09/2012
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.902141813 18/09/2012
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.902141830 18/09/2012
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA

DIRMA – Despachos em Registro

No.902141848 18/09/2012
560
Tit.AVERT FARMA E NUTRIÇÃO COMERCIAL
LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 09479347000133
*NOME ALTERADO.
Procurador: CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E
MARCAS LTDA
No.902239716 04/12/2012
511
Tit.ADELCIO PEREIRA DE AQUINO (BR/BA)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02061073581
*PET.ELETRÔNICA: 850130100405 (VISUALIZAR
NO PORTAL INPI), DE 03/06/2013
Procurador: PICOSSE E CALABRESE
ADVOGADOS ASSOCIADOS
No.902281607 19/03/2013
565
Tit.TELEFONICA BRASIL S.A. (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 02558157000162
*CED.1 - PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CED.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME
ALTERADO
Procurador: MOMSEN , LEONARDOS & CIA.
No.902283014 18/12/2012
590
Tit.CORDOARIA SÃO LEOPOLDO ORIGINAL LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08651140000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: TITAN
NCL(9) 22 cabos não metálicos;cordas não
metálicas.
*ANOTADA A INDISPONIBILIDADE DA PRESENTE
MARCA, DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 4ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO
LEOPOLDO/RS, CONFORME OFÍCIO Nº 690/2013
- PROCESSO Nº 033/1.13.0005512-0 (CNJ:
0010023-90.2013.8.21.0033) E PROCESSO INPI Nº
032046/2013.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902283081 18/12/2012
590
Tit.CORDOARIA SÃO LEOPOLDO ORIGINAL LTDA
(BR/RS)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 08651140000131
Apres.: Nominativa ; Nat.: De Produto
Marca: POLARIS
NCL(9) 22 cabos não metálicos;cordas não
metálicas.
*ANOTADA A INDISPONIBILIDADE DA PRESENTE
MARCA, DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA 4ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO
LEOPOLDO/RS, CONFORME OFÍCIO Nº 690/2013
- PROCESSO Nº 033/1.13.0005512-0 (CNJ:
0010023-90.2013.8.21.0033) E PROCESSO INPI Nº
032046/2013.
Procurador: MARIO DE ALMEIDA MARCAS E
PATENTES LTDA
No.902456296 05/02/2013
560
Tit.XK INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO
LTDA (BR/SC)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 00184210000187
*NOME E SEDE ALTERADOS.
Procurador: MARILDA ALEXANDRE ROVARIS
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Estatísticas
RPI 2214 de 11/06/2013

DIRETORIA DE MARCAS
PUBLICAÇÃO
Total
código de
despacho
003

Total
código de
despacho
004
Total

4475

128
4603

PEDIDOS
Total
código de
despacho
002
009
010
011
015
025
027
029
030
032
033
035
041
042
043
045
050
061
090
091
096
097
100
120

8
24
14
22
6
184
-

Total
código de
despacho
125
139
141
143
145
150
151
152
155
160
165
170
171
174
175
180
185
191
205
206
208
209
210
211
212

1
1
28
24
1
1
8
5
3
40
162
-

Total
código de
despacho
213
218
230
235
241
242
243
245
250
251
252
290
295
296
351
353
400
401
403
404
405
406
450
451

49
420
87
15
1
14
806
2384
-

Total

4308

REGISTROS
Total
Código de
Despacho
510
511
512
515
550
552
560
565
567
569
570
576
577
580
583
586
587
589
590
591
600
610
620
629
630
670

1
9
156
249
3
29
1
4
73
-

Total
código de
despacho
680
690
691
692
693
694
695
696
697
698
700
701
702
703
705
710
715
720
725
730
734
735
736
740
745

2
58
1
38
1
-

Total
código de
despacho
750
752
786
787
790
795
796
900
910
911
920
921
979
980
981
984
990
991
992
993
994
995
996
997
998
Total

TOTAL

GERAL

9
1
3
3
2
37
3
683
9594
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PRESIDÊNCIA- Recursos e Nulidades Administrativas

PEDIDOS
Total
código de
despacho
060
260
262
267
269
270
272
273
274
276

Total

5
48
29
-

código de
despacho
277
278
280
285
286

1
-

Total

83

REGISTROS
Total
código de
despacho
660
665
801
805
806
810
813
814
820
821
822
823
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849

7
34
2
1
-

Total
Código de
Despacho
852
854
857
859
860
865
870
871
872
873
888
889
890
895
970

Total

TOTAL GERAL

-

44
127
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Código Internacional adotado pelo INPI
para Países e Organizações Internacionais
Organizações Internacionais
Escritório de Marcas do
Benelux e Escritório de
Modelos de Benelux
Instituto Internacional de
Patentes
Organização Regional de
Propriedade Industrial
Africana
Organização Africana de
Propriedade Intelectual
(OAPI)
Organização Européia de
Patentes EPO
Organização Mundial de
Propriedade Intelectual
(OMPI) (WIPO)
Escritório para Harmonização
no Mercado Interno (Marcas
Registradas e Designs)

BX

IB
AP

OA

EP
WO

EM

Países - Ordem de Nomes
AFEGANISTÃO
ÁFRICA DO SUL
ALBÂNIA
ALEMANHA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANT.IUGOSLÁVIA
(REP.MACEDÔNIA)
ANTARTICA
ANTÍGUA E BARBUDA
ANTILHAS HOLANDESAS
ARÁBIA SAUDITA
ARGÉLIA
ARGENTINA
ARMÊNIA
ARUBA
AUSTRÁLIA
ÁUSTRIA
AZERBAIJÃO
BAHAMAS
BANGLADESH
BARBADOS
BAREINE
BELARUS
BÉLGICA
BELIZE
BENIN
BERMUDAS
BOLÍVIA
BÓSNIA E HERZEGÓVINA
BOTSUANA
BRASIL
BRUNEI DARUSSALAM
BULGÁRIA
BURKINA FASO
BURUNDI
BUTÃO
CABO VERDE
CAMARÕES
CAMBOJA
CANADÁ
CATAR
CAZAQUISTÃO
CHADE
CHANNEL ISLAND OF
GUERNSEY
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLÔMBIA
COMORES
CONGO
COSTA DO MARFIM
COSTA RICA
CROÁCIA
CUBA
DINAMARCA
DJIBUTI
DOMINICA
EGITO
EL SALVADOR
EMIRADOS ARABES
UNIDOS
EQUADOR
ERITRÉIA
ESLOVÁQUIA
ESLOVENIA
ESPANHA
ESTADOS UNIDOS
ESTÔNIA
ETIÓPIA
FEDERAÇÃO RUSSA
FIJI
FILIPINAS
FINLÂNDIA

AF
ZA
AL
DE
AD
AO
AI
MK
AQ
AG
AN
SA
DZ
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BD
BB
BH
BY
BE
BZ
BJ
BM
BO
BA
BW
BR
BN
BG
BF
BI
BT
CV
CM
KH
CA
QA
KZ
TD
GG
CL
CN
CY
CO
KM
CG
CI
CR
HR
CU
DK
DJ
DM
EG
SV
AE
EC
ER
SK
SI
ES
US
EE
ET
RU
FJ
PH
FI
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FRANÇA
GABÃO
GÂMBIA
GANA
GEÓRGIA
GEORGIA DO SUL E
ILHAS SANDWICH DO
SUL
GIBRALTAR
GRANADA
GRÉCIA
GROELÂNDIA
GUADALUPE
GUAM
GUATEMALA
GUIANA
GUIANA FRANCESA
GUINÉ
GUINÉ BISSAU
GUINÉ EQUATORIAL
HAITI
HOLANDA
HONDURAS
HONG-KONG
HUNGRIA
IÊMEN
ILHA BOUVET
ILHA DO HOMEN
ILHA NATAL
ILHA NORFALK
ILHAS CAIMAN
ILHAS COCOS
ILHAS COOK
ILHAS FAROE
ILHAS HEARD E MC
DONALD
ILHAS MALVINAS
ILHAS MARIANAS DO
NORTE
ILHAS MARSHALL
ILHAS MENORES
AFASTADAS EUA
ILHAS SALOMÃO
ILHAS TURKS E CAICOS
ILHAS VIRGENS
(BRITÂNICAS)
ILHAS VIRGENS (U.S.)
ILHAS WALLIS E FUTURA
ÍNDIA
INDONÉSIA
IRÃ (REPÚBLICA
ISLÂMICA DO)
IRAQUE
IRLANDA
ISLÂNDIA
ISRAEL
ITÁLIA
JAMAICA
JAPÃO
JORDÂNIA
KIRIBATI
KUWAIT
LAOS
LESOTO
LETÔNIA
LÍBANO
LIBÉRIA
LÍBIA
LIECHTENSTEIN
LITUÂNIA
LUXEMBURGO
MACAU
MADAGASCAR
MALÁSIA
MALÁWI
MALDIVAS
MALI
MALTA
MARROCOS
MARTINICA
MAURÍCIO
MAURITÂNIA
MAYOTTE
MÉXICO
MIANMÁ
MICRONÉSIA (EST. DA
FEDERAÇÃO)
MOÇAMBIQUE
MÔNACO
MONGÓLIA
MONT SERRAT
NAMÍBIA
NAURU
NEPAL
NICARÁGUA
NÍGER
NIGÉRIA
NIUE
NORUEGA
NOVA CALEDÔNIA
NOVA ZELÂNDIA
OMÃ
ORGANIZAÇÃO
EUROPÉIA DE PATENTES
PAÍSES BAIXOS

FR
GA
GM
GH
GE
GS

GI
GD
GR
GL
GP
GU
GT
GY
GF
GN
GW
GQ
HT
NL
HN
HK
HU
YE
BV
IM
CX
NF
KY
CC
CK
FO
HM
FK
MP
MH
UM
SB
TC
VG
VI
WF
IN
ID
IR
IQ
IE
IS
IL
IT
JM
JP
JO
KI
KW
LA
LS
LV
LB
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MG
MY
MW
MV
ML
MT
MA
MQ
MU
MR
YT
MX
MM
FM
MZ
MC
MN
MS
NA
NR
NP
NI
NE
NG
NU
NO
NC
NZ
OM
EP
PB

PALAU
PANAMÁ
PAPUA NOVA GUINÉ
PAQUISTÃO
PARAGUAI
PERU
PITCAIRN
POLINÉSIA FRANCESA
POLÔNIA
PORTO RICO
PORTUGAL
QUÊNIA
QUIRGUISTÃO
REINO UNIDO
REPÚBLICA CENTRO
AFRICANA
REPÚBLICA DA CORÉIA
REPÚBLICA DA
MOLDOVA
REPÚBLICA DOMINICANA
REPÚBLICA POPULAR
DEM. DA CORÉIA
REPÚBLICA TCHECA
REPÚBLICA UNIDA DA
TANZÂNIA
REUNIÃO
ROMÊNIA
RUANDA
SAARA OCIDENTAL
SAINT PIERRE E
MIQUELON
SAMOA AMERICANA
SAMOA OCIDENTAL
SANTA HELENA
SANTA LÚCIA
SÃO CRISTÓVÃO E
NEVIS
SÃO MARINO
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
SÃO VICENTE E
GRANADINAS
SENEGAL
SERBIA
SERRA LEOA
SEYCHELLES
SINGAPURA
SÍRIA
SOMÁLIA
SRI LANKA
SUAZILÂNDIA
SUDÃO
SUÉCIA
SUÍÇA
SURINAME
SVALBARD E JAN MAYEN
TADJIQUISTÀO
TAILÂNDIA
TAIWAN, PROVÍNCIA DA
CHINA
TERRAS AUSTRAIS
FRANCESAS
TERRIT. BRITAN.
OCEANO ÍNDICO
TERRITÓRIO OCUPADO
PALESTINO
TIMOR -LESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD E TOBAGO
TUNÍSIA
TURCOMENISTÃO
TURQUIA
TUVALU
UCRÂNIA
UGANDA
URUGUAI
UZBEQUISTÃO
VANUATU
VATICANO
VENEZUELA
VIETNÃ
YUGOSLÁVIA
ZAIRE
ZÂMBIA
ZIMBÁBUE

PW
PA
PG
PK
PY
PE
PN
PF
PL
PR
PT
KE
KG
GB
CF
KR
MD
DO
KP
CZ
TZ
RE
RO
RW
EH
PM
AS
WS
SH
LC
KN
SM
ST
VC
SN
RS
SL
SC
SG
SY
SO
LK
SZ
SD
SE
CH
SR
SJ
TJ
TH
TW
TF
IO
PS
TL
TG
TK
TO
TT
TN
TM
TR
TV
UA
UG
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
YU
ZR
ZM
ZW
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AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
EE
EG
EH
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
GA
GB
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GP
GQ
GR
GS

GT
GU
GW
GY
HK
HM
HN

ANDORRA
EMIRADOS ARABES
UNIDOS
AFEGANISTÃO
ANTÍGUA E BARBUDA
ANGUILLA
ALBÂNIA
ARMÊNIA
ANTILHAS HOLANDESAS
ANGOLA
ANTARTICA
ARGENTINA
SAMOA AMERICANA
ÁUSTRIA
AUSTRÁLIA
ARUBA
AZERBAIJÃO
BÓSNIA E HERZEGÓVINA
BARBADOS
BANGLADESH
BÉLGICA
BURKINA FASO
BULGÁRIA
BAREINE
BURUNDI
BENIN
BERMUDAS
BRUNEI DARUSSALAM
BOLÍVIA
BRASIL
BAHAMAS
BUTÃO
ILHA BOUVET
BOTSUANA
BELARUS
BELIZE
CANADÁ
ILHAS COCOS
REPÚBLICA CENTRO
AFRICANA
CONGO
SUÍÇA
COSTA DO MARFIM
ILHAS COOK
CHILE
CAMARÕES
CHINA
COLÔMBIA
COSTA RICA
CUBA
CABO VERDE
ILHA NATAL
CHIPRE
REPÚBLICA TCHECA
ALEMANHA
DJIBUTI
DINAMARCA
DOMINICA
REPÚBLICA DOMINICANA
ARGÉLIA
EQUADOR
ESTÔNIA
EGITO
SAARA OCIDENTAL
ORGANIZAÇÃO
EUROPÉIA DE PATENTES
ERITRÉIA
ESPANHA
ETIÓPIA
FINLÂNDIA
FIJI
ILHAS MALVINAS
MICRONÉSIA (EST. DA
FEDERAÇÃO)
ILHAS FAROE
FRANÇA
GABÃO
REINO UNIDO
GRANADA
GEÓRGIA
GUIANA FRANCESA
CHANNEL ISLAND OF
GUERNSEY
GANA
GIBRALTAR
GROELÂNDIA
GÂMBIA
GUINÉ
GUADALUPE
GUINÉ EQUATORIAL
GRÉCIA
GEORGIA DO SUL E
ILHAS SANDWICH DO
SUL
GUATEMALA
GUAM
GUINÉ BISSAU
GUIANA
HONG-KONG
ILHAS HEARD E MC
DONALD
HONDURAS

HR
HT
HU
ID
IE
IL
IN
IO
IQ
IR
IS
IT
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
MG
MH
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NU
NZ
OM
PA
PB
PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
PN
PR
PS
PT
PW
PY
QA
RE
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
RS
SD
SE
SG
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CROÁCIA
HAITI
HUNGRIA
INDONÉSIA
IRLANDA
ISRAEL
ÍNDIA
TERRIT. BRITAN.
OCEANO ÍNDICO
IRAQUE
IRÃ (REPÚBLICA
ISLÂMICA DO)
ISLÂNDIA
ITÁLIA
JAMAICA
JORDÂNIA
JAPÃO
QUÊNIA
QUIRGUISTÃO
CAMBOJA
KIRIBATI
COMORES
SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS
REPÚBLICA POPULAR
DEM. DA CORÉIA
REPÚBLICA DA CORÉIA
KUWAIT
ILHAS CAIMAN
CAZAQUISTÃO
LAOS
LÍBANO
SANTA LÚCIA
LIECHTENSTEIN
SRI LANKA
LIBÉRIA
LESOTO
LITUÂNIA
LUXEMBURGO
LETÔNIA
LÍBIA
MARROCOS
MÔNACO
REPÚBLICA DA MOLDOVA
MADAGASCAR
ILHAS MARSHALL
ANT.IUGOSLÁVIA
(REP.MACEDÔNIA)
MALI
MIANMÁ
MONGÓLIA
MACAU
ILHAS MARIANAS DO
NORTE
MARTINICA
MAURITÂNIA
MONT SERRAT
MALTA
MAURÍCIO
MALDIVAS
MALÁWI
MÉXICO
MALÁSIA
MOÇAMBIQUE
NAMÍBIA
NOVA CALEDÔNIA
NÍGER
ILHA NORFALK
NIGÉRIA
NICARÁGUA
HOLANDA
NORUEGA
NEPAL
NAURU
NIUE
NOVA ZELÂNDIA
OMÃ
PANAMÁ
PAÍSES BAIXOS
PERU
POLINÉSIA FRANCESA
PAPUA NOVA GUINÉ
FILIPINAS
PAQUISTÃO
POLÔNIA
SAINT PIERRE E
MIQUELON
PITCAIRN
PORTO RICO
TERRITÓRIO OCUPADO
PALESTINO
PORTUGAL
PALAU
PARAGUAI
CATAR
REUNIÃO
ROMÊNIA
SERBIA
FEDERAÇÃO RUSSA
RUANDA
ARÁBIA SAUDITA
ILHAS SALOMÃO
SEYCHELLES
SERBIA
SUDÃO
SUÉCIA
SINGAPURA

SH
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TF
TG
TH
T
TK
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
UM
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VI
VN
VU
WF
WS
YE
YT
YU
ZA
ZM
ZR
ZW

SANTA HELENA
ESLOVENIA
SVALBARD E JAN MAYEN
ESLOVÁQUIA
SERRA LEOA
SÃO MARINO
SENEGAL
SOMÁLIA
SURINAME
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
EL SALVADOR
SÍRIA
SUAZILÂNDIA
ILHAS TURKS E CAICOS
CHADE
TERRAS AUSTRAIS
FRANCESAS
TOGO
TAILÂNDIA
TADJIQUISTÀO
TOKELAU
TIMOR-LESTE
TURCOMENISTÃO
TUNÍSIA
TONGA
TURQUIA
TRINIDAD E TOBAGO
TUVALU
TAIWAN, PROVÍNCIA DA
REPÚBLICA UNIDA DA
TANZÂNIA
UCRÂNIA
UGANDA
ILHAS MENORES
AFASTADAS EUA
ESTADOS UNIDOS
URUGUAI
UZBEQUISTÃO
VATICANO
SÃO VICENTE E
GRANADINAS
VENEZUELA
ILHAS VIRGENS
(BRITÂNICAS)
ILHAS VIRGENS (U.S.)
VIETNÃ
VANUATU
ILHAS WALLIS E FUTURA
SAMOA OCIDENTAL
IÊMEN
MAYOTTE
YUGOSLÁVIA
ÁFRICA DO SUL
ZÂMBIA
ZAIRE
ZIMBÁBUE

“Lista dos Códigos de Duas-Letras
para representação dos Paises,
Entidades e Organizações
Intergovernamentais baseada no
Padrão ST.3 recomendado pela
OMPI e na ISO 3166-1.”

